
MIESIĘCZNIK 
INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY 

GMINY KŁAJ

SAMODZIELNOŚĆ

ISSN 1426-4617
Egzemplarz bezpłatny

L I P I E C -S I E R P I E Ń 2011

BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

100-lecie 
 Straży w Targowisku 

100-lecie 
 Straży w Targowisku 

Powiatowy Urząd Pracy bliżej bezrobotnych
Rozmowa z wójtem gminy Zbigniewem Strączkiem 

Karatecy na podium 
Muzyka w Pałacu Żeleńskich

Piknik i warsztaty artystyczno-integracyjne 
Puchar Wójta w piłce nożnej

str.  5

str.  7

str.  18

str.  17

str. 12

str.  10



INFORMACJE 3INFORMACJE2 INFORMACJE

– DAN STONE Daniel Manowita
– GAZPROB Mirosław Wajda
– AUTOMECHANIKA Dariusz Mordarski
– AUTOMECHANIKA Jacek Sumara
– SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY

E. Mordarska i E.Wywiał
– SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY
   „MINI DELIKATESY” Józef Zawadzki
– FIRMA HANDLOWA  „EWA” Ewa Średniawa

Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Targowiska i okolicznych 
sołectw, władze samorządowe oraz zaproszen i goście. Jubileuszowe 
obchody rozpoczęto  tuż przed godziną 14, kiedy to strażacy w asyście 
orkiestry dętej i pocztów sztandarowych przemaszerowali z placu 
remizy strażackiej w Targowisku na stadion Targowianki. Po przywitaniu 
przybyłych na obchody gości, proboszcz parafii Łężkowice ks. Adam 
Sztaba wraz z ks. st. kpt. mgr Władysławem Kuligiem odprawili mszę 
świętą. Następnie zgodnie z tradycją nastąpiło podniesienie Flagi 
Państwowej, oraz przekazanie i nadanie sztandaru. Było to jedno 
z najważniejszych wydarzeń jakie miało miejsce w czasie 100-letniego 
istnienia OSP, tym bardziej iż sztandar ten, został odznaczony Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Obchody zostały uświetnione 
przemówieniami najznakomitszych polskich druhów, oraz mieszkańców 
Targowiska, którzy chcieli podziękować strażakom za dotychczasową 

100-lecie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Targowisku 

KINGA ŚLĘCZEK

Przy wsparciu sponsorów i wójta Zbigniewa Strączka druhowie Jednostki zorganizowali 25 czerwca 2011 r. 
zorganizowali jubileuszową uroczystość 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, którą połączyli 

z przekazaniem i nadaniem sztandaru.

pomoc, a w szczególności za działania podjęte w czasie powodzi 
w ubiegłym roku. Tuż po przemówieniach mieszkańcy mogli wpisać się 
do Księgi Pamiątkowej oraz wbić jubileuszowe gwoździe. ,,Słodkim” 
akcentem podczas oficjalnych uroczystości było wręczenie strażakom 
tortu przez Koło Gospodyń Wiejskich w Targowisku. Oficjalną część 
obchodów zakończyły występy dzieci z Przedszkola oraz Szkoły 
Podstawowej w Targowisku.
Przez cały weekend mieszkańcy i zaproszeni goście mogli świętować 
100-lecie straży. W tym czasie m.in. miały miejsce pokazy 
zorganizowane przez druhów z OSP Szarów oraz OSP Kłaj a także 
aspirantów ze Szkoły Pożarnictwa w Nowej Hucie. Dzieci świetnie 
bawiły się dzięki konkursom, oraz wszelkim atrakcjom zapewnionym 
przez organizatorów, a dorośli świętowali „strażackie urodziny” bawiąc 
się wyśmienicie do białego rana.

–  „KOMWIT”  Witold Jankowicz 
– „Twoja Apteka” Kłaj
–  „BUDMAR” Jolanta Marek Marcisz
–  „BUDMAR” Krzysztof Marcisz
– TSN Sp. z o.o.
– F.P.H.U „MARCO” – Marek Nowak
– „TROKOS BIS” Józef Trojański
– Spółdzielnia Handlowo-Usługowa     

„Samopomoc Chłopska” w Kłaju

–  „ARKADIUS” Arkadiusz Cieślak
– MAT FORTUNA  Danuta i Artur Fortuna
– Stacja Paliw „TARPAL”
– Stacja Paliw „PETRO –TAR” Jan Krawczyk
– „Trans-Mar” , Mariusz Wajda
– Bank Spółdzielczy w Wieliczce oddział w Kłaju
– Łyszkowicz  Jadwiga i Dariusz
– Chudeccy Dorota i Jerzy
– Chudeccy Marzena i Adam
– Chudeccy Urszula  i Bogusław
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Rodząca się myśl założenia straży ostatecznie dojrzała w roku 1911. 
W tym okresie prężnie działające Kółko Rolnicze było skupiskiem 
ochotników ówczesnej Straży Ogniowej. Różnorodna działalność 
Kółka Rolniczego umożliwiła również założenie orkiestry dętej. 
Zakupiono 16 instrumentów, które rozdano młodym i uzdolnionym 
ludziom. Zespół powstał w roku 1915 i przetrwał do 1982. 
Kapelmistrzem tejże orkiestry w latach powojennych  był Bolesław 
Chodorowski, zastąpił go na tym stanowisku Antoni Dziuba, 
później znowu orkiestrą dyrygował pan  Chodorowski a następnie 
Adolf Gądek. Prezesem orkiestry z ramienia straży przez wiele lat 
był Jan Kożuch, którego potem zastąpił Wilhelm Chudecki. W 1935 
roku w centralnym miejscu wsi wybudowano pierwszą strażnicę. 
Był to prowizoryczny budynek z desek, pokryty dachówką 

z jednym pomieszczeniem na wóz konny.    
Ochotnicy zbudowali specjalną platformę drewnianą służącą do 
przewozu pompy. Zamontowano w niej gumowe koła, całość 
ciągnął zaprzęg któregoś z gospodarzy. Platforma służyła 
strażakom do lat powojennych. Od połowy lat 50-tych wożono na 
niej pompę Leopolda, którą później zastąpiono sikawką ręczną. 
W tym samym czasie druhów do akcji wzywał grając na trąbce 
Stefan Gądek. Dźwięk jego trąbki był sygnałem do natychmiastowej 
mobilizacji. Swoją pracę wykonywał do lat 60-tych, wtedy bowiem 
na budynku mleczarni zamontowano syrenę elektryczną. W tym 
czasie pokrycia dachowe w 90 procentach stanowiła słoma a za 
materiał do budowy służyło drewno.
W  okresie międzywojennym wprowadzono obowiązek 
wystawienia stróża nocnego, który czuwał nad bezpieczeństwem 
przeciwpożarowym wsi. 

Wybuch wojny i lata okupacji były okresem trudnej próby dla 
wszelkich organizacji, straż pożarna pozostała tylko jako drużyna 
mająca obowiązek brać udział w akcjach gaśniczych. 
Pierwszym znanym komendantem straży był pełniący tę funkcję 
od roku 1921 Franciszek Gajek. ( Niestety nie zachowała się 
prowadzona przez niego kronika). Był bardzo aktywny, przy 
prężnie działającym Kółku Rolniczym starał się aby młodzi ludzie, 
wyposażeni w instrumenty muzyczne rozpoczęli naukę gry, dbał 
o właściwe szkolenie strażaków. W 1952 roku Franciszek Gajek 
został odwołany, na komendanta powołano jego zastępcę Stefana 
Golarza. Zmarł on nagle w 1956 r. mając zaledwie 50 lat. 

Lata 70- te obfitowały w różne wydarzenia kulturalne. Dochód 
z organizowanych zabaw przeznaczano na budowę nowej remizy 
wraz z budynkiem  Wiejskiego Domu Kultury. Strażacy w czynie 
społecznym  zwozili żwir, piasek na pustaki i fundamenty. W roku 
1969 OSP otrzymała plan budowy strażnicy z Komendy Powiatowej 
w Bochni. W roku 1970 ruszyła budowa WDK wraz z remizą OSP.  

Nad pracami czuwał Komitet Budowy w składzie: Wilhelm 
Chudecki, Leopold Moryc i długoletni sołtys wsi Teofil Piwowar.
Dla straży lata 70-80 te były okresem działań prewencyjnych 
polegających na kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego  
w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W tym okresie 
prezesem jednostki był Wilhelm Chudecki a Władysław Bryl pełnił 
funkcję naczelnika. W tym czasie do OSP w Targowisku trafił 
samochód bojowy marki ŻUK  przekazany przez Komendę 
Wojewódzką Straży Pożarnych Krakowie. Kolejnym pojazdem na 
wyposażeniu OSP był Star 25 ofiarowany druhom w roku 2004 
przez kolegów z Szarowa. Dwa lata później Stara zastąpił ciężarowy 
Mercedes zakupiony ze środków budżetu gminy. Od 
najwcześniejszych lat strażacy z Targowiska podnosili swoje 

kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach, świadczy o tym 
dokument już 1933 roku. 

KINGA ŚLĘCZEK

Mija sto lat od powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku w dawnym powiecie bocheńskim a obecnie wielickim. 
Pierwsze wzmianki o jednostce sięgają roku 1908. Wówczas po fali pożarów duszpasterz parafii Chełm ks. Adolf Albin 

rozmawiał z mieszkańcami Targowiska o założeniu straży ogniowej. 

Z KART HISTORII 

Jednostkę tworzą: Grzegorz Cagiel, Grzegorz Chudecki , 
Robert Pawełek, Tomasz  Chudecki, Grzegorz Lawera, Mateusz 
Lisowski, Krzysztof Naruszewicz, Paweł Zaucha, Adam Zaucha 
Władysław Lech, Tomasz Warzyński, Mateusz Świętek, Piotr 
Piwowar, Tadeusz Solak. 

Zasłużeni dla Jednostki:  Władysław Bryl, Wilhelm Chudecki, 
Marcin Piwowar,  Józef Babraj, Tadeusz Pipczyński, Jan Chudecki  
syn Teofila, Eugeniusz Gądek, Adolf Gądek, Andrzej Łyszkowicz, 
Jan Zięba, Jerzy Korbut, Jan Chojnacki, Tadeusz Chudecki. 

Komendanci Jednostki: Franciszek Gajek, Stefan Golarz, 
Władysław Piwowar, Władysław Korbut, Andrzej Górka którzy 
odeszli na wieczną warte oraz komendanci, Władysław Bryl, Jan 
Zieba, Tadeusz Pipczyński,  Robert Pawełek oraz obecnie 
sprawujący tą funkcje Tomasz Chudecki

Prezesi Jednostki: Leopold Moryc,  Jan Mystek oraz Wilhelm 
Chudecki, Władysław Bryl, Marcin Piwowar, Grzegorz Cagiel, 
obecnie Krzysztof Naruszewicz 

Na wieczną wartę odeszli: Józef Budzyn, Wacław Dziedzic, 
Władysław Korbut, Stefan Gądek,  Franciszek Gajek, Wojciech 
Golarz, Paweł Włodarczyk, Jan Kożuch, Witold Słodki, Jan 
Mystek, Czesław Solarz, Stanisław Babraj, Leopold Maryc, 
Antoni Golarz, Jan Chudecki, Władysław Piwowar, Stanisław 
Włodarczyk, Andrzej Górka, Józef Jania, Kazimierz Wątorek, 
Edward  Wątorek. 

Serdeczne podziękowania dla Sponsorów, 
którzy dofinansowali jubileusz 100-letniej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku

fot. archiwum OSP w Targowisku M. Balik
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sprawujący tą funkcje Tomasz Chudecki

Prezesi Jednostki: Leopold Moryc,  Jan Mystek oraz Wilhelm 
Chudecki, Władysław Bryl, Marcin Piwowar, Grzegorz Cagiel, 
obecnie Krzysztof Naruszewicz 

Na wieczną wartę odeszli: Józef Budzyn, Wacław Dziedzic, 
Władysław Korbut, Stefan Gądek,  Franciszek Gajek, Wojciech 
Golarz, Paweł Włodarczyk, Jan Kożuch, Witold Słodki, Jan 
Mystek, Czesław Solarz, Stanisław Babraj, Leopold Maryc, 
Antoni Golarz, Jan Chudecki, Władysław Piwowar, Stanisław 
Włodarczyk, Andrzej Górka, Józef Jania, Kazimierz Wątorek, 
Edward  Wątorek. 

Serdeczne podziękowania dla Sponsorów, 
którzy dofinansowali jubileusz 100-letniej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku

fot. archiwum OSP w Targowisku M. Balik
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Informacja w sprawie 
opłat adiacenckich
Obowiązująca uchwała Rady Gminy Kłaj w sprawie ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich została 
uchwalona  11 października 2004 roku. Jakiekolwiek zmiany 
stawki wysokości procentowej opłat uzależnione są od Rady 
Gminy. Poniżej tekst uchwały.

Jestem mieszkanką wsi Brzezie, co miesiąc czytam Waszą 
gazetę, mając nadzieję, że w końcu przeczytam informację 
o kanalizacji w mojej wsi. W ostatnim numerze zauważyłam 
artykuł o dofinansowaniu na budowę kanalizacji ze środków 
unijnych - już miałam nadzieję, że Brzezie zostanie 
zakwalifikowane do wyżej wymienionej inwestycji. Jednak 
okazało się, że jak zwykle zabrakło dla nas funduszy. Czy 
cokolwiek gmina zrobiła dla Brzezia w ciągu ostatnich 10 lat - 
poza, rzecz jasna - łataniem dziur w drogach? O działaniach 
w Kłaju i okolicach doskonale wiem z Waszej gazety
i z własnych obserwacji, natomiast w Brzeziu od lat nie robi 
się nic, bo nie ma na to funduszy, a przecież podatki są od nas 
systematycznie pobierane.

Dziękuję za zadanie tego pytania. Ma Pani rację, że w Brzeziu 
przeprowadza się zbyt małą liczbę inwestycji w porównaniu 
z innymi sołectwami gminy Kłaj. Jednak nie jest słuszne 
stwierdzenie, że od 10 lat gmina oprócz łatania dziur w drogach 
nie zrobiła niczego w tym sołectwie. Tylko w ostatnich miesiącach, 
czyli okresie kiedy jestem wójtem gminy w Brzeziu zrealizowano 
kilka ważnych dla mieszkańców inwestycji. Wymienię 
najważniejsze.

16 maja w uprzednio odnowionych pomieszczeniach Wiejskiego 
Domu Kultury otwarto filię Biblioteki Publicznej.  Przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących powstaje parking, wykonano progi 
zwalniające, wyremontowano wejście do budynku a także 
przygotowano teren pod plac zabaw. Dzięki m.in. tym działaniom 
placówka uzyskała Certyfikat Bezpieczeństwa przyznawany 
w ramach Programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 
.Gmina wspiera prowadzony przez Stowarzyszenie Dobro Dziecka 
Środowiskowy Dom Samopomocy. W sołectwie realizowane są 
dwa projekty unijne. Gimnazjaliści uczestniczą w projekcie 
„Pracuję na swój sukces”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w ramach projektu „Powalczmy o Przyszłość” oferuje lokalnej 
społeczności m.in. doradztwo zawodowe, warsztaty 
psychologiczne, zajęcia artystyczno-plastyczne oraz udział 
w wyjazdach i szkoleniach.
W marcu uruchomiony został punkt filialny Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawczej „Jaskółka” przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzeziu. Uczniowie mogą skorzystać z zajęć 
polegających m. in. na aktywnym i ciekawym spędzaniu czasu 
wolnego, uczestniczą w zajęciach o charakterze 
socjoterapeutycznym, zapoznają się z zagrożeniami wynikającymi 
z uzależnień, otrzymują pomoc w nauce. Działalność Placówki, 
czynnej również podczas wakacji finansowana jest ze środków 
Urzędu Gminy Kłaj. Ponadto w sołectwie dokończono wykonanie 
rowów odwadniających i uporządkowano teren przy Wiejskim 
Domu Kultury. 

Co do kanalizacji zgodnie z  Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 

W czerwcowym wydaniu Samodzielności złożono 
podziękowanie firmie KONWEKTOR 

Sp. z o o Waldemar Gądek- Fabryka urządzeń 
wentylacyjno-kanalizacyjnych z Lipna Filia 
w Niepołomicach, prawidłowa nazwa firmy 

to  KONWEKTOR Sp. z o. o. Waldemar Gądek- 
Fabryka urządzeń wentylacyjno -

klimatyzacyjnych z Lipna Filia 
w Niepołomicach. 

Za pomyłkę przepraszamy.

Ułatwienia dla bezrobotnych 
i pracodawców

Powiatowy 
Urząd Pracy 
bliżej 
bezrobotnych
Profesjonalnie, bez kolejek i straty 
czasu na dojazd do Wieliczki. Tak będzie 
wyglądać obsługa klientów 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłaju. 
Pierwsze rozmowy 
w tej kwestii już się odbyły. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Wójt gminy Zbigniew Strączek pod 
działalność punktu zamierza przeznaczyć 
pomieszczenia po sklepie spożywczym 
w centrum Kłaja na parterze budynku 
mieszczącego GOPS, GZEAS, Bibliotekę 
i biura Rady Gminy. Z najwyższego piętra 
na parter budynku zostaną również 
przeniesione Świadczenia Rodzinne.  

Gospodarz gminy i Tadeusz Mysiński 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na 
miejscu ustalili już warunki i zakres prac, 
jakie trzeba będzie wykonać 
w pomieszczeniu przeznaczonym pod 
zamiejscowe biuro PUP. Po stronie gminy 
znajdą się koszty adaptacji i wyposażenia 
lokalu oraz zapewnienia zaplecza 
teleinformatycznego. Zobowiązaniem po 
stronie PUP będzie pokrycie kosztów 
zatrudnienia pracownika. – Punkt ma 
działać profesjonalnie tzn. będzie można 
w nim załatwić wszystko to, co w Wieliczce 
oprócz pierwszej rejestracji. 
Najprawdopodobniej od 1 września klienci 
Powiatowego Urzędu Pracy będą mogli tu, 
na miejscu korzystać z jego pełnej oferty – 
mówi wójt Zbigniew Strączek.    
PUP przekaże również do wykorzystania 
przez mieszkańców kiosk internetowy. 
Sprzęt zostanie zamontowany przy 
wejściu do siedziby Urzędu Gminy. Osoby 
zainteresowane aktualnymi informacjami 
na temat rynku pracy, procedurą 
załatwiania spraw w Powiatowym 
Urzędzie Pracy, szkoleniami i kursami będą 
je miały na wyciągniecie ręki.  Oczywiście 
zakres  dostępnych w internetowym 
kiosku informacji będzie rozszerzany.

Dzień 
Europejski 
w Gimnazjum 
Kłaj
Od 1 lipca Polska przejmuje na pół roku 
prezydencję w Radzie UE. W związku z tym 
uczniowie klasy II a gimnazjum w Kłaju 
postanowili przybliżyć szkolnej 
społeczności społeczno-polityczne 
zagadnienia z tym związane.

RENATA GISTER  

10 czerwca uczniowie klas drugich 
gimnazjum w Kłaju zabrali całą społeczność 
szkolną w podróż po krajach UE. Podróżując 
polskimi kolejami przemierzyli Europę 
spotykając na swej drodze postacie ze 
znanych nam bajek. W Belgii spotkali 
Smerfetkę i Papę Smerfa, w Finlandii Muminki 
w W. Brytanii Teletubisie. Dziewczynka 
z zapałkami opowiadała o zwyczajach 
panujących w Danii. Autorami scenariusza 
były uczennice: Emilia Włodek, Justyna Płotek, 
Paulina Korbut, Weronika Bzdyl. 

Przedstawienie wspomagała prezentacja 
multimedialna o najważniejszych zabytkach 
i tradycjach państw europejskich.
Konkurs z wiedzy o krajach  UE wśród 
publiczności  przeprowadził Papa Smerf, czyli 
Łukasz Skłodowski. Uczeń Tomasz Pagacz 
przygotował prezentację o polskiej drodze do 
UE. Gimnazjaliści wymienili też najważniejsze 
cele polskiej prezydencji.

Dziękuję wszystkim uczniom za pracę 
i zaangażowanie.

Książka zwięźle prezentuje dzieje tej 
społecznej organizacji, najpierw 
straży ogniowej, później OSP. 
100 lat, to czas wielkich zmian 
ustrojowych, gospodarczych, 
społecznych i mentalnych, to cztery 
pokolenia. Rok 1911 to jeszcze okres 
zaborów, wojna światowa, 
odzyskanie niepodległości, druga 
wojna i inne burzliwe sytuacje XX w. 
nie wytworzyły luki w działalności 
straży pożarnej. Wręcz przeciwnie 
należy podkreślić jej trwałość. 
W każdym pokoleniu znajdują się 
ochotnicy gotowi nieść pomoc 
w chwilach zagrożeń innym. 
A zagrożenia wraz z postępem się 
mnożą. W każdym czasie liczymy na 
strażaków. Są wśród nas, blisko. 
W razie potrzeby służą 
natychmiastową pomocą.   

Anna Wójtowicz

opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Brzezie i Gruszki wyznaczono na rok 2012. W 
następnych latach w miarę posiadanych środków finansowych 
inwestycja będzie przeprowadzana. Remont budynku Domu 
Kultury zaplanowano na przełomie 2013 i 2014 roku.

Pytania do wójta gminy prosimy przesyłać na adres 
j.waligora@klaj.pl. Najciekawsze wraz z odpowiedziami 
opublikujemy.

Zbigniew Strączek?Pytanie
do Wójta

Polecamy Polecamy 

Fot JW
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Informacja w sprawie 
opłat adiacenckich
Obowiązująca uchwała Rady Gminy Kłaj w sprawie ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich została 
uchwalona  11 października 2004 roku. Jakiekolwiek zmiany 
stawki wysokości procentowej opłat uzależnione są od Rady 
Gminy. Poniżej tekst uchwały.

Jestem mieszkanką wsi Brzezie, co miesiąc czytam Waszą 
gazetę, mając nadzieję, że w końcu przeczytam informację 
o kanalizacji w mojej wsi. W ostatnim numerze zauważyłam 
artykuł o dofinansowaniu na budowę kanalizacji ze środków 
unijnych - już miałam nadzieję, że Brzezie zostanie 
zakwalifikowane do wyżej wymienionej inwestycji. Jednak 
okazało się, że jak zwykle zabrakło dla nas funduszy. Czy 
cokolwiek gmina zrobiła dla Brzezia w ciągu ostatnich 10 lat - 
poza, rzecz jasna - łataniem dziur w drogach? O działaniach 
w Kłaju i okolicach doskonale wiem z Waszej gazety
i z własnych obserwacji, natomiast w Brzeziu od lat nie robi 
się nic, bo nie ma na to funduszy, a przecież podatki są od nas 
systematycznie pobierane.

Dziękuję za zadanie tego pytania. Ma Pani rację, że w Brzeziu 
przeprowadza się zbyt małą liczbę inwestycji w porównaniu 
z innymi sołectwami gminy Kłaj. Jednak nie jest słuszne 
stwierdzenie, że od 10 lat gmina oprócz łatania dziur w drogach 
nie zrobiła niczego w tym sołectwie. Tylko w ostatnich miesiącach, 
czyli okresie kiedy jestem wójtem gminy w Brzeziu zrealizowano 
kilka ważnych dla mieszkańców inwestycji. Wymienię 
najważniejsze.

16 maja w uprzednio odnowionych pomieszczeniach Wiejskiego 
Domu Kultury otwarto filię Biblioteki Publicznej.  Przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących powstaje parking, wykonano progi 
zwalniające, wyremontowano wejście do budynku a także 
przygotowano teren pod plac zabaw. Dzięki m.in. tym działaniom 
placówka uzyskała Certyfikat Bezpieczeństwa przyznawany 
w ramach Programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 
.Gmina wspiera prowadzony przez Stowarzyszenie Dobro Dziecka 
Środowiskowy Dom Samopomocy. W sołectwie realizowane są 
dwa projekty unijne. Gimnazjaliści uczestniczą w projekcie 
„Pracuję na swój sukces”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w ramach projektu „Powalczmy o Przyszłość” oferuje lokalnej 
społeczności m.in. doradztwo zawodowe, warsztaty 
psychologiczne, zajęcia artystyczno-plastyczne oraz udział 
w wyjazdach i szkoleniach.
W marcu uruchomiony został punkt filialny Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawczej „Jaskółka” przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzeziu. Uczniowie mogą skorzystać z zajęć 
polegających m. in. na aktywnym i ciekawym spędzaniu czasu 
wolnego, uczestniczą w zajęciach o charakterze 
socjoterapeutycznym, zapoznają się z zagrożeniami wynikającymi 
z uzależnień, otrzymują pomoc w nauce. Działalność Placówki, 
czynnej również podczas wakacji finansowana jest ze środków 
Urzędu Gminy Kłaj. Ponadto w sołectwie dokończono wykonanie 
rowów odwadniających i uporządkowano teren przy Wiejskim 
Domu Kultury. 

Co do kanalizacji zgodnie z  Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 

W czerwcowym wydaniu Samodzielności złożono 
podziękowanie firmie KONWEKTOR 

Sp. z o o Waldemar Gądek- Fabryka urządzeń 
wentylacyjno-kanalizacyjnych z Lipna Filia 
w Niepołomicach, prawidłowa nazwa firmy 

to  KONWEKTOR Sp. z o. o. Waldemar Gądek- 
Fabryka urządzeń wentylacyjno -

klimatyzacyjnych z Lipna Filia 
w Niepołomicach. 

Za pomyłkę przepraszamy.

Ułatwienia dla bezrobotnych 
i pracodawców

Powiatowy 
Urząd Pracy 
bliżej 
bezrobotnych
Profesjonalnie, bez kolejek i straty 
czasu na dojazd do Wieliczki. Tak będzie 
wyglądać obsługa klientów 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłaju. 
Pierwsze rozmowy 
w tej kwestii już się odbyły. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Wójt gminy Zbigniew Strączek pod 
działalność punktu zamierza przeznaczyć 
pomieszczenia po sklepie spożywczym 
w centrum Kłaja na parterze budynku 
mieszczącego GOPS, GZEAS, Bibliotekę 
i biura Rady Gminy. Z najwyższego piętra 
na parter budynku zostaną również 
przeniesione Świadczenia Rodzinne.  

Gospodarz gminy i Tadeusz Mysiński 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na 
miejscu ustalili już warunki i zakres prac, 
jakie trzeba będzie wykonać 
w pomieszczeniu przeznaczonym pod 
zamiejscowe biuro PUP. Po stronie gminy 
znajdą się koszty adaptacji i wyposażenia 
lokalu oraz zapewnienia zaplecza 
teleinformatycznego. Zobowiązaniem po 
stronie PUP będzie pokrycie kosztów 
zatrudnienia pracownika. – Punkt ma 
działać profesjonalnie tzn. będzie można 
w nim załatwić wszystko to, co w Wieliczce 
oprócz pierwszej rejestracji. 
Najprawdopodobniej od 1 września klienci 
Powiatowego Urzędu Pracy będą mogli tu, 
na miejscu korzystać z jego pełnej oferty – 
mówi wójt Zbigniew Strączek.    
PUP przekaże również do wykorzystania 
przez mieszkańców kiosk internetowy. 
Sprzęt zostanie zamontowany przy 
wejściu do siedziby Urzędu Gminy. Osoby 
zainteresowane aktualnymi informacjami 
na temat rynku pracy, procedurą 
załatwiania spraw w Powiatowym 
Urzędzie Pracy, szkoleniami i kursami będą 
je miały na wyciągniecie ręki.  Oczywiście 
zakres  dostępnych w internetowym 
kiosku informacji będzie rozszerzany.

Dzień 
Europejski 
w Gimnazjum 
Kłaj
Od 1 lipca Polska przejmuje na pół roku 
prezydencję w Radzie UE. W związku z tym 
uczniowie klasy II a gimnazjum w Kłaju 
postanowili przybliżyć szkolnej 
społeczności społeczno-polityczne 
zagadnienia z tym związane.

RENATA GISTER  

10 czerwca uczniowie klas drugich 
gimnazjum w Kłaju zabrali całą społeczność 
szkolną w podróż po krajach UE. Podróżując 
polskimi kolejami przemierzyli Europę 
spotykając na swej drodze postacie ze 
znanych nam bajek. W Belgii spotkali 
Smerfetkę i Papę Smerfa, w Finlandii Muminki 
w W. Brytanii Teletubisie. Dziewczynka 
z zapałkami opowiadała o zwyczajach 
panujących w Danii. Autorami scenariusza 
były uczennice: Emilia Włodek, Justyna Płotek, 
Paulina Korbut, Weronika Bzdyl. 

Przedstawienie wspomagała prezentacja 
multimedialna o najważniejszych zabytkach 
i tradycjach państw europejskich.
Konkurs z wiedzy o krajach  UE wśród 
publiczności  przeprowadził Papa Smerf, czyli 
Łukasz Skłodowski. Uczeń Tomasz Pagacz 
przygotował prezentację o polskiej drodze do 
UE. Gimnazjaliści wymienili też najważniejsze 
cele polskiej prezydencji.

Dziękuję wszystkim uczniom za pracę 
i zaangażowanie.

Książka zwięźle prezentuje dzieje tej 
społecznej organizacji, najpierw 
straży ogniowej, później OSP. 
100 lat, to czas wielkich zmian 
ustrojowych, gospodarczych, 
społecznych i mentalnych, to cztery 
pokolenia. Rok 1911 to jeszcze okres 
zaborów, wojna światowa, 
odzyskanie niepodległości, druga 
wojna i inne burzliwe sytuacje XX w. 
nie wytworzyły luki w działalności 
straży pożarnej. Wręcz przeciwnie 
należy podkreślić jej trwałość. 
W każdym pokoleniu znajdują się 
ochotnicy gotowi nieść pomoc 
w chwilach zagrożeń innym. 
A zagrożenia wraz z postępem się 
mnożą. W każdym czasie liczymy na 
strażaków. Są wśród nas, blisko. 
W razie potrzeby służą 
natychmiastową pomocą.   

Anna Wójtowicz

opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Brzezie i Gruszki wyznaczono na rok 2012. W 
następnych latach w miarę posiadanych środków finansowych 
inwestycja będzie przeprowadzana. Remont budynku Domu 
Kultury zaplanowano na przełomie 2013 i 2014 roku.

Pytania do wójta gminy prosimy przesyłać na adres 
j.waligora@klaj.pl. Najciekawsze wraz z odpowiedziami 
opublikujemy.

Zbigniew Strączek?Pytanie
do Wójta

Polecamy Polecamy 

Fot JW
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Avatar – więcej science czy 
więcej fiction?
Interesujący, inspirujący, intrygujący – tak można określić wykład dr Mariusza 
Kędzierskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Targowisku. Ale po kolei.

JUSTYNA WALIGÓRA

10 czerwca wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego pojawił się w szkolnych murach na 
zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko oraz dyrektor szkoły Wiesławy Kozień.  
Podczas spotkania młodzież miała okazję poznać odpowiedzi na wiele naukowych zagadnień. 
Młodzi rozstrzygali czym różni się science fiction, czyli fantastyka naukowa od świata fantasy 
znanego m.in. z gier czy literatury dla młodzieży. I w związku z tym czy film Jamesa Camerona 
„Avatar” jest bardziej naukowy czy fantastyczny?

Gromadzono argumenty skłaniające ludzkość do poszukiwania planet poza Układem 
Słonecznym. Z zaciekawieniem omawiano wartość znaleziska na planecie Avatara – Pandorze, 
które było motywem jej podboju przez ludzi. Zastanawiano się nad możliwościami odbywania 
takich kosmicznych podróży. 

Naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił również o tym skąd wziął się Wszechświat, 
gwiazdy, planety, odległości we Wszechświecie. Poruszono również kwestię możliwości 
wystąpienia warunków dogodnych do powstania życia poza Ziemią. Porównywano organizmy 
ziemskie wraz z ich ścieżką ewolucyjną ze stworzeniami z Pandory. – Dzięki temu, że w grę 
wchodzą określone i sztywne procesy fizyko-chemiczne łatwo wyobrazić sobie i znaleźć planetę 
podobną do Ziemi, na której mogłoby zaistnieć życie. Ewolucja życia, pomimo tego, że startuje 
z tego samego punktu (czyli zaczyna się jakimś abiotycznym, fizyko-chemicznym procesem), za 
każdym razem może kończyć się innym wynikiem. Ewolucja uzależniona jest od wielu losowych 
czynników, im dłużej trwa w różnych środowiskach, tym częściej można spodziewać się różnych 
efektów. Póki co, nie dane nam było się o tym przekonać. Twórcy Avatara poszli śladem ewolucji 
życia na Ziemi. W efekcie stworzyli świat organiczny bardzo podobny do ziemskiego sugerując 
determinizm lub celowość ewolucji, która miałaby zawsze dążyć do podobnych rozwiązań w 
środowiskach zbliżonych do ziemskich (czyli takich, które zdolne są do podtrzymywania życia). 
Tematyka spotkania była dość złożona Avatar stał się pretekstem do rozważań na temat miejsca 
życia na Ziemi w czasie i przestrzeni – podsumowuje dr Mariusz Kędzierski. 

Specjaliści ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy 
w Rodzinie
MAGDALENA BACHULA

Przy Urzędzie Gminy Kłaj został utworzony 
Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 
różnych sektorów m. in. sądu, policji, 
oświaty, służby zdrowia, Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie 
„Życzliwa Dłoń”. 

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie 
i koordynowanie działań podmiotów, instytucji 
ww. oraz specjalistów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak 
również:
– diagnozowanie problemu przemocy 

w rodzinie
– podejmowanie działań w środowisku 

zagrożonym przemocą w rodzinie 
mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawiskowi
– inicjowanie interwencji w środowisku 

dotkniętym przemocą w rodzinie
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, 

osobach i możliwościach udzielenia 
pomocy w środowisku lokalnym
– inicjowanie działań w stosunku do osób 

stosujących przemoc w rodzinie.

W celu opracowania i realizacji planów pomocy, 
monitorowania sytuacji rodzin w których 
dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 
wystąpieniem przemocy, Zespół 
Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze 
złożone z osób, które stykają się 
z danym problemem.

Spotkania Zespołu odbywają się raz na kwartał 
w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj. Terminy 
kolejnych posiedzeń zaplanowano na: 07-10-
2011, 02-12-2011 w godzinach od 12:00-14:00. 

W ramach przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie od maja 2010 r. przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju 
funkcjonuje również Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie czynny we wtorki i czwartki w 
godzinach od 16:00 – 18:00. W godzinach tych 
można skorzystać z porady psychologa, 
prawnika, policjanta, pracownika socjalnego, 
pedagoga i terapeuty uzależnień.

Trwa sezon kwitnienia barszczu Sosnowskiego - apelujemy do Mieszkańców o zachowanie 
szczególnej ostrożności, ponieważ roślina może być niebezpieczna dla ludzi i zwierząt.

Marta Bzdyl

Wydziela substancję, która ma właściwości parzące. Powoduje ona zapalenie skóry, pęcherze, trudno 
gojące się rany, a także zapalenie spojówek. Roślina bywa szczególnie niebezpieczna dla alergików. 
Barszcz Sosnowskiego najczęściej występuje na terenach wilgotnych w pobliżu cieków wodnych, rowów i 
lasów. W gminie Kłaj występuje głównie w miejscowościach Brzezie i Grodkowice. Jego parzące działanie 
nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności  powietrza. 
Toteż zwracamy się z prośbą do posiadaczy posesji zasiedlonych przez barszcz Sosnowskiego o 
jego niszczenie.
Największą skuteczność w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego stwierdzono po użyciu preparatu Roundup 
Ultra 360 SL i Arsenal 250 SL. Działania polegające na zwalczaniu chemicznym należy podejmować już 
wiosną, gdy rośliny osiągają 15 - 20 cm,  a następnie systematycznie powtarzać nawet 5 razy w ciągu 
roku. Metoda mechaniczna powinna natomiast polegać na odcinaniu ostrym szpadlem części 
nadziemnej rośliny od korzenia, 3 - 5 cm poniżej szyjki korzeniowej. Zwalczenie roślin jest trudne i 
wymaga przeciętnie 5 lat systematycznego stosowania różnych metod. Jednocześnie zwracamy uwagę, 
że przy zwalczaniu roślin barszczu Sosnowskiego należy zachowywać dużą ostrożność ( należy ubrać się 
tak, aby wszystkie części ciała były szczelnie zakryte grubym materiałem, a usta i nos zakryte maską. 
Również oczy można zakryć specjalnymi okularami). Po skoszeniu barszcz należy zebrać i spalić.

UWAGA na niebezpieczną roślinę –

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 

Pół roku 
Zbigniewa 
Strączka
W grudniu 2010 roku Zbigniew Strączek złożył 
uroczyste ślubowanie. Od tego wydarzenia minęło 
ponad pół roku. To dobry czas na pierwsze 
podsumowania jego pracy na rzecz naszej gminy. 

Po raz pierwszy pełni Pan funkcję wójta gminy. Czy 
wcześniejsze wyobrażenie pokrywa się z praktyką? 

Jestem dumny z tego, że mogę dbać i rozwijać swoją Małą 
Ojczyznę. Współpraca z Mieszkańcami daje mi satysfakcję 
i poczucie spełnienia. Obowiązki wójta gminy nie były dla 
mnie zaskoczeniem. Samorządowe doświadczenie, w tym 
8 lat pełnienia funkcji radnego powiatowego dało mi 
solidny obraz zadań i obowiązków gminy. Nie zdawałem 
sobie jednak sprawy z ogromnej ilości spraw związanych 
z obsługą mieszkańców i czynności typowo 
administracyjnych.  

Na jakie zadania gmina stara się pozyskać unijne 
dofinansowanie? 

Ubiegamy się o 1 036 599 zł ze środków Unii Europejskiej. 
Przygotowane wnioski dotyczą m.in. Jubileuszu 750-lecia 
Kłaja, modernizacji oraz wyposażenia Wiejskiego Domu 
Kultury w Targowisku,  budowy kompleksu 
lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Kłaju, 
placów zabaw przy Domach Kultury w Dąbrowie, 
Łężkowicach, Łysokaniach i Szarowie. Zamierzamy 
również aplikować m.in. o środki na remont zabytkowych 
kapliczek. 

Na finiszu jest zagospodarowanie parku w centrum 
gminy,  ruszają prace przy budowie kanalizacji 
w Kłaju. Jakie inwestycje gmina jeszcze realizuje?

Przygotowywany jest wniosek do jesiennego naboru 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczący 
skanalizowania pozostałej części Grodkowic. Jeżeli 
wszystko potoczy się zgodnie z planem, kanalizacja 

będzie  tam wykonana z końcem 2012 roku.  Gmina po raz 
pierwszy pozyskała rządowe fundusze na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych, najpierw 100 tys. zł teraz 
190 tys. zł. Z tych środków na ukończeniu jest odbudowa 
mostu w Łężkowicach oraz zostanie wyremontowana ulica 
Centralna w Dąbrowie. Od 1 września klienci Urzędu Pracy 
będą mogli korzystać z jego usług w centrum Kłaja. Poza 
tym trwają prace nad zakończeniem rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Targowisku i stacji uzdatniania 
wody w Szarowie. Dzięki wykonaniu studni głębinowej dla 
ujęcia wody pitnej w Szarowie uzyskaliśmy lepszą 
efektywność poboru wody i jej podaży do sieci.   
 
Często podkreśla Pan wagę podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa, co aktualnie gmina robi w tym 
zakresie? 

W przysiółku Podlas, przy drodze w kierunku Gruszek 
instalujemy oświetlenie uliczne. W Szarowie, Dąbrowie, 
Brzeziu wymieniamy lampy na energooszczędne, 
a w punktach sterowania oświetleniem zakładamy zegary 
słoneczne. Z tych inwestycji będą oczywiste oszczędności. 
Przy tym warto zauważyć, że 3 lampy poprzednio 
oświetlające park w centrum gminy zużywały łącznie 
750 W, aktualnie 19 lampy pobierają razem jedynie 460 W  
Dbamy również o poprawę porządku w miejscach 
publicznych.  Dużą pomocą w tym zakresie jest praca, 

Rozmowa z wójtem gminy
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Avatar – więcej science czy 
więcej fiction?
Interesujący, inspirujący, intrygujący – tak można określić wykład dr Mariusza 
Kędzierskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Targowisku. Ale po kolei.

JUSTYNA WALIGÓRA

10 czerwca wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego pojawił się w szkolnych murach na 
zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko oraz dyrektor szkoły Wiesławy Kozień.  
Podczas spotkania młodzież miała okazję poznać odpowiedzi na wiele naukowych zagadnień. 
Młodzi rozstrzygali czym różni się science fiction, czyli fantastyka naukowa od świata fantasy 
znanego m.in. z gier czy literatury dla młodzieży. I w związku z tym czy film Jamesa Camerona 
„Avatar” jest bardziej naukowy czy fantastyczny?

Gromadzono argumenty skłaniające ludzkość do poszukiwania planet poza Układem 
Słonecznym. Z zaciekawieniem omawiano wartość znaleziska na planecie Avatara – Pandorze, 
które było motywem jej podboju przez ludzi. Zastanawiano się nad możliwościami odbywania 
takich kosmicznych podróży. 

Naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił również o tym skąd wziął się Wszechświat, 
gwiazdy, planety, odległości we Wszechświecie. Poruszono również kwestię możliwości 
wystąpienia warunków dogodnych do powstania życia poza Ziemią. Porównywano organizmy 
ziemskie wraz z ich ścieżką ewolucyjną ze stworzeniami z Pandory. – Dzięki temu, że w grę 
wchodzą określone i sztywne procesy fizyko-chemiczne łatwo wyobrazić sobie i znaleźć planetę 
podobną do Ziemi, na której mogłoby zaistnieć życie. Ewolucja życia, pomimo tego, że startuje 
z tego samego punktu (czyli zaczyna się jakimś abiotycznym, fizyko-chemicznym procesem), za 
każdym razem może kończyć się innym wynikiem. Ewolucja uzależniona jest od wielu losowych 
czynników, im dłużej trwa w różnych środowiskach, tym częściej można spodziewać się różnych 
efektów. Póki co, nie dane nam było się o tym przekonać. Twórcy Avatara poszli śladem ewolucji 
życia na Ziemi. W efekcie stworzyli świat organiczny bardzo podobny do ziemskiego sugerując 
determinizm lub celowość ewolucji, która miałaby zawsze dążyć do podobnych rozwiązań w 
środowiskach zbliżonych do ziemskich (czyli takich, które zdolne są do podtrzymywania życia). 
Tematyka spotkania była dość złożona Avatar stał się pretekstem do rozważań na temat miejsca 
życia na Ziemi w czasie i przestrzeni – podsumowuje dr Mariusz Kędzierski. 

Specjaliści ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy 
w Rodzinie
MAGDALENA BACHULA

Przy Urzędzie Gminy Kłaj został utworzony 
Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 
różnych sektorów m. in. sądu, policji, 
oświaty, służby zdrowia, Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie 
„Życzliwa Dłoń”. 

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie 
i koordynowanie działań podmiotów, instytucji 
ww. oraz specjalistów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak 
również:
– diagnozowanie problemu przemocy 

w rodzinie
– podejmowanie działań w środowisku 

zagrożonym przemocą w rodzinie 
mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawiskowi
– inicjowanie interwencji w środowisku 

dotkniętym przemocą w rodzinie
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, 

osobach i możliwościach udzielenia 
pomocy w środowisku lokalnym
– inicjowanie działań w stosunku do osób 

stosujących przemoc w rodzinie.

W celu opracowania i realizacji planów pomocy, 
monitorowania sytuacji rodzin w których 
dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 
wystąpieniem przemocy, Zespół 
Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze 
złożone z osób, które stykają się 
z danym problemem.

Spotkania Zespołu odbywają się raz na kwartał 
w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj. Terminy 
kolejnych posiedzeń zaplanowano na: 07-10-
2011, 02-12-2011 w godzinach od 12:00-14:00. 

W ramach przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie od maja 2010 r. przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju 
funkcjonuje również Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie czynny we wtorki i czwartki w 
godzinach od 16:00 – 18:00. W godzinach tych 
można skorzystać z porady psychologa, 
prawnika, policjanta, pracownika socjalnego, 
pedagoga i terapeuty uzależnień.

Trwa sezon kwitnienia barszczu Sosnowskiego - apelujemy do Mieszkańców o zachowanie 
szczególnej ostrożności, ponieważ roślina może być niebezpieczna dla ludzi i zwierząt.

Marta Bzdyl

Wydziela substancję, która ma właściwości parzące. Powoduje ona zapalenie skóry, pęcherze, trudno 
gojące się rany, a także zapalenie spojówek. Roślina bywa szczególnie niebezpieczna dla alergików. 
Barszcz Sosnowskiego najczęściej występuje na terenach wilgotnych w pobliżu cieków wodnych, rowów i 
lasów. W gminie Kłaj występuje głównie w miejscowościach Brzezie i Grodkowice. Jego parzące działanie 
nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności  powietrza. 
Toteż zwracamy się z prośbą do posiadaczy posesji zasiedlonych przez barszcz Sosnowskiego o 
jego niszczenie.
Największą skuteczność w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego stwierdzono po użyciu preparatu Roundup 
Ultra 360 SL i Arsenal 250 SL. Działania polegające na zwalczaniu chemicznym należy podejmować już 
wiosną, gdy rośliny osiągają 15 - 20 cm,  a następnie systematycznie powtarzać nawet 5 razy w ciągu 
roku. Metoda mechaniczna powinna natomiast polegać na odcinaniu ostrym szpadlem części 
nadziemnej rośliny od korzenia, 3 - 5 cm poniżej szyjki korzeniowej. Zwalczenie roślin jest trudne i 
wymaga przeciętnie 5 lat systematycznego stosowania różnych metod. Jednocześnie zwracamy uwagę, 
że przy zwalczaniu roślin barszczu Sosnowskiego należy zachowywać dużą ostrożność ( należy ubrać się 
tak, aby wszystkie części ciała były szczelnie zakryte grubym materiałem, a usta i nos zakryte maską. 
Również oczy można zakryć specjalnymi okularami). Po skoszeniu barszcz należy zebrać i spalić.

UWAGA na niebezpieczną roślinę –

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 

Pół roku 
Zbigniewa 
Strączka
W grudniu 2010 roku Zbigniew Strączek złożył 
uroczyste ślubowanie. Od tego wydarzenia minęło 
ponad pół roku. To dobry czas na pierwsze 
podsumowania jego pracy na rzecz naszej gminy. 

Po raz pierwszy pełni Pan funkcję wójta gminy. Czy 
wcześniejsze wyobrażenie pokrywa się z praktyką? 

Jestem dumny z tego, że mogę dbać i rozwijać swoją Małą 
Ojczyznę. Współpraca z Mieszkańcami daje mi satysfakcję 
i poczucie spełnienia. Obowiązki wójta gminy nie były dla 
mnie zaskoczeniem. Samorządowe doświadczenie, w tym 
8 lat pełnienia funkcji radnego powiatowego dało mi 
solidny obraz zadań i obowiązków gminy. Nie zdawałem 
sobie jednak sprawy z ogromnej ilości spraw związanych 
z obsługą mieszkańców i czynności typowo 
administracyjnych.  

Na jakie zadania gmina stara się pozyskać unijne 
dofinansowanie? 

Ubiegamy się o 1 036 599 zł ze środków Unii Europejskiej. 
Przygotowane wnioski dotyczą m.in. Jubileuszu 750-lecia 
Kłaja, modernizacji oraz wyposażenia Wiejskiego Domu 
Kultury w Targowisku,  budowy kompleksu 
lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Kłaju, 
placów zabaw przy Domach Kultury w Dąbrowie, 
Łężkowicach, Łysokaniach i Szarowie. Zamierzamy 
również aplikować m.in. o środki na remont zabytkowych 
kapliczek. 

Na finiszu jest zagospodarowanie parku w centrum 
gminy,  ruszają prace przy budowie kanalizacji 
w Kłaju. Jakie inwestycje gmina jeszcze realizuje?

Przygotowywany jest wniosek do jesiennego naboru 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczący 
skanalizowania pozostałej części Grodkowic. Jeżeli 
wszystko potoczy się zgodnie z planem, kanalizacja 

będzie  tam wykonana z końcem 2012 roku.  Gmina po raz 
pierwszy pozyskała rządowe fundusze na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych, najpierw 100 tys. zł teraz 
190 tys. zł. Z tych środków na ukończeniu jest odbudowa 
mostu w Łężkowicach oraz zostanie wyremontowana ulica 
Centralna w Dąbrowie. Od 1 września klienci Urzędu Pracy 
będą mogli korzystać z jego usług w centrum Kłaja. Poza 
tym trwają prace nad zakończeniem rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Targowisku i stacji uzdatniania 
wody w Szarowie. Dzięki wykonaniu studni głębinowej dla 
ujęcia wody pitnej w Szarowie uzyskaliśmy lepszą 
efektywność poboru wody i jej podaży do sieci.   
 
Często podkreśla Pan wagę podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa, co aktualnie gmina robi w tym 
zakresie? 

W przysiółku Podlas, przy drodze w kierunku Gruszek 
instalujemy oświetlenie uliczne. W Szarowie, Dąbrowie, 
Brzeziu wymieniamy lampy na energooszczędne, 
a w punktach sterowania oświetleniem zakładamy zegary 
słoneczne. Z tych inwestycji będą oczywiste oszczędności. 
Przy tym warto zauważyć, że 3 lampy poprzednio 
oświetlające park w centrum gminy zużywały łącznie 
750 W, aktualnie 19 lampy pobierają razem jedynie 460 W  
Dbamy również o poprawę porządku w miejscach 
publicznych.  Dużą pomocą w tym zakresie jest praca, 

Rozmowa z wójtem gminy
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JUSTYNA WALIGÓRA

Dziesiąte zgromadzenie radnych w tym roku zaczęło 
się od wręczenia Katarzynie Szlachcie zaświadczenia 
o wyborze na sołtysa Dąbrowy. Pamiątkowy akt 
otrzymała od gospodarza gminy Zbigniewa 

Strączka. Przypomnijmy w lutym tego roku podczas 
ostatnich wyborów sołtysów tylko w Dąbrowie nie 

zgłosił się żaden kandydat do objęcia tej funkcji. 
„Uzupełniające” wybory w sołectwie zaplanowano 

na 17 lipca. 

W wyznaczonym terminie zarejestrowano tylko 
jedno zgłoszenie. Na podstawie statutu sołectwa nie 

było więc potrzeby organizacji wyborów.
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy radni przyjęli 

regulamin korzystania z parku oraz urządzeń 
znajdujących się na placu zabaw i  skate parku 

w centrum gminy. Z palcu zabaw mogą korzystać 
dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Przy czym dzieci do 

7 lat mają być pod opieką dorosłych. 
W przypadku skate parku zasada ta obowiązuje do 

13 roku życia. Na terenie placu zabaw zabrania się 
jazdy na rowerze, gry w piłkę oraz wchodzenia na 
dachy domków. Ze skate parku mogą korzystać 
osoby jeżdżące na deskorolkach, rolkach lub 

rowerach BMX. Pojedyncze elementy mogą być 
maksymalnie użytkowane przez dwie osoby. 

Zabroniona jest jazda bez kasku, ochraniaczy na 
kolana, łokcie i nadgarstki. 

26 lipca radni jednogłośnie wyrazili również zgodę 
na zakup przez gminę 14-arowej nieruchomości 
położonej w Kłaju. Teren jest częścią obszaru przy 
Zespole Szkół, na którym planowana jest budowa 
kompleksu lekkoatletycznego obejmującego boisko 
do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne i bieżnię. 

X Sesja 
Rady Gminy

zespołu osób skierowanych do tych działań przez Urząd 
Pracy.

Jak wyglądają prace nad zabezpieczeniem gminy przed 
powodziami?

Pracownik naukowy z Politechniki Krakowskiej opracowuje 
kompleksowy system zabezpieczający Tusznicę 
w przypadku zbyt dużego napływu wód opadowych. 
Zabezpieczenia będą obejmować trzy warianty. Pierwszy 
to kanał ulgi, odprowadzający wody z Tusznicy do Raby. 
Drugim przedsięwzięciem byłoby wykonanie zbiornika 
retencyjnego zatrzymującego wody napływające od strony 
Łysokań. Mamy już zgodę Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin odnośnie umiejscowienia  zbiornika na ich terenie. 
Trzeci etap obejmuje przebudowę przydomowych 
mostków i regulację Tusznicy. Naszą przeciwpowodziową 
strategię działania aprobuje marszałek województwa Marek 
Sowa, który jednocześnie opracowany plan powierzy do 
wykonania Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie.

Krakowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
przeprowadza prace konserwacyjne przy ujściu 
Tusznicy do Raby. Między cmentarzem a starym 
korytem Raby ekipy porządkowe znajdują opony, 
śmieci i inne materiały…

Są Mieszkańcy, którzy mimo braku obowiązku prawnego 
dbają o znajdujące się w ich sąsiedztwie odcinki rowów 
melioracyjnych. Inni wprost przeciwnie traktują rowy jak 
śmietnik. To bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. Drodzy 
Mieszkańcy to również od Was zależy stan Tusznicy i jej 
drożność. 

W wielu miejscach w gminie wykonano rowy 
odwadniające, a co z budową urządzeń wodnych 
obiecanych przez GDDKiA w ramach budowy 
autostrady?

GDDKiA zaplanowała budowę urządzeń wodnych jedynie 
w obrębie 50 m od autostrady. Do tych rowów, które już 
mają małą przepustowość dopuszczono jeszcze dodatkowe 
wody opadowe z dróg serwisowych. Mając w pamięci 
zeszłoroczne powodzie, walczymy o to, aby urządzenia 
wodne, czyli kanały, rowy, przepusty powstały w odległości 
ok. 150 metrów od A4.
 
Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy uzyskał Pan 
absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. 
W jakiej kondycji finansowej jest aktualnie gmina?

Dzięki rozsądnej polityce i licznym oszczędnościom 
sytuacja finansowa gminy stabilizuje się. Dziękuję 
wszystkim moim współpracownikom, a w szczególności 

Pani skarbnik Elżbiecie Kuraś za działania w tym zakresie. 

Sądząc po ilości spotkań z tym związanych, ściągniecie 
inwestorów do gminy to dla Pana priorytet? 

Już widzimy pozytywne efekty stworzonej przez nas oferty 
inwestycyjnej i intensywnej jej promocji. Mamy już kilku 
inwestorów mocno zainteresowanych naszymi terenami 
przemysłowymi.  Pracujemy nad zabezpieczeniem 
infrastruktury technicznej i regulacją stosunków wodnych 
na inwestycyjnym obszarze. W tym celu opracowywany 
jest kompleksowy projekt przejęcia wód z 23,5 ha obszaru 
Targowisko 1 i 2 i  odprowadzeniu ich bezpośrednio do 
Raby. Na finiszu są uzgodnienia z warszawską dyrekcją 
IHAR, dotyczące przejęcia przez gminę terenów 
z przeznaczeniem na powstanie dróg wewnętrznych 
w obszarze inwestycyjnym. W tej sprawie czekamy na 
formalną decyzję Rady Naukowej.   

Jakieś multimedialne nowości? 

Intensyfikujemy prace nad nową odsłoną Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Wkrótce internauci 
będą korzystać z serwisu poprzez portal Wrota Małopolski. 
Poprawią się wizualne atrybuty strony jak i jej zawartość 
merytoryczna oraz łatwość wyszukiwania informacji. Poza 
tym o dodatkowe dwanaście kamer powiększamy 
monitoring w centrum gminy. Poprawi to poczucie 
bezpieczeństwa i przyczyni się do zachowania lepszego 
porządku w obrębie placu zabaw i skate parku. Zmianą 
jaką niewątpliwie da się zauważyć jest bieżąca aktualizacja 
strony internetowej gminy. Od stycznia oglądało ją ponad 
23.000 użytkowników, co daje 83,529 odświeżeń strony.  
Poza Polską najczęściej odwiedzali nas mieszkańcy 
z Anglii, Austrii, Niemiec czy Francji.

Wakacje to czas intensyfikacji imprez, wydarzeń 
organizowanych przez stowarzyszenia. Jak samorząd 
wspiera te podmioty w ich realizacji?

Na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom 
pozarządowym przeznaczono w budżecie gminy 
124 500,00 zł. Gmina współpracuje z 13 organizacjami 
pozarządowymi. Dzięki temu wsparciu zorganizowano 
szereg ciekawych projektów. Wspomnę chociażby 
o wakacyjnej ofercie dla młodzieży Stowarzyszenia 
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka 
i cyklicznych imprezach takich jak Dni Szarowa, 
Targowiska, Brzezia oraz obchodzonym w tym roku100-
leciu OSP w Targowisku. Patronatem i dofinansowaniem 
objęliśmy także festiwal Muzyka w Pałacu Żeleńskich.
 
Czy„legendarny” dworzec w Kłaju będzie dalej 
straszył?

Gmina ma szanse pozyskać dodatkowe fundusze za swoje 
tereny pozostające od lat w użytkowaniu przez PKP. 
Jesteśmy zainteresowani również zagospodarowaniem 
budynku stacji kolejowej dla celów turystycznych. Niezbyt 
atrakcyjny obraz stacji w Kłaju ma szansę na diametralną 
zmianę. Warto przy tym podkreślić,  że mając na uwadze 
bezpieczeństwo mieszkańców jednym z moich 
pierwszych działań było zamurowanie drzwi i okien 
w tym budynku. 

Czy wójt zamierza poszerzyć ofertę turystyczną 
gminy?   

Mając tak świetne walory rekreacyjno-przyrodnicze 
z powodzeniem możemy budować ofertę dla turystów. 
Przede wszystkim zamierzamy powiększyć ilość szlaków 
w Puszczy Niepołomickiej. Będą to rekreacyjne ścieżki 
dydaktyczne o unikatowej wartości historycznej.  
Po ustaleniach z Kruszgeo S.A. jesteśmy również 
zainteresowani przejęciem obszaru zrekultywowanego po 
eksploatacji złóż i docelowo przekształceniem go w teren 
rekreacyjny.   
 
Do 31 sierpnia w całej gminie przeprowadzana jest 
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. 
To nowatorskie działanie w tym zakresie.

Jesteśmy jedyną gminą w powiecie wielickim, która 
dzięki udziałowi w konkursie  organizowanym przez 
Ministerstwo Gospodarki  uzyskała środki na  
opracowanie  „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest wraz z inwentaryzacją”. Dzięki temu 
będziemy posiadać pełny zakres danych w tym zakresie.

Jakie przedsięwzięcia prospołeczne wyróżniają 
ostatnie miesiące?  

Od marca br. wśród nowych partnerów samorządu 
oferujących mieszkańcom zajęcia i porady specjalistów 
jest punkt filialny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
„Jaskółka” działający przy ZSO w Brzeziu. Przy Urzędzie 
Gminy został utworzony Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dużo osób 
korzysta z porad w Punkcie Konsultacyjnym 
ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Kontynuujemy program szczepienia dziewczynek 
przeciwko HPV. W ramach realizacji unijnego programu 
„Powalczmy o przyszłość” osoby bezrobotne podnoszą 
swoje kwalifikacje zawodowe a grupa młodzieży 
uczestniczy w „Programie aktywności lokalnej”. W czerwcu 
I Biegiem Rodzinnym zainaugurowaliśmy oryginalny 
sposób świętowania Dnia Dziecka.

Dziękuję za rozmowę
Justyna Waligóra
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JUSTYNA WALIGÓRA

Dziesiąte zgromadzenie radnych w tym roku zaczęło 
się od wręczenia Katarzynie Szlachcie zaświadczenia 
o wyborze na sołtysa Dąbrowy. Pamiątkowy akt 
otrzymała od gospodarza gminy Zbigniewa 

Strączka. Przypomnijmy w lutym tego roku podczas 
ostatnich wyborów sołtysów tylko w Dąbrowie nie 

zgłosił się żaden kandydat do objęcia tej funkcji. 
„Uzupełniające” wybory w sołectwie zaplanowano 

na 17 lipca. 

W wyznaczonym terminie zarejestrowano tylko 
jedno zgłoszenie. Na podstawie statutu sołectwa nie 

było więc potrzeby organizacji wyborów.
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy radni przyjęli 

regulamin korzystania z parku oraz urządzeń 
znajdujących się na placu zabaw i  skate parku 

w centrum gminy. Z palcu zabaw mogą korzystać 
dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Przy czym dzieci do 

7 lat mają być pod opieką dorosłych. 
W przypadku skate parku zasada ta obowiązuje do 

13 roku życia. Na terenie placu zabaw zabrania się 
jazdy na rowerze, gry w piłkę oraz wchodzenia na 
dachy domków. Ze skate parku mogą korzystać 
osoby jeżdżące na deskorolkach, rolkach lub 

rowerach BMX. Pojedyncze elementy mogą być 
maksymalnie użytkowane przez dwie osoby. 

Zabroniona jest jazda bez kasku, ochraniaczy na 
kolana, łokcie i nadgarstki. 

26 lipca radni jednogłośnie wyrazili również zgodę 
na zakup przez gminę 14-arowej nieruchomości 
położonej w Kłaju. Teren jest częścią obszaru przy 
Zespole Szkół, na którym planowana jest budowa 
kompleksu lekkoatletycznego obejmującego boisko 
do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne i bieżnię. 

X Sesja 
Rady Gminy

zespołu osób skierowanych do tych działań przez Urząd 
Pracy.

Jak wyglądają prace nad zabezpieczeniem gminy przed 
powodziami?

Pracownik naukowy z Politechniki Krakowskiej opracowuje 
kompleksowy system zabezpieczający Tusznicę 
w przypadku zbyt dużego napływu wód opadowych. 
Zabezpieczenia będą obejmować trzy warianty. Pierwszy 
to kanał ulgi, odprowadzający wody z Tusznicy do Raby. 
Drugim przedsięwzięciem byłoby wykonanie zbiornika 
retencyjnego zatrzymującego wody napływające od strony 
Łysokań. Mamy już zgodę Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin odnośnie umiejscowienia  zbiornika na ich terenie. 
Trzeci etap obejmuje przebudowę przydomowych 
mostków i regulację Tusznicy. Naszą przeciwpowodziową 
strategię działania aprobuje marszałek województwa Marek 
Sowa, który jednocześnie opracowany plan powierzy do 
wykonania Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie.

Krakowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
przeprowadza prace konserwacyjne przy ujściu 
Tusznicy do Raby. Między cmentarzem a starym 
korytem Raby ekipy porządkowe znajdują opony, 
śmieci i inne materiały…

Są Mieszkańcy, którzy mimo braku obowiązku prawnego 
dbają o znajdujące się w ich sąsiedztwie odcinki rowów 
melioracyjnych. Inni wprost przeciwnie traktują rowy jak 
śmietnik. To bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. Drodzy 
Mieszkańcy to również od Was zależy stan Tusznicy i jej 
drożność. 

W wielu miejscach w gminie wykonano rowy 
odwadniające, a co z budową urządzeń wodnych 
obiecanych przez GDDKiA w ramach budowy 
autostrady?

GDDKiA zaplanowała budowę urządzeń wodnych jedynie 
w obrębie 50 m od autostrady. Do tych rowów, które już 
mają małą przepustowość dopuszczono jeszcze dodatkowe 
wody opadowe z dróg serwisowych. Mając w pamięci 
zeszłoroczne powodzie, walczymy o to, aby urządzenia 
wodne, czyli kanały, rowy, przepusty powstały w odległości 
ok. 150 metrów od A4.
 
Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy uzyskał Pan 
absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. 
W jakiej kondycji finansowej jest aktualnie gmina?

Dzięki rozsądnej polityce i licznym oszczędnościom 
sytuacja finansowa gminy stabilizuje się. Dziękuję 
wszystkim moim współpracownikom, a w szczególności 

Pani skarbnik Elżbiecie Kuraś za działania w tym zakresie. 

Sądząc po ilości spotkań z tym związanych, ściągniecie 
inwestorów do gminy to dla Pana priorytet? 

Już widzimy pozytywne efekty stworzonej przez nas oferty 
inwestycyjnej i intensywnej jej promocji. Mamy już kilku 
inwestorów mocno zainteresowanych naszymi terenami 
przemysłowymi.  Pracujemy nad zabezpieczeniem 
infrastruktury technicznej i regulacją stosunków wodnych 
na inwestycyjnym obszarze. W tym celu opracowywany 
jest kompleksowy projekt przejęcia wód z 23,5 ha obszaru 
Targowisko 1 i 2 i  odprowadzeniu ich bezpośrednio do 
Raby. Na finiszu są uzgodnienia z warszawską dyrekcją 
IHAR, dotyczące przejęcia przez gminę terenów 
z przeznaczeniem na powstanie dróg wewnętrznych 
w obszarze inwestycyjnym. W tej sprawie czekamy na 
formalną decyzję Rady Naukowej.   

Jakieś multimedialne nowości? 

Intensyfikujemy prace nad nową odsłoną Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Wkrótce internauci 
będą korzystać z serwisu poprzez portal Wrota Małopolski. 
Poprawią się wizualne atrybuty strony jak i jej zawartość 
merytoryczna oraz łatwość wyszukiwania informacji. Poza 
tym o dodatkowe dwanaście kamer powiększamy 
monitoring w centrum gminy. Poprawi to poczucie 
bezpieczeństwa i przyczyni się do zachowania lepszego 
porządku w obrębie placu zabaw i skate parku. Zmianą 
jaką niewątpliwie da się zauważyć jest bieżąca aktualizacja 
strony internetowej gminy. Od stycznia oglądało ją ponad 
23.000 użytkowników, co daje 83,529 odświeżeń strony.  
Poza Polską najczęściej odwiedzali nas mieszkańcy 
z Anglii, Austrii, Niemiec czy Francji.

Wakacje to czas intensyfikacji imprez, wydarzeń 
organizowanych przez stowarzyszenia. Jak samorząd 
wspiera te podmioty w ich realizacji?

Na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom 
pozarządowym przeznaczono w budżecie gminy 
124 500,00 zł. Gmina współpracuje z 13 organizacjami 
pozarządowymi. Dzięki temu wsparciu zorganizowano 
szereg ciekawych projektów. Wspomnę chociażby 
o wakacyjnej ofercie dla młodzieży Stowarzyszenia 
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka 
i cyklicznych imprezach takich jak Dni Szarowa, 
Targowiska, Brzezia oraz obchodzonym w tym roku100-
leciu OSP w Targowisku. Patronatem i dofinansowaniem 
objęliśmy także festiwal Muzyka w Pałacu Żeleńskich.
 
Czy„legendarny” dworzec w Kłaju będzie dalej 
straszył?

Gmina ma szanse pozyskać dodatkowe fundusze za swoje 
tereny pozostające od lat w użytkowaniu przez PKP. 
Jesteśmy zainteresowani również zagospodarowaniem 
budynku stacji kolejowej dla celów turystycznych. Niezbyt 
atrakcyjny obraz stacji w Kłaju ma szansę na diametralną 
zmianę. Warto przy tym podkreślić,  że mając na uwadze 
bezpieczeństwo mieszkańców jednym z moich 
pierwszych działań było zamurowanie drzwi i okien 
w tym budynku. 

Czy wójt zamierza poszerzyć ofertę turystyczną 
gminy?   

Mając tak świetne walory rekreacyjno-przyrodnicze 
z powodzeniem możemy budować ofertę dla turystów. 
Przede wszystkim zamierzamy powiększyć ilość szlaków 
w Puszczy Niepołomickiej. Będą to rekreacyjne ścieżki 
dydaktyczne o unikatowej wartości historycznej.  
Po ustaleniach z Kruszgeo S.A. jesteśmy również 
zainteresowani przejęciem obszaru zrekultywowanego po 
eksploatacji złóż i docelowo przekształceniem go w teren 
rekreacyjny.   
 
Do 31 sierpnia w całej gminie przeprowadzana jest 
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. 
To nowatorskie działanie w tym zakresie.

Jesteśmy jedyną gminą w powiecie wielickim, która 
dzięki udziałowi w konkursie  organizowanym przez 
Ministerstwo Gospodarki  uzyskała środki na  
opracowanie  „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest wraz z inwentaryzacją”. Dzięki temu 
będziemy posiadać pełny zakres danych w tym zakresie.

Jakie przedsięwzięcia prospołeczne wyróżniają 
ostatnie miesiące?  

Od marca br. wśród nowych partnerów samorządu 
oferujących mieszkańcom zajęcia i porady specjalistów 
jest punkt filialny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
„Jaskółka” działający przy ZSO w Brzeziu. Przy Urzędzie 
Gminy został utworzony Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dużo osób 
korzysta z porad w Punkcie Konsultacyjnym 
ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Kontynuujemy program szczepienia dziewczynek 
przeciwko HPV. W ramach realizacji unijnego programu 
„Powalczmy o przyszłość” osoby bezrobotne podnoszą 
swoje kwalifikacje zawodowe a grupa młodzieży 
uczestniczy w „Programie aktywności lokalnej”. W czerwcu 
I Biegiem Rodzinnym zainaugurowaliśmy oryginalny 
sposób świętowania Dnia Dziecka.

Dziękuję za rozmowę
Justyna Waligóra
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Tu się rozwijamy!

Piknik 
i warsztaty 
artystyczno-
integracyjne
Tak jednym zdaniem określają swoje 
wrażenia uczestnicy warsztatów 
integracyjno-artystycznych 
w  Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Brzeziu. Przez tydzień dzieci i młodzież 
z gminy oraz osoby niepełnosprawne, 
w sumie grupa 50 osób rozwijała swoje 
zainteresowania i zdolności uczestnicząc 
w zajęciach w pracowni plastycznej, 
ceramicznej, kulinarnej i medialnej. 
Projekt był współfinansowany przez 
gminę Kłaj. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Chłopcom zdecydowanie najbardziej 
spodobały się zajęcia kulinarne i z gliną, 
podczas których powstało wiele 
przedmiotów codziennego użytku. 
Dziewczęta z kolei zafascynowały się 
zajęciami plastycznymi i ceramicznymi. 
– Cieszę się, że tu chodzę. W tym miejscu 
można się wiele nauczyć, jest sympatyczna 
atmosfera, nie jesteśmy ograniczani, 
czujemy się tutaj bardzo dobrze. Lubię 
rysować i robić przedmioty z gliny. 
Z przyjemnością rozwijam swoje 
zainteresowania właśnie w Środowiskowym 
Domu Samopomocy – relacjonuje 
Dominika Wełna uczestnik wakacyjnych 
zajęć w SDS. – Mnie z kolei interesuje 
robienie biżuterii. Podczas wakacyjnych 
warsztatów mogłam się tego nauczyć. Tu 
się rozwijam – dodaje – Weronika 
Kamusińska.

Prace, które powstały podczas zajęć można 
było obejrzeć, wygrać bądź zakupić 
podczas Pikniku Integracyjnego 
zorganizowanego 9 lipca przy 
Środowiskowym Domu. Imprezę w ramach 
projektu „Wakacje bez komputera 
i telewizora” przygotowała młodzież. 

Bogactwo 
kultur 
dziedzictwem 
Europy - 
pierwszy etap 
projektu za 
nami
Ideą projektu ”Z nadzieją na Kresy – 
bogactwo kultur dziedzictwem Europy” 
jest stworzenie platformy porozumienia 
i działania Polaków zamieszkujących  
Ojczyznę i Ukrainę. Wzajemny kontakt ma 
się stać okazją do poznania i odniesienia 
się nie tylko do kulturowego dziedzictwa 
Polaków, ale również dziedzictwa innych 
narodów zamieszkujących Ukrainę 
i Polskę.

WOJCIECH SMOTER

Główny problem społeczny, który 
pragnęliśmy rozwiązać to  przede wszystkim 
zmienić przekonanie naszych mieszkańców, 
że kultura i tradycja polska to hermetyczna 
wartość, którą kultywujemy w Polsce.  
Tymczasem polska kultura ma znaczenie 
ponadnarodowe, rozwijała i rozwija się poza 
rdzennym terytorium naszego kraju, 
współistnieje z kulturami innych nacji czerpie 
i oddziałuje na inne kultury – w tym 
przypadku wschodniosłowiańską 
i madziarską.
Dlatego celem wyprawy pozostały Ukraińskie 
Karpaty leżące na styku wielu kultur. My 
Polacy szukaliśmy tam polskich pamiątek, 
które można byłoby udokumentować. 
Po wielodniowej wędrówce dotarliśmy na 
kresy II Rzeczypospolitej.  Wysoko ponad 
2000 m npm niedaleko rumuńskiej granicy 
majestatycznie spogląda na świat Pop Iwan – 
góra w masywie Czarnohory,  na której przed  
II wojną wybudowano filię Obserwatorium 
Astronomicznego  Uniwersytetu 
Warszawskiego.
Wyprawa na Popa Iwana zabrała nam około 
13 godzin. Najpierw szaleńcza kilkugodzinna 
jazda do Dzembroni ( Beresteczka)  terenową 
ciężarówką a potem - przez szczyt Smotrec, 
dojście do głównego grzbietu Czarnohory 
i na  nim na Popa Iwana.

Każde dziecko jest zdolne!
Biesiada wiosenna – czerwcowe widowisko artystyczne w wykonaniu uczniów klas pierwszych szkół podstawowych gminy Kłaj było 
szczególnym pokazem umiejętności nabytych  podczas realizacji trzeciego etapu unijnego Projektu „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy”. Jego celem było dostosowanie edukacji do potrzeb i unikalnego stylu uczenia się każdego dziecka, 
umożliwiając mu w ten sposób pełny rozwój i odnoszenie sukcesów, również poza szkołą.

BARBARA POKRZYWA
JUSTYNA WALIGÓRA

Dzieci z przedszkola w Kłaju pożegnały „Małego Podróżnika”
                                             
Od kwietnia do czerwca 2011 r. dzieci z przedszkola w Kłaju uczestniczyły w zajęciach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. W ramach projektu „Mały podróżnik” dzieciom zostały zorganizowane 3 zajęcia z ceramiki. Wyjechały do teatru Groteska na 
3 spektakle oraz warsztaty teatralne. Studio Małych form tearalnych ART.-RE z Krakowana w Sali Urzędu Gminy wystawiło dzieciom 4 spektakle 
oraz przeprowadziło 3 warsztaty teatralne. Z budżetu projektu przedszkole wsbogaciło się o meble i lalki. Kopalnia Soli w Wieliczce zapoznała 
maszych maluchów ze swoją historią przez ofertę Solilandii. Restauracja w podzimiach Kopalni zaprosiła dzieci na obiad. Na zakończenie 
projektu została zorganizowana gala pożegnalna – quizy i zabawy z licznymi nagrodami oraz słodyczami dla każdego uczesnika.

Koordynator Elżbieta Latos

Projekt „Mały Podróżnik” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Artystyczne zdolności uczniów podziwiali oprócz zgromadzonych na 
sali widowiskowej w Kłaju dyrektorów szkół i nauczycieli licznie 
przybyli rodzice i najbliżsi występujących. 
Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” był 
odpowiedzią na konkurs ogłoszony wiosną 2008 r. przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koncepcję projektu oparto na 
założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te 
zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. 

Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, 
społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających 
naukę szkolną w trakcie realizacji Projektu odbywało się poprzez 
kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o Teorię 
Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, uznaną za wielki sukces 
nauki społecznej 20 wieku. 

System kształcenia oparty o założenia WI jest skonfigurowany do 
autentycznych potrzeb i możliwości uczniów. Edukacja oparta 
o zasady Teorii Wielorakiej Inteligencji dąży do tworzenia 
różnorodnego środowiska edukacyjnego, czyli dania możliwości 
uczniom do rozwoju i pokazania WSZYSTKICH RODZAJÓW 
INTELIGENCJI. Tradycyjny model kształcenia faworyzuje dwie 
zdolności: językowo-lingwinistyczne i matematyczno-logiczne, czyli 
tzw. inteligencję szkolną. Edukacja WI oprócz klasycznej inteligencji 
szkolnej otwiera możliwość ujawnienia i rozwoju inteligencji: 
muzycznej, kinestetycznej (zdolność do rozwiązywania problemów 
związanych z ruchem i postawą ciała), przestrzennej (orientacja 
w przestrzeni, oraz wykonywanie operacji umysłowych na materiale 
wyobrażeniowo przestrzennym, „myślenie obrazami”, a nie tylko 

słowami i abstrakcyjnymi symbolami, intrapersonalnej (rozumieniu 
samego siebie), interpersonalnej (rozumienia relacji międzyludzkich, 
a także uczuć, intencji drugiego człowieka).  
Prace nad projektem zapoczątkowała wspólna, bo nauczyciela 
i rodziców analiza i opracowanie profilu WI dziecka. Na jej podstawie 
stworzono program edukacyjny dający możliwość wykorzystania 
mocnych stron ucznia i wzmocnienia poczucia własnej wartości. 
Wyzwolenie w młodych ludziach twórczej ciekawości, wiary w sukces 
i pozytywnej samooceny dało efekt łatwiejszego podejmowania 
trudniejszych dla nich zagadnień.       

Skąd pomysł, aby „Biesiada wiosenna” była prezentacją staropolskich 
zwyczajów i obrzędów? Niech odpowiedzią będą słowa ks, bp. 
Kazimierza Ryczana – Kto otrzymał korzenie i skrzydła, ten wie, skąd 
wyszedł i potrafi wrócić do ojcowskich progów. Skrzydła pozwolą mu 
na prawdziwą wolność. Korzenie przypomną mu, skąd pochodzi i jaki 
jest jego cel. Aby wychować młode pokolenie należy mu dać 
korzenie i skrzydła…”

– Korzenie o których myślał autor tego stwierdzenia, to dla każdego 
ucznia jego własna rodzina, szkoła ziemia ojczysta, wspólne tradycje. 
Pamiętając o tych wartościach pracując z naszymi pierwszakami 
starałyśmy się kultywować tradycje i obrzędy związane z polska wsią. 
Tak narodził się pomysł na tzw. Biesiadę Wiosenną, która chociaż 
częściowo pozwoliła zaprezentować zwyczaje i obrzędy w dalszym 
ciągu kultywowane i te całkowicie zapomniane – mówią 
nauczycielki: Beata Biernat (SP Targowisko), Grażyna Siemdaj (SP 
Szarów), Sobór Anna (SP Brzezie), Stanisława Rajca (SP Grodkowice) 
i Barbara Pokrzywa (Kłaj).

W całym przedsięwzięciu wsparli nas: 
Powiat Wielicki, Gmina Kłaj oraz UKS Alfa.

W ramach zajęć w pracowni medialnej 
młodzi opracowali program i  zajęli się 
promocją przedsięwzięcia.  
– Dzisiaj terapeuci odchodzą na bok 
dzieciaki przejmują pałeczkę. Przygotowując 
tę imprezę chcieliśmy im również pokazać, 
że małymi finansowymi nakładami można 
zorganizować fajną imprezę dla lokalnej 
społeczności – mówi Ewelina Makowiecka-
Sieńko kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Brzeziu.
Na uczestników pikniku czekały atrakcje 
dedykowane całym rodzinom. Chętnych nie 
brakowało do wzięcia udziału w zabawach 
sportowych, zajęciach ceramicznych 
i plastycznych oraz przyrządzaniu 
i degustacji wegetariańskich smakołyków, 
słodkości oraz ulubionych dań z grilla. – Idea 
wspólnej imprezy była wyzwaniem  
szczególnie dla starszych, oni złapali 
organizacyjnego bakcyla zrobienia czegoś 
dla swoich znajomych – dodaje Ewelina 
Makowiecka- Sieńko.
W artystycznym projekcie wzięło udział 

15 uczniów z Brzezia, Kłaja i Szarowa. 
Najmłodszy uczestnik ma 5 lat, najstarszy 
jest absolwentem gimnazjum. - Chcieliśmy 
pokazać młodym ludziom, że w najbliższym 
środowisku jest sporo osób 
niepełnosprawnych i w związku z tym jak 
mogą nawiązywać z nimi kontakt 
i współpracę. Okazuje się również, że 
niepełnosprawnych należy integrować ze 
środowiskiem lokalnym ponieważ i oni mają 
tendencje do zamykania się w sobie, swojej 
grupie. To jest czwarty projekt 
współfinansowany przez gminę Kłaj i już 
widać jego prospołeczne efekty – podkreśla 
Ewelina Makowiecka-Sieńko. 

Dodajmy, że w sierpniu czeka nas kolejny 
wakacyjny projekt Stowarzyszenia Dobra 
Dziecka współfinansowany przez gminę Kłaj. 
Pod hasłem „Zajęcia ze sztuką, zabawy 
z rękodzielnictwem” najmłodsi i młodzież 
wezmą udział w warsztatach artystycznych.  

Projekt zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Gminy Kłaj
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Tu się rozwijamy!

Piknik 
i warsztaty 
artystyczno-
integracyjne
Tak jednym zdaniem określają swoje 
wrażenia uczestnicy warsztatów 
integracyjno-artystycznych 
w  Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Brzeziu. Przez tydzień dzieci i młodzież 
z gminy oraz osoby niepełnosprawne, 
w sumie grupa 50 osób rozwijała swoje 
zainteresowania i zdolności uczestnicząc 
w zajęciach w pracowni plastycznej, 
ceramicznej, kulinarnej i medialnej. 
Projekt był współfinansowany przez 
gminę Kłaj. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Chłopcom zdecydowanie najbardziej 
spodobały się zajęcia kulinarne i z gliną, 
podczas których powstało wiele 
przedmiotów codziennego użytku. 
Dziewczęta z kolei zafascynowały się 
zajęciami plastycznymi i ceramicznymi. 
– Cieszę się, że tu chodzę. W tym miejscu 
można się wiele nauczyć, jest sympatyczna 
atmosfera, nie jesteśmy ograniczani, 
czujemy się tutaj bardzo dobrze. Lubię 
rysować i robić przedmioty z gliny. 
Z przyjemnością rozwijam swoje 
zainteresowania właśnie w Środowiskowym 
Domu Samopomocy – relacjonuje 
Dominika Wełna uczestnik wakacyjnych 
zajęć w SDS. – Mnie z kolei interesuje 
robienie biżuterii. Podczas wakacyjnych 
warsztatów mogłam się tego nauczyć. Tu 
się rozwijam – dodaje – Weronika 
Kamusińska.

Prace, które powstały podczas zajęć można 
było obejrzeć, wygrać bądź zakupić 
podczas Pikniku Integracyjnego 
zorganizowanego 9 lipca przy 
Środowiskowym Domu. Imprezę w ramach 
projektu „Wakacje bez komputera 
i telewizora” przygotowała młodzież. 

Bogactwo 
kultur 
dziedzictwem 
Europy - 
pierwszy etap 
projektu za 
nami
Ideą projektu ”Z nadzieją na Kresy – 
bogactwo kultur dziedzictwem Europy” 
jest stworzenie platformy porozumienia 
i działania Polaków zamieszkujących  
Ojczyznę i Ukrainę. Wzajemny kontakt ma 
się stać okazją do poznania i odniesienia 
się nie tylko do kulturowego dziedzictwa 
Polaków, ale również dziedzictwa innych 
narodów zamieszkujących Ukrainę 
i Polskę.

WOJCIECH SMOTER

Główny problem społeczny, który 
pragnęliśmy rozwiązać to  przede wszystkim 
zmienić przekonanie naszych mieszkańców, 
że kultura i tradycja polska to hermetyczna 
wartość, którą kultywujemy w Polsce.  
Tymczasem polska kultura ma znaczenie 
ponadnarodowe, rozwijała i rozwija się poza 
rdzennym terytorium naszego kraju, 
współistnieje z kulturami innych nacji czerpie 
i oddziałuje na inne kultury – w tym 
przypadku wschodniosłowiańską 
i madziarską.
Dlatego celem wyprawy pozostały Ukraińskie 
Karpaty leżące na styku wielu kultur. My 
Polacy szukaliśmy tam polskich pamiątek, 
które można byłoby udokumentować. 
Po wielodniowej wędrówce dotarliśmy na 
kresy II Rzeczypospolitej.  Wysoko ponad 
2000 m npm niedaleko rumuńskiej granicy 
majestatycznie spogląda na świat Pop Iwan – 
góra w masywie Czarnohory,  na której przed  
II wojną wybudowano filię Obserwatorium 
Astronomicznego  Uniwersytetu 
Warszawskiego.
Wyprawa na Popa Iwana zabrała nam około 
13 godzin. Najpierw szaleńcza kilkugodzinna 
jazda do Dzembroni ( Beresteczka)  terenową 
ciężarówką a potem - przez szczyt Smotrec, 
dojście do głównego grzbietu Czarnohory 
i na  nim na Popa Iwana.

Każde dziecko jest zdolne!
Biesiada wiosenna – czerwcowe widowisko artystyczne w wykonaniu uczniów klas pierwszych szkół podstawowych gminy Kłaj było 
szczególnym pokazem umiejętności nabytych  podczas realizacji trzeciego etapu unijnego Projektu „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy”. Jego celem było dostosowanie edukacji do potrzeb i unikalnego stylu uczenia się każdego dziecka, 
umożliwiając mu w ten sposób pełny rozwój i odnoszenie sukcesów, również poza szkołą.

BARBARA POKRZYWA
JUSTYNA WALIGÓRA

Dzieci z przedszkola w Kłaju pożegnały „Małego Podróżnika”
                                             
Od kwietnia do czerwca 2011 r. dzieci z przedszkola w Kłaju uczestniczyły w zajęciach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. W ramach projektu „Mały podróżnik” dzieciom zostały zorganizowane 3 zajęcia z ceramiki. Wyjechały do teatru Groteska na 
3 spektakle oraz warsztaty teatralne. Studio Małych form tearalnych ART.-RE z Krakowana w Sali Urzędu Gminy wystawiło dzieciom 4 spektakle 
oraz przeprowadziło 3 warsztaty teatralne. Z budżetu projektu przedszkole wsbogaciło się o meble i lalki. Kopalnia Soli w Wieliczce zapoznała 
maszych maluchów ze swoją historią przez ofertę Solilandii. Restauracja w podzimiach Kopalni zaprosiła dzieci na obiad. Na zakończenie 
projektu została zorganizowana gala pożegnalna – quizy i zabawy z licznymi nagrodami oraz słodyczami dla każdego uczesnika.

Koordynator Elżbieta Latos

Projekt „Mały Podróżnik” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Artystyczne zdolności uczniów podziwiali oprócz zgromadzonych na 
sali widowiskowej w Kłaju dyrektorów szkół i nauczycieli licznie 
przybyli rodzice i najbliżsi występujących. 
Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” był 
odpowiedzią na konkurs ogłoszony wiosną 2008 r. przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koncepcję projektu oparto na 
założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te 
zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. 

Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, 
społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających 
naukę szkolną w trakcie realizacji Projektu odbywało się poprzez 
kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o Teorię 
Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, uznaną za wielki sukces 
nauki społecznej 20 wieku. 

System kształcenia oparty o założenia WI jest skonfigurowany do 
autentycznych potrzeb i możliwości uczniów. Edukacja oparta 
o zasady Teorii Wielorakiej Inteligencji dąży do tworzenia 
różnorodnego środowiska edukacyjnego, czyli dania możliwości 
uczniom do rozwoju i pokazania WSZYSTKICH RODZAJÓW 
INTELIGENCJI. Tradycyjny model kształcenia faworyzuje dwie 
zdolności: językowo-lingwinistyczne i matematyczno-logiczne, czyli 
tzw. inteligencję szkolną. Edukacja WI oprócz klasycznej inteligencji 
szkolnej otwiera możliwość ujawnienia i rozwoju inteligencji: 
muzycznej, kinestetycznej (zdolność do rozwiązywania problemów 
związanych z ruchem i postawą ciała), przestrzennej (orientacja 
w przestrzeni, oraz wykonywanie operacji umysłowych na materiale 
wyobrażeniowo przestrzennym, „myślenie obrazami”, a nie tylko 

słowami i abstrakcyjnymi symbolami, intrapersonalnej (rozumieniu 
samego siebie), interpersonalnej (rozumienia relacji międzyludzkich, 
a także uczuć, intencji drugiego człowieka).  
Prace nad projektem zapoczątkowała wspólna, bo nauczyciela 
i rodziców analiza i opracowanie profilu WI dziecka. Na jej podstawie 
stworzono program edukacyjny dający możliwość wykorzystania 
mocnych stron ucznia i wzmocnienia poczucia własnej wartości. 
Wyzwolenie w młodych ludziach twórczej ciekawości, wiary w sukces 
i pozytywnej samooceny dało efekt łatwiejszego podejmowania 
trudniejszych dla nich zagadnień.       

Skąd pomysł, aby „Biesiada wiosenna” była prezentacją staropolskich 
zwyczajów i obrzędów? Niech odpowiedzią będą słowa ks, bp. 
Kazimierza Ryczana – Kto otrzymał korzenie i skrzydła, ten wie, skąd 
wyszedł i potrafi wrócić do ojcowskich progów. Skrzydła pozwolą mu 
na prawdziwą wolność. Korzenie przypomną mu, skąd pochodzi i jaki 
jest jego cel. Aby wychować młode pokolenie należy mu dać 
korzenie i skrzydła…”

– Korzenie o których myślał autor tego stwierdzenia, to dla każdego 
ucznia jego własna rodzina, szkoła ziemia ojczysta, wspólne tradycje. 
Pamiętając o tych wartościach pracując z naszymi pierwszakami 
starałyśmy się kultywować tradycje i obrzędy związane z polska wsią. 
Tak narodził się pomysł na tzw. Biesiadę Wiosenną, która chociaż 
częściowo pozwoliła zaprezentować zwyczaje i obrzędy w dalszym 
ciągu kultywowane i te całkowicie zapomniane – mówią 
nauczycielki: Beata Biernat (SP Targowisko), Grażyna Siemdaj (SP 
Szarów), Sobór Anna (SP Brzezie), Stanisława Rajca (SP Grodkowice) 
i Barbara Pokrzywa (Kłaj).

W całym przedsięwzięciu wsparli nas: 
Powiat Wielicki, Gmina Kłaj oraz UKS Alfa.

W ramach zajęć w pracowni medialnej 
młodzi opracowali program i  zajęli się 
promocją przedsięwzięcia.  
– Dzisiaj terapeuci odchodzą na bok 
dzieciaki przejmują pałeczkę. Przygotowując 
tę imprezę chcieliśmy im również pokazać, 
że małymi finansowymi nakładami można 
zorganizować fajną imprezę dla lokalnej 
społeczności – mówi Ewelina Makowiecka-
Sieńko kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Brzeziu.
Na uczestników pikniku czekały atrakcje 
dedykowane całym rodzinom. Chętnych nie 
brakowało do wzięcia udziału w zabawach 
sportowych, zajęciach ceramicznych 
i plastycznych oraz przyrządzaniu 
i degustacji wegetariańskich smakołyków, 
słodkości oraz ulubionych dań z grilla. – Idea 
wspólnej imprezy była wyzwaniem  
szczególnie dla starszych, oni złapali 
organizacyjnego bakcyla zrobienia czegoś 
dla swoich znajomych – dodaje Ewelina 
Makowiecka- Sieńko.
W artystycznym projekcie wzięło udział 

15 uczniów z Brzezia, Kłaja i Szarowa. 
Najmłodszy uczestnik ma 5 lat, najstarszy 
jest absolwentem gimnazjum. - Chcieliśmy 
pokazać młodym ludziom, że w najbliższym 
środowisku jest sporo osób 
niepełnosprawnych i w związku z tym jak 
mogą nawiązywać z nimi kontakt 
i współpracę. Okazuje się również, że 
niepełnosprawnych należy integrować ze 
środowiskiem lokalnym ponieważ i oni mają 
tendencje do zamykania się w sobie, swojej 
grupie. To jest czwarty projekt 
współfinansowany przez gminę Kłaj i już 
widać jego prospołeczne efekty – podkreśla 
Ewelina Makowiecka-Sieńko. 

Dodajmy, że w sierpniu czeka nas kolejny 
wakacyjny projekt Stowarzyszenia Dobra 
Dziecka współfinansowany przez gminę Kłaj. 
Pod hasłem „Zajęcia ze sztuką, zabawy 
z rękodzielnictwem” najmłodsi i młodzież 
wezmą udział w warsztatach artystycznych.  

Projekt zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Gminy Kłaj
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Muzyka 
w Pałacu 
Żeleńskich 
IRENEUSZ TRYBULEC

W niedzielę 3 lipca odbył się 
w Grodkowicach ostatni przedwakacyjny 
koncert festiwalu „MUZYKA W PAŁACU 
ŻELEŃSKICH” pod patronatem honorowym 
wójta gminy Kłaj Zbigniewa Strączka 
i kierownictwem artystycznym Marty 
i Ireneusza Trybulców.
Był on poświęcony muzyce kameralnej 
– skrzypcowej i wokalnej. Wystąpili: młoda 
skrzypaczka AGNIESZKA REINER z pianistką 
MILENĄ KĘDRĄ oraz MARTA TRYBULEC – 
sopran koloraturowy z akompaniatorką 
ELŻBIETĄ KONOPCZAK. Zabrzmiały utwory 
skrzypcowe – Mozarta, Wieniawskiego, 
Masseneta, Bartoka, oraz pieśni Chopina 
i arie koloraturowe Aubera i Arditi.

Skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej 
w Krakowie w klasie swojego ojca, profesora 
Romana Reinera, grała dojrzałym, i bogatym 
w ładną barwę dźwiękiem. Jest muzykiem 
sprawnym technicznie, o czym można było się 
przekonać słuchając „Obertasa” Henryka 
Wieniawskiego i wirtuozowskich rumuńskich 
tańców ludowych kompozytora węgierskiego, 
Beli Bartoka. 
Sopranistka Marta Trybulec jest dyplomantką 
Teresy Wessely, znanej krakowskiej solistki 
operowej (sopran koloraturowy), kształcącej się 
m.in. u legendarnej Ady Sari. Marta Trybulec ma 
rzadki rodzaj sopranu koloraturowego 
o niespotykanych powszechnie wysokościach, 
osiąga bowiem bez trudu wysokość „fis” 
trzykreślnego, co daje jej możliwość 
wykonywania repertuaru, który śpiewała kiedyś 
Ada Sari oraz jej uczennice: słynna Bogna 
Sokorska zwana „słowikiem Warszawy”, 
i podziwiana niegdyś obok niej Halina 
Mickiewiczówna. Właśnie na tym koncercie 
zabrzmiały utwory z ich repertuaru, m.in. 
ulubiony walc koloraturowy „Parla” 
kompozytora włoskiego, Luigi Arditi. Nawet 
jedną z pieśni Chopina, „Życzenie”, wykonała 
Marta Trybulec w wersji Haliny Mickiewiczówny 
z koloraturowymi ozdobnikami dublującymi 
wstęp instrumentalny fortepianu przed 
zwrotkami. Ten lekki głos koloraturowy sprawił, 
że słuchało się owych pieśni z wielką 
przyjemnością. 
W niedzielnym koncercie nie zabrakło również 
utworów Władysława Żeleńskiego, 
kompozytora, który urodził się 
w Grodkowicach, a w tym roku przypada 
90 rocznica jego urodzin. W pierwszej części 
koncertu usłyszeliśmy dwie jego piękne pieśni: 
„Łaskawa dziewczyna” i  „Wspomnienie”, 

Czym się Pan zajmuje i czy profesja w jakiś 
sposób przyczyniła się do zainteresowania 
rolkami?    
Jestem żołnierzem zawodowym i utrzymanie 
sprawność fizycznej jest jednym 
z podstawowych wymagań stawianych przed 
żołnierzem. Co roku jesteśmy poddawani 
sprawdzianowi fizycznemu, który jest jednym 
z kilku czynników decydującym 
o przedłużeniu kadencji na kolejne lata. 
Dlatego też zawsze starałem się o utrzymanie 
sprawności fizycznej. Systematyczna 
aktywność fizyczna pozwala mi zachować 
dobry stan zdrowia, odporność, dobre 
samopoczucie i odreagować na stres.

Oprócz wrotkarstwa uprawia Pan jeszcze 
jakiś sport?
W wojsku przez wiele lat startowałem 
w różnych dyscyplinach sportowych, takich 
jak: strzelanie, pływanie, wieloboje, biegi na 
orientację. Ponadto jestem zapalonym 
żeglarzem z patentem sternika jachtowego, 
ratownika wodnego, od wielu lat jeżdżę na 
nartach zjazdowych a od kilku na biegowych 
i doskonalę pływanie na desce 
windsurfingowej.

Jak zaczęła się przygoda z  rolkarstwem?
Pewnego słonecznego kwietnia w 2009 roku, 
na krakowskich Błoniach obserwowałem 
zakończenie Cracovia Maraton na rolkach. 
Mając „dopiero” 50 lat stwierdziłem, że też 
muszę spróbować.
Kupiłem rolki w maju i zacząłem treningi 
w Puszczy. Myślałem o starcie w wyścigu 
może pod koniec roku ale już w czerwcu 
postanowiłem wystartować w Osiecznicy na 
Maratonie Borów Dolnośląskich. Miejsce 
dosyć odległe, ale miałem czas – 1godzina 
35 minut, co było uznane przez wielu za 
ogromny sukces. I tak się zaczęło moje 
ściganie na rolkach, najczęściej z młodszymi 
albo z dużo młodszymi zawodnikami. Wiele 
razy udaje mi się na mecie tym młodym 
pokazać „plecy”.

Jakie sukcesy ma Pan na swoim koncie? 
Startuję głównie w maratonach rolkarskich, 
(poprawna nazwa – wrotkarskich) czyli na 

Żołnierz na rolkach
Rozmowa z Henrykiem Olszowskim 

dystansie 42 km i 195 m. Tak na poważnie, czyli 
przygotowując się do nich przez zaplanowany 
trening. W kwietniu 2010 roku w Cracovia 
Maraton zdobyłem I miejsce w grupie wiekowej. 
Potem było jeszcze 20 maratonów, wspomnę 
chociażby: Praga – IV miejsce w grupie, Ostrava 
(puchar świata) - IV miejsce w grupie, Maraton 
Metropolii Toruń-Bydgoszcz, ogólnie 13 miejsce 
I grupie, Michalovce (Słowacja) – III miejsce w 
grupie, Seenland (Niemcy) – wyścig na czas 6 km 
– II miejsce w grupie, drużynowo na 21 km - IV 
miejsce, indywidualnie na 42 km – I w grupie. 
Dodam, że wynik osiągnąłem mając złamaną ręką 
podczas upadku na 150 m przed metą podczas 
walki o 2 miejsce w wyścigu. Po pozbieraniu się 
z asfaltu dojechałem na 8 miejscu! Potem 
leczyłem złamanie, a po miesiącu  pojechałem do 
m. Rajec (Słowacja), gdzie zająłem ogólnie X 
miejsce, dalej Puchar Śląska - III miejsce w grupie, 
i wreszcie Gdańsk, Maraton Solidarności zaliczany 
do Pucharu Świata World Inline Cup. W deszczu 
i po upadku spowodowanym przez innego 
zawodnika, byłem drugi w grupie za 
zawodnikiem z Niemiec. Dalej były jeszcze 
zawody w Gorlicach - ogólnie miejsce 12, 
a I miejsce w grupie, Gliwice zaliczane do Pucharu 
Śląska – IV m. ogólnie. Ostatnim wyścigiem 
w ubiegłym roku był Bieg Niepodległości na 
rolkach 11 listopada na dystansie 10 km 
w Warszawie, gdzie zająłem ogólnie 8 miejsce.

Jakie maratony, wspomina Pan w sposób 
szczególny? 
28 września, największe święto w Europie i chyba 
na świecie dla jeżdżących na rolkach – Berlin 
Maraton. Zapisy kończą się na 80 000 chętnych 
gdzieś około maja. Więcej organizacyjnie nie da 
się obsłużyć. Jest kilkanaście grup startujących 
w odstępach kilkuminutowych. W pierwszej 
zawodnicy z Pucharu Świata z licencjami 
a następnie organizatorzy weryfikują czasy 
uzyskane w innych zawodach i przydzielają do 
odpowiedniej grupy. Ja dostałem sektor A, czyli 
do najszybszych zawodników. 
W deszczu, na bardzo śliskiej nawierzchni, gdzie 
na każdym zakręcie były upadki, pod Bramą 
Brandenburską na prawie 7 tys. startujących, 
przejechałem na 131 miejscu 
i uzyskałem 20 miejsce w grupie. Udało mi się 
dojechać bez wywrotki, co na te warunki było nie 

lada wyczynem. Był jeszcze ciekawy wyścig 
na torze samochodowym w Brnie (Czechy), 
gdzie 5 zawodników w drużynie jedzie przez 
5 godzin na zmianę, przekazując sobie 
pałeczkę, albo można wystartować 
indywidualnie. Wyścig ciekawy ze względu 
na przewyższenia sięgające 70 metrów, a co 
za tym idzie ogromne spadki i prędkości na 
nich, jak i strome podjazdy na trasie. Na 18 
drużyn mieliśmy 8 miejsce. 

Rok 2011 też obfituje w rolkowe 
osiągnięcia?
W tym roku zaliczyłem już Poznań 
Półmaraton, Cracovia Maraton, Gorlice 
Maraton i jeden z wyścigów w Pucharze 
Śląska, gdzie w każdym z nich miałem 
I miejsce w grupie i ogólnie zawsze 
w czołówce wyścigu.
29 maja w Elblągu odbywały się Mistrzostwa 
Polski Masters w półmaratonie gdzie 
zająłem II miejsce. To jest chyba moim 
największym dotychczasowym sukcesem 
w bardzo krótkiej „karierze” sportowca 
amatora. 

Czy żona dopinguje Pana?
Jasne! I nawet Renatka złapała bakcyla jazdy. 
Wystartowała już w kilku maratonach. Może 
się pochwalić wygraną w półmaratonie 
w Dąbrowie Górniczej. 

a w drugiej, pianistka Milena Kędra zagrała 
jeden z jego mazurków. 
Żeleński to jeden z wybitnych, cenionych 
kompozytorów, o którym wiedzą melomani 
i muzycy w całej Polsce, i o którym uczy się 
młodzież szkół muzycznych. Jego nazwisko 
jest w każdym leksykonie i encyklopedii. Mało 
miejscowości i gmin w Polsce może 
poszczycić się tym, że na ich terenie urodził 
się jakiś znany Polak, n.p. kompozytor. 
Grodkowice i gmina Kłaj mogą się tym 
pochwalić; to nobilituje te miejscowości. 
Należałoby chyba tylko bardziej wykorzystać 
ten fakt do rozreklamowania naszej gminy na 
terenie Polski. Dzięki kulturze bowiem wiele 
małych, niezauważalnych miejscowości 
w Polsce i Europie zyskało znakomity rozgłos. 
Tak może być również z Grodkowicami oraz 
z Kłajem. Potrzebne jest jednak do tego 
zaangażowanie i wsparcie finansowe nie tylko 
ze strony urzędu gminy (za co w tym miejscu 
należy złożyć podziękowanie), ale także ze 
strony miejscowych sponsorów – 
przedsiębiorców i osób prywatnych, a takich 
tu mało. Nielicznymi na tym terenie są: firma 
TSN z Targowiska  oraz Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” z Kłaja, które 
regularnie wspierają grodkowicki festiwal. 
Jednym z pomysłów na reklamę gminy Kłaj 
w skali ogólnopolskiej jest projekt 
nagrania i wydania płyty CD z nieznanymi 
pieśniami Władysława Żeleńskiego 
z Grodkowic (nazwa tej miejscowości 
będzie umieszczona na okładce, natomiast 
wewnątrz książeczki płytowej znajdą się 
informacje o gminie Kłaj). Płyty będą 
w sprzedaży w sklepach na terenie całej 
Polski dzięki zaangażowaniu w projekt 
ważnej warszawskiej firmy fonograficznej. 
Część kosztów nagrania i wydania płyty 
pokryje dofinansowanie otrzymane za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – 
Stowarzyszenia „Wspólnota Królewskiej 
Puszczy”, natomiast resztę kosztów 
wydawcy muszą zdobyć od sponsorów – 
firm i osób prywatnych, których nazwiska 
zostaną umieszczone na płycie. 
Cieszy to że na koncerty do Grodkowic 
przychodzi dużo publiczności. I tym razem, 
w niedzielę 3 lipca, mimo deszczowej pogody, 
sala była pełna. To znaczy, że jest w gminie 
Kłaj zapotrzebowanie na tego rodzaju oferty 
artystyczne dla mieszkańców i warto je 
realizować.
Po wakacjach kontynuacja koncertów.

Sobótki, 
Sobótki, 
Sobótki…
ZOFIA PRZEŹDZIK

13 czerwca tradycyjnie już,  Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kłaju zorganizowało na boisku 
sportowym LKS Wolni Kłaj ognisko sobótkowe. 
Impreza rozpoczęła się o godzinie 19.00 
rozpaleniem ognia przez wójta Zbigniewa 
Strączka. Potem były śpiewy przy 
akompaniamencie akordeonu, gitary 
i organków, na których wygrywali Adam 
Siemdaj, Barbara Wójcik i Adam Piwowar. Na 
chętnych czekały pieczone kiełbaski i słodki 
poczęstunek.

KGW w Kłaju składa serdeczne 
podziękowania za pomoc w zorganizowaniu 
tej imprezy: prezes Spółdzielni Handlowo 
Usługowej w Kłaju Stanisławie Nowak, 
Dorocie Chojnickiej, Markowi Nowakowi, 
Stowarzyszeniu Rozwoju Kłaja, Dionizemu 
Kołodziejczykowi, Janowi Płachnie, 
Stanisławowi Paluszkowi, Kamilowi 
Warchołkowi i Pawłowi Jędrzejkowi.

ciąg dalszy na str. 14

Podziękowanie
dla Sponsorów 
XIII Dni Szarowa

Serdecznie dziękujemy za to, że Państwo i w 
tym roku nie zawiedli a dzięki wkładowi 
finansowemu czy rzeczowemu obchody XIII 
Dni Szarowa, mimo nie sprzyjającej pogody, 
miały piękną oprawę i na długo pozostaną 
w pamięci uczestników.

SPONSORZY

XIII DNI SZAROWA
– Adam Dziadur Piekarnia ,, Janek”
– Adam Jarecki. Biuro Usług Geodezyjno-
Kartograficznych. 
– Adam Kociołek, radny powiatowy, 
przewodniczący Rady Powiatu.
– Aleksandra Kociołek ,, CLIBRO”. – Poligraficzna 
Agencja Reklamowo- Wydawnicza
– Alicja Wójtowicz Sołtys Szarowa
– Anna Jachymek Restauracja-Hotel 

„AZALIA”
– Artur Chudecki. P.H.U. ,,Art”
– Bożena Nogieć, Andrzej Dobranowski 
– Bogdan Gracz Przedsiębiorstwo Usł.- Handlowe
– Centrum Motoryzacyjne „Podoły” Dariusz 
Radwański, Bogdan Juszczyk
– Dorota Bajdała P.P.H. „BAX II”
– Ewa Dziedzic. Salon Fryzjerski ,,EWA”. 
– Firma A.S.A.
– Firma gastronomiczna „Kebab” Tomasz Wajda 
– Gminna Spółdz. Handlowo-Usł. S.CH. Kłaj
– Gospodarstwo Ogrodnicze. L, J Kukiełka

– Grzegorz Jach. Ferma kurza.
–  „IMAGINE” Marcin Teutsch
– Jarosław Jastrzębski, Usługi Ślusarskie
– Józef Zawadzki. Sklep Spoż-Przemysł. 
„Mini-Delikatesy”
– Kółko Rolnicze Szarów
– Ks. Proboszcz. Adam Kozłowski 
– Krzysztof Błaziński
– Marek Lasoń. Firma Budowlano- Remontowa 
,,LASOŃ-BUD”
– Marek Mikuła. SKUTERY. Firma Handl-Usł 
„Elmar”. 

fot. M. Majerz-Maniecki
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Muzyka 
w Pałacu 
Żeleńskich 
IRENEUSZ TRYBULEC

W niedzielę 3 lipca odbył się 
w Grodkowicach ostatni przedwakacyjny 
koncert festiwalu „MUZYKA W PAŁACU 
ŻELEŃSKICH” pod patronatem honorowym 
wójta gminy Kłaj Zbigniewa Strączka 
i kierownictwem artystycznym Marty 
i Ireneusza Trybulców.
Był on poświęcony muzyce kameralnej 
– skrzypcowej i wokalnej. Wystąpili: młoda 
skrzypaczka AGNIESZKA REINER z pianistką 
MILENĄ KĘDRĄ oraz MARTA TRYBULEC – 
sopran koloraturowy z akompaniatorką 
ELŻBIETĄ KONOPCZAK. Zabrzmiały utwory 
skrzypcowe – Mozarta, Wieniawskiego, 
Masseneta, Bartoka, oraz pieśni Chopina 
i arie koloraturowe Aubera i Arditi.

Skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej 
w Krakowie w klasie swojego ojca, profesora 
Romana Reinera, grała dojrzałym, i bogatym 
w ładną barwę dźwiękiem. Jest muzykiem 
sprawnym technicznie, o czym można było się 
przekonać słuchając „Obertasa” Henryka 
Wieniawskiego i wirtuozowskich rumuńskich 
tańców ludowych kompozytora węgierskiego, 
Beli Bartoka. 
Sopranistka Marta Trybulec jest dyplomantką 
Teresy Wessely, znanej krakowskiej solistki 
operowej (sopran koloraturowy), kształcącej się 
m.in. u legendarnej Ady Sari. Marta Trybulec ma 
rzadki rodzaj sopranu koloraturowego 
o niespotykanych powszechnie wysokościach, 
osiąga bowiem bez trudu wysokość „fis” 
trzykreślnego, co daje jej możliwość 
wykonywania repertuaru, który śpiewała kiedyś 
Ada Sari oraz jej uczennice: słynna Bogna 
Sokorska zwana „słowikiem Warszawy”, 
i podziwiana niegdyś obok niej Halina 
Mickiewiczówna. Właśnie na tym koncercie 
zabrzmiały utwory z ich repertuaru, m.in. 
ulubiony walc koloraturowy „Parla” 
kompozytora włoskiego, Luigi Arditi. Nawet 
jedną z pieśni Chopina, „Życzenie”, wykonała 
Marta Trybulec w wersji Haliny Mickiewiczówny 
z koloraturowymi ozdobnikami dublującymi 
wstęp instrumentalny fortepianu przed 
zwrotkami. Ten lekki głos koloraturowy sprawił, 
że słuchało się owych pieśni z wielką 
przyjemnością. 
W niedzielnym koncercie nie zabrakło również 
utworów Władysława Żeleńskiego, 
kompozytora, który urodził się 
w Grodkowicach, a w tym roku przypada 
90 rocznica jego urodzin. W pierwszej części 
koncertu usłyszeliśmy dwie jego piękne pieśni: 
„Łaskawa dziewczyna” i  „Wspomnienie”, 

Czym się Pan zajmuje i czy profesja w jakiś 
sposób przyczyniła się do zainteresowania 
rolkami?    
Jestem żołnierzem zawodowym i utrzymanie 
sprawność fizycznej jest jednym 
z podstawowych wymagań stawianych przed 
żołnierzem. Co roku jesteśmy poddawani 
sprawdzianowi fizycznemu, który jest jednym 
z kilku czynników decydującym 
o przedłużeniu kadencji na kolejne lata. 
Dlatego też zawsze starałem się o utrzymanie 
sprawności fizycznej. Systematyczna 
aktywność fizyczna pozwala mi zachować 
dobry stan zdrowia, odporność, dobre 
samopoczucie i odreagować na stres.

Oprócz wrotkarstwa uprawia Pan jeszcze 
jakiś sport?
W wojsku przez wiele lat startowałem 
w różnych dyscyplinach sportowych, takich 
jak: strzelanie, pływanie, wieloboje, biegi na 
orientację. Ponadto jestem zapalonym 
żeglarzem z patentem sternika jachtowego, 
ratownika wodnego, od wielu lat jeżdżę na 
nartach zjazdowych a od kilku na biegowych 
i doskonalę pływanie na desce 
windsurfingowej.

Jak zaczęła się przygoda z  rolkarstwem?
Pewnego słonecznego kwietnia w 2009 roku, 
na krakowskich Błoniach obserwowałem 
zakończenie Cracovia Maraton na rolkach. 
Mając „dopiero” 50 lat stwierdziłem, że też 
muszę spróbować.
Kupiłem rolki w maju i zacząłem treningi 
w Puszczy. Myślałem o starcie w wyścigu 
może pod koniec roku ale już w czerwcu 
postanowiłem wystartować w Osiecznicy na 
Maratonie Borów Dolnośląskich. Miejsce 
dosyć odległe, ale miałem czas – 1godzina 
35 minut, co było uznane przez wielu za 
ogromny sukces. I tak się zaczęło moje 
ściganie na rolkach, najczęściej z młodszymi 
albo z dużo młodszymi zawodnikami. Wiele 
razy udaje mi się na mecie tym młodym 
pokazać „plecy”.

Jakie sukcesy ma Pan na swoim koncie? 
Startuję głównie w maratonach rolkarskich, 
(poprawna nazwa – wrotkarskich) czyli na 

Żołnierz na rolkach
Rozmowa z Henrykiem Olszowskim 

dystansie 42 km i 195 m. Tak na poważnie, czyli 
przygotowując się do nich przez zaplanowany 
trening. W kwietniu 2010 roku w Cracovia 
Maraton zdobyłem I miejsce w grupie wiekowej. 
Potem było jeszcze 20 maratonów, wspomnę 
chociażby: Praga – IV miejsce w grupie, Ostrava 
(puchar świata) - IV miejsce w grupie, Maraton 
Metropolii Toruń-Bydgoszcz, ogólnie 13 miejsce 
I grupie, Michalovce (Słowacja) – III miejsce w 
grupie, Seenland (Niemcy) – wyścig na czas 6 km 
– II miejsce w grupie, drużynowo na 21 km - IV 
miejsce, indywidualnie na 42 km – I w grupie. 
Dodam, że wynik osiągnąłem mając złamaną ręką 
podczas upadku na 150 m przed metą podczas 
walki o 2 miejsce w wyścigu. Po pozbieraniu się 
z asfaltu dojechałem na 8 miejscu! Potem 
leczyłem złamanie, a po miesiącu  pojechałem do 
m. Rajec (Słowacja), gdzie zająłem ogólnie X 
miejsce, dalej Puchar Śląska - III miejsce w grupie, 
i wreszcie Gdańsk, Maraton Solidarności zaliczany 
do Pucharu Świata World Inline Cup. W deszczu 
i po upadku spowodowanym przez innego 
zawodnika, byłem drugi w grupie za 
zawodnikiem z Niemiec. Dalej były jeszcze 
zawody w Gorlicach - ogólnie miejsce 12, 
a I miejsce w grupie, Gliwice zaliczane do Pucharu 
Śląska – IV m. ogólnie. Ostatnim wyścigiem 
w ubiegłym roku był Bieg Niepodległości na 
rolkach 11 listopada na dystansie 10 km 
w Warszawie, gdzie zająłem ogólnie 8 miejsce.

Jakie maratony, wspomina Pan w sposób 
szczególny? 
28 września, największe święto w Europie i chyba 
na świecie dla jeżdżących na rolkach – Berlin 
Maraton. Zapisy kończą się na 80 000 chętnych 
gdzieś około maja. Więcej organizacyjnie nie da 
się obsłużyć. Jest kilkanaście grup startujących 
w odstępach kilkuminutowych. W pierwszej 
zawodnicy z Pucharu Świata z licencjami 
a następnie organizatorzy weryfikują czasy 
uzyskane w innych zawodach i przydzielają do 
odpowiedniej grupy. Ja dostałem sektor A, czyli 
do najszybszych zawodników. 
W deszczu, na bardzo śliskiej nawierzchni, gdzie 
na każdym zakręcie były upadki, pod Bramą 
Brandenburską na prawie 7 tys. startujących, 
przejechałem na 131 miejscu 
i uzyskałem 20 miejsce w grupie. Udało mi się 
dojechać bez wywrotki, co na te warunki było nie 

lada wyczynem. Był jeszcze ciekawy wyścig 
na torze samochodowym w Brnie (Czechy), 
gdzie 5 zawodników w drużynie jedzie przez 
5 godzin na zmianę, przekazując sobie 
pałeczkę, albo można wystartować 
indywidualnie. Wyścig ciekawy ze względu 
na przewyższenia sięgające 70 metrów, a co 
za tym idzie ogromne spadki i prędkości na 
nich, jak i strome podjazdy na trasie. Na 18 
drużyn mieliśmy 8 miejsce. 

Rok 2011 też obfituje w rolkowe 
osiągnięcia?
W tym roku zaliczyłem już Poznań 
Półmaraton, Cracovia Maraton, Gorlice 
Maraton i jeden z wyścigów w Pucharze 
Śląska, gdzie w każdym z nich miałem 
I miejsce w grupie i ogólnie zawsze 
w czołówce wyścigu.
29 maja w Elblągu odbywały się Mistrzostwa 
Polski Masters w półmaratonie gdzie 
zająłem II miejsce. To jest chyba moim 
największym dotychczasowym sukcesem 
w bardzo krótkiej „karierze” sportowca 
amatora. 

Czy żona dopinguje Pana?
Jasne! I nawet Renatka złapała bakcyla jazdy. 
Wystartowała już w kilku maratonach. Może 
się pochwalić wygraną w półmaratonie 
w Dąbrowie Górniczej. 

a w drugiej, pianistka Milena Kędra zagrała 
jeden z jego mazurków. 
Żeleński to jeden z wybitnych, cenionych 
kompozytorów, o którym wiedzą melomani 
i muzycy w całej Polsce, i o którym uczy się 
młodzież szkół muzycznych. Jego nazwisko 
jest w każdym leksykonie i encyklopedii. Mało 
miejscowości i gmin w Polsce może 
poszczycić się tym, że na ich terenie urodził 
się jakiś znany Polak, n.p. kompozytor. 
Grodkowice i gmina Kłaj mogą się tym 
pochwalić; to nobilituje te miejscowości. 
Należałoby chyba tylko bardziej wykorzystać 
ten fakt do rozreklamowania naszej gminy na 
terenie Polski. Dzięki kulturze bowiem wiele 
małych, niezauważalnych miejscowości 
w Polsce i Europie zyskało znakomity rozgłos. 
Tak może być również z Grodkowicami oraz 
z Kłajem. Potrzebne jest jednak do tego 
zaangażowanie i wsparcie finansowe nie tylko 
ze strony urzędu gminy (za co w tym miejscu 
należy złożyć podziękowanie), ale także ze 
strony miejscowych sponsorów – 
przedsiębiorców i osób prywatnych, a takich 
tu mało. Nielicznymi na tym terenie są: firma 
TSN z Targowiska  oraz Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” z Kłaja, które 
regularnie wspierają grodkowicki festiwal. 
Jednym z pomysłów na reklamę gminy Kłaj 
w skali ogólnopolskiej jest projekt 
nagrania i wydania płyty CD z nieznanymi 
pieśniami Władysława Żeleńskiego 
z Grodkowic (nazwa tej miejscowości 
będzie umieszczona na okładce, natomiast 
wewnątrz książeczki płytowej znajdą się 
informacje o gminie Kłaj). Płyty będą 
w sprzedaży w sklepach na terenie całej 
Polski dzięki zaangażowaniu w projekt 
ważnej warszawskiej firmy fonograficznej. 
Część kosztów nagrania i wydania płyty 
pokryje dofinansowanie otrzymane za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – 
Stowarzyszenia „Wspólnota Królewskiej 
Puszczy”, natomiast resztę kosztów 
wydawcy muszą zdobyć od sponsorów – 
firm i osób prywatnych, których nazwiska 
zostaną umieszczone na płycie. 
Cieszy to że na koncerty do Grodkowic 
przychodzi dużo publiczności. I tym razem, 
w niedzielę 3 lipca, mimo deszczowej pogody, 
sala była pełna. To znaczy, że jest w gminie 
Kłaj zapotrzebowanie na tego rodzaju oferty 
artystyczne dla mieszkańców i warto je 
realizować.
Po wakacjach kontynuacja koncertów.

Sobótki, 
Sobótki, 
Sobótki…
ZOFIA PRZEŹDZIK

13 czerwca tradycyjnie już,  Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kłaju zorganizowało na boisku 
sportowym LKS Wolni Kłaj ognisko sobótkowe. 
Impreza rozpoczęła się o godzinie 19.00 
rozpaleniem ognia przez wójta Zbigniewa 
Strączka. Potem były śpiewy przy 
akompaniamencie akordeonu, gitary 
i organków, na których wygrywali Adam 
Siemdaj, Barbara Wójcik i Adam Piwowar. Na 
chętnych czekały pieczone kiełbaski i słodki 
poczęstunek.

KGW w Kłaju składa serdeczne 
podziękowania za pomoc w zorganizowaniu 
tej imprezy: prezes Spółdzielni Handlowo 
Usługowej w Kłaju Stanisławie Nowak, 
Dorocie Chojnickiej, Markowi Nowakowi, 
Stowarzyszeniu Rozwoju Kłaja, Dionizemu 
Kołodziejczykowi, Janowi Płachnie, 
Stanisławowi Paluszkowi, Kamilowi 
Warchołkowi i Pawłowi Jędrzejkowi.

ciąg dalszy na str. 14

Podziękowanie
dla Sponsorów 
XIII Dni Szarowa

Serdecznie dziękujemy za to, że Państwo i w 
tym roku nie zawiedli a dzięki wkładowi 
finansowemu czy rzeczowemu obchody XIII 
Dni Szarowa, mimo nie sprzyjającej pogody, 
miały piękną oprawę i na długo pozostaną 
w pamięci uczestników.

SPONSORZY

XIII DNI SZAROWA
– Adam Dziadur Piekarnia ,, Janek”
– Adam Jarecki. Biuro Usług Geodezyjno-
Kartograficznych. 
– Adam Kociołek, radny powiatowy, 
przewodniczący Rady Powiatu.
– Aleksandra Kociołek ,, CLIBRO”. – Poligraficzna 
Agencja Reklamowo- Wydawnicza
– Alicja Wójtowicz Sołtys Szarowa
– Anna Jachymek Restauracja-Hotel 

„AZALIA”
– Artur Chudecki. P.H.U. ,,Art”
– Bożena Nogieć, Andrzej Dobranowski 
– Bogdan Gracz Przedsiębiorstwo Usł.- Handlowe
– Centrum Motoryzacyjne „Podoły” Dariusz 
Radwański, Bogdan Juszczyk
– Dorota Bajdała P.P.H. „BAX II”
– Ewa Dziedzic. Salon Fryzjerski ,,EWA”. 
– Firma A.S.A.
– Firma gastronomiczna „Kebab” Tomasz Wajda 
– Gminna Spółdz. Handlowo-Usł. S.CH. Kłaj
– Gospodarstwo Ogrodnicze. L, J Kukiełka

– Grzegorz Jach. Ferma kurza.
–  „IMAGINE” Marcin Teutsch
– Jarosław Jastrzębski, Usługi Ślusarskie
– Józef Zawadzki. Sklep Spoż-Przemysł. 
„Mini-Delikatesy”
– Kółko Rolnicze Szarów
– Ks. Proboszcz. Adam Kozłowski 
– Krzysztof Błaziński
– Marek Lasoń. Firma Budowlano- Remontowa 
,,LASOŃ-BUD”
– Marek Mikuła. SKUTERY. Firma Handl-Usł 
„Elmar”. 

fot. M. Majerz-Maniecki
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Zapomniana mogiła
W Puszczy Niepołomickiej poniżej Gawłówka znajduje się samotny grób nieznanego 
sowieckiego skoczka-wywiadowcy. Mogiły tej próżno szukać na mapach 
i w przewodnikach turystycznych, wie o niej tylko kilku mieszkańców wioski i pracowników 
leśnych. Grób jest zawsze zadbany.

JANUSZ CZERWIŃSKI

Sposób na Jubileusz

XIII Dni Szarowa, czyli rewelacyjna 
zabawa na wsi!
DOROTA CHUDECKA, ALICJA WÓJTOWICZ,
ZOFIA TURECKA

Sierpniową nocą 1944r. Od wschodu dał się 
słyszeć warkot nadlatującego samolotu. 
Samolot przeleciał nad Gawłówkiem, poleciał 
nad puszczę i po pewnym czasie wrócił tą samą 
trasą.Następnego dnia rano do pracy w lesie pod 
Gawłówkiem przyjechała grupa drwali 
pilnowanych przez werkchutzów z kombinatu 
tartacznego w Kłaju. Jeden ze strażników usiadł 
na pniu przy skrzyżowaniu drogi do wsi 
z przesieką, zdjął karabin z ramienia i położył na 
kolanach....Nagle usłyszał trzask gałęzi, odwrócił 
się i spostrzegł człowieka biegnącego od 
Gawłówka ku przesiece, krzyknął „Halt!” 
i wystrzelił bez celowania.
Strzał okazał się śmiertelny, biegnący upadł dwa 
kroki od przecinki. Po rewizji ustalono, że był to 
sowiecki skoczek-wywiadowca; pochowano go 
w miejscu gdzie zginął.
Sowiecki wywiadowca w Puszczy 
Niepołomickiej z pewnością nie był sam. 
Do zadań rozpoznawczych poza linią wroga 
wysyłano grupy złożone z co najmniej 3 osób 
wyposażone w radiostację. Ich zadaniem było 

zlokalizowanie i rozpoznanie obiektu, zebranie 
informacji wywiadowczych od miejscowych 
organizacji i oddziałów partyzanckich 
i przekazanie tego materiału dowództwu. 
Grupy te po wykonaniu zadania przenikały 
przez linię frontu, bądź pozostawały 
w konspiracji do czasu jego przejścia. A więc 
co najmniej dwóm członkom grupy udało się 
wykonać zadanie. Grupa została zrzucona 
w nocy (być może razem z trzyosobową grupą 
kpt. Michajłowa przeznaczoną na Kraków) 
i zastrzelony żołnierz zmierzał do miejsca 
zbiórki gdzieś w Puszczy.
Co Sowietów mogło interesować w Puszczy? 
Odpowiedź wydaje się prosta-niemiecka 
składnica amunicji-lecz czy na pewno?
Składnica, to olbrzymi obiekt z mnóstwem 
bardzo dużych budynków magazynowych. 
Do jej rozpoznania wystarczy wysłać samolot 
wyposażony w aparat fotograficzny. Co 
przechowywała składnica też nie było 
tajemnicą, sprzęt i środki bojowe ze składnicy 
można było znaleźć na każdym pobojowisku. 

Musiało więc chodzić o co innego, może 
o placówkę badawczą amunicji (K5)?
K5 był to zespół niewielkich budynków 
ukrytych pośród drzew niemożliwych do 
rozpoznania z powietrza. Zakres prac 
badawczych prowadzonych w ośrodku również 
musiał stanowić dla Sowietów zagadkę. Można 
więc przypuszczać, że tu właśnie skupiła się ich 
ciekawość. To jednak tylko przypuszczenia, 
prawdy zapewne nie poznamy nigdy.
                                                                    
APEL! Jeżeli ktoś z Państwa może uzupełnić ten 
tekst o nowe informacje, to bardzo proszę 
o  kontakt z redakcją.

Nasze Koło Emerytów i Rencistów jest 
młodziutkie. Ma dopiero 1 rok. 
Postanowiliśmy uczcić – ten pierwszy nasz 
jubileusz. Uczcić, ale nietypowo. Inaczej.Na 
ciekawy sposób wpadła nasza koleżanka, 
Jola Błaszczyk. Wysunęła propozycje 
zorganizowania wycieczki pod hasłem 
„Sprawność, Wiedza i Tradycja”. Pomysł 
przyjęto i 4 czerwca grupa trzech pokoleń 
mieszkańców Kłaja wyruszyła autobusem 
w świat.

EWA DZIEDZIC

I etapem podróży była Jaskinia 
Wierzchowska 
w gminie Wielka Wieś. Jest to największa 
jaskinia w woj. małopolskim. Jej długość 
dochodzi do 1 km, z czego do zwiedzania 
przeznaczone jest 400m. Wkraczając tutaj, 
można „cofnąć” się do osadnictwa 
prehistorycznego. Znajdują się tu bardzo 
ciekawe ekspozycje skamieniałości jurajskich, 
kości i makiety zwierząt. Nacieki w postaci 
stalaktytów i stalagmitów robią na 
zwiedzającym takie wrażenie, jakby znajdował 
się w jakimś zaczarowanym świecie. Naszą 
przewodniczka była ubrana w skóry zwierzęce 
„babcia neolitka”.

II etapem wycieczki była zajmująca 4 km 
szerokości i 10 km długości Pustynia Błędowska. 
Pustynia sukcesywnie zarasta, (w okresie 
gierkowskim postanowiono ją zalesić). Tutaj 
czekał na nas sprawdzian sprawności i siły. Była 
to długa lina zawieszona pomiędzy drzewami 
na wysokości 3 m. Tę odległości należało 
pokonać w zwisie. Młodzi radzili sobie 
doskonale. Honor emerytów uratowała Jasia 
Gądek, która przemaszerowała rękami po linie 
jak prawdziwa linoskoczka.

III etap naszej wycieczki to zamek 
w Ogrodzieńcu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
Góry Birów położonej w pobliżu Ogrodzieńca. 
To tam Kazimierz Wielki zbudował obronną 
drewnianą warownię, która miała za zadanie 
bronić naród przed wojskami czeskimi. Obecne 
fortyfikacje zostały zrekonstruowane na wzór 
tych dawnych. Aby wyjść na samą górę tej 
budowli, trzeba było pokonać mnóstwo 
schodów. Ten egzamin zdali wszyscy i najstarsi, 
i najmłodszy 5- latek. Sam zamek zbudowano 
po tym, jak spłonęła drewniana warownia na 
Górze Birów. W jednej z ocalałych baszt 
znajdowała się sala tortur. I to właśnie od tej 
baszty, poprzez cały dziedziniec aż do 
ogrodzenia przeciągnięto stalowa linę, po 
której można było zjechać zapiętym w pasy. 
Według nas to ćwiczenie dla tych, którzy chcieli 

sobie podnieść poziom adrenaliny. Jednak nikt 
ze starszyzny z tego nie skorzystał. Ale młodzi 
nie pozostali obojętni. Będą mieli co wspominać 
i innym opowiadać.

Upalna pogoda spowodowała, że wszyscy 
poczuli się zmęczeni. Ale nasza organizatorka to 
przewidziała. Dlatego też czekała nas ostatnia 
atrakcja- pieczenie kiełbasek na zamkowym 
dziedzińcu. A gdzie wspólny posiłek, tam 
i wspólny śpiew. Popłynęły stare melodie 
i piosenki z tej zamkowej góry hen, daleko 
w świat. Jak za dawnych dobrych lat. Tak było, 
jest i powinno być, bo to nasza Polska tradycja. 
A ponieważ akurat... zbiegła się z założeniem 
Koła Emerytów i Rencistów, wzniesiono toast na 
upamiętnienie „roczku”. To nasz pierwszy 
jubileusz. Istotne jest to, że obchodzili go nasi 
mieszkańcy reprezentujących trzy pokolenia. 
Nasze Koło nie zamyka się w sobie, ale pociąga 
do wspólnych działań wszystkich chętnych. Bo 
trzeba razem, wspólnie. Niech korzystają 
wszyscy chętni z tego, co wymyślą i zorganizują 
starsi. Niech się uczą, że można inaczej żyć, coś 
zobaczyć, zwiedzić, z czegoś skorzystać, a nie 
tylko siedzieć i narzekać.

Bo – 
Gdy się kręci nasze KOŁO-
To w Kłaju miło i wesoło!

Wybory Sprytnej Baby, koncert szarowskiej 
Szmelcpaki przy akompaniamencie m.in.  
aluminiowych łyżek, pił, tarki do prania, 
tamburyn i zabytkowej heligonki a także 
przedstawienie o tym „Jak to z chłopami 
bywało” oraz emocjonująca i zaskakująca 
licytacja poprowadzona przez ks. proboszcza 
Adama Kozłowskiego – czyli powspominajmy 
jeszcze raz  niezwykłe Dni Szarowa (dop. JW).  

Razem z nami Dni Szarowa świętował wójt 
Zbigniew Strączek z małżonką, przewodnicząca 
Rady Gminy Lucyna Buczek, przewodniczący Rady 
Powiatu Adam Kociołek z małżonką oraz radni 
i sołtysi gminy Kłaj. Wydawało się, że pogoda 
pokrzyżuje wszystkie plany i wysiłki; pechowy 
13-ty da znać o sobie- a jednak nie. Pogoda 
w sobotę mimo wszystko dopisała i o godzinie 
16.00 mogliśmy rozpocząć wspólne gry i zabawy. 
Były zabawy w chowanego na czas. Dzieci mogły 
skakać na trampolinie, dmuchanym zamku, 
zjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni, ale przede 
wszystkim kręcić się w dmuchanych balonach na 
wodzie-co było największą atrakcją. Inni mieli 
okazję pojeździć konno na Siwej, Miłanie i kucyku 
Kasi z Klubu Jazdy Konnej z Grodkowic.

Jednocześnie odbywały się konkursy rysunkowe-
kredą o cudownym miejscu – tu zwyciężył obraz 
pod tytułem- „Słodka kraina ze słodkości 
i owoców” (praca grupowa). Drugi konkurs – 
kredką na kartce – Mój Kosmiczny Przyjaciel – 
gdzie spośród około 40 prac zwyciężył „Przyjaciel” 
Michała Wajdy. 
Nasi dzielni strażacy pokazali nam swoje wozy 
bojowe z wysięgnikiem-drabiną, która sięga 2go 
piętra. Zrobili dużo białej piany, w której dzieciaki 
mogły poszaleć, ale także wytłumaczyli wszystkim, 
w jakich przypadkach stosuję się ten środek 
gaszenia ognia. Robili zdjęcia z wysokości a także 
opowiadali o swoich codziennych zmaganiach 
treningowy i ratunkowych.

Pokazaliśmy także muzyczne talenty. Świetnie na 
saksofonie zagrał 10-letni Filip Kuzaj, śpiewała 
Klaudia Szlachta oraz zespół w składzie: Julia, 
Kornelia, Natalia, Magda, Wika, Wiktoria, Ania. 
Wspólne z Magdą i Natalią wszyscy tańczyliśmy 
Waka Waka oraz Crazy Frog.

Po tych popisach młodzieży nastąpił znakomity 
i ekscytujący konkurs na „Sprytną Babę” 
prowadzony przez wytrawnego animatora 
współzawodnictwa sportowego Nikodema Wajdę. 
Do konkursu zgłosiły się: Paulina Jankowicz, Iwona 
Wojas, Magdalena Bachula, Agnieszka Wróbel, 
Monika Krawczyk oraz Lucyna Piwowar. Skakanie 
w spódnicy na piłce z uszami wokół sceny było 

pierwszą, trudną i jednocześnie zabawną 
konkurencją. Kolejne to siatkówka kobiet – czyli 
dźwiganie wielkich siat z zakupami na czas. 
Następnie był rzut do celu (ćwiczenie w rzucaniu 
akcesoriami do męża). Przepijanie połkniętej 
bułki tartej kieliszkiem wody było najtrudniejszą 
zabawą (trzeba było wymówić trudne polskie 
słowo „chrząszcz” po zakończeniu konsumpcji). 
Nie wszyscy ukończyli tę dyscyplinę.
Pierwsze miejsce po ciężkiej walce zajęła 
Agnieszka Wróbel i otrzymała „górski rower”–  
czyli rower z wikliny z górskim kwiatem 
w środku. Ona też przez cały kolejny rok będzie 
dzierżyć tytuł „Sprytnej Baby” w Szarowie. Drugie 
miejsce zajęła Magda Bachula – kierowniczka 
naszej świetlicy.  Braaawo dla wszystkich 
odważnych pań!
O godzinie 19.00 na scenie pojawiła się duża 
grupa ubranych na biało ludków. To byli 
uczniowie naszego mistrza karate Rafała Wajdy. 
Zaprezentowali przed nami swoje umiejętności 
obronne, koordynacji ruchów a także znakomite 
wyszkolenie w zakresie walki obronnej.

Atrakcji dopełnił pokaz motocykli i całonocna 
zabawa w rytm muzyki zespołu „Delta”.

Na drugi dzień już od 14.00 sztab kryzysowy 
organizatorów zadecydował i przeniósł cała 
imprezę z boiska przy hali sportowej pod i do 
Wiejskiego Domu Kultury. To był niesamowity 
wysiłek, ale opłacało się, bo na występy naszych 
dzieciaków z Jaskółki przybyło dużo widzów. 
Przedstawienie pod tytułem „Jak to z chłopami 
bywało” przygotowali podopieczni Joanny Stali.

Kolejnym atrakcyjnym punktem był znakomity 
występ Szarowskiej Szmelcpaki, (czyli naszych 
kolędników przekształconych w grupę 
kabaretową). Śpiewali stare, podwórkowe 
piosenki do taktów wygrywanych na 
aluminiowych łyżkach, piłach „moja-twoja”, tarze 
do prania i tamburynach. 
A przygrywała zabytkowa heligonka pana 
Mariana. Pełna sala publiczności świetnie bawiła 
się w oczekiwaniu na niezwykłą licytację 
przeprowadzoną przez naszego księdza 
Proboszcza Adama Kozłowskiego. Zysk z licytacji 
przeszedł wszelkie wyobrażenia. Zadowoleni byli 
również zwycięzcy loterii. Główna nagroda 
–zestaw kosiarek spalinowych-została 
w Szarowie, a na dwóch super rowerach też 
wyjechali nasi mieszkańcy. 
Na podobne wrażenia i emocje zapraszamy za 
rok na kolejnych Dniach Szarowa.

Projekt zrealizowany przy wsparciu 
finansowym gminy Kłaj.

– Marian Włodarczyk
– Marian Wajda Zakład Elektroinstalacyjny „
   INTEL-SYS”
– Marta Orlik Sklep Spożywczy
– Nikodem Wajda „NIK-MAR” Sklep Spożywczy 
– OSP Kłaj
– Paweł, Mieczysław Orlik Zakład Wod-Kan.
– Piotr Iwulski „KRUSZ-BUD”. Zakład Eksploatacji
   Kruszywa
– Roman Marosz. 
– Stanisław Hytroś. Zakład Blacharstwa
   Samochodowego
– Stanisław Iwulski. Usługi. Transport. Roboty
   ziemne
– Stanisław Jach Ferma Kurza
– Sylwester Skoczek, radny Szarowa 
– Tadeusz Wajda. Firma Instalacyjna Wod-Gaz-Co 
– Tomasz Jasiński. Firma Transportowa
– Urząd Gminy w Kłaju
– Zakład Szklarski Adam Kowal 
– Zbigniew Strączek Wójt Gminy Kłaj
– Zdzisław Prochwicz. Zakład Kamieniarski 
    „PRO-GRANIT”
 
 Wdzięczni Organizatorzy

ciąg dalszy ze str. 13

Fotorelaja na str. 19 

…I trzynastka się spisała w XIII Dni 
Szarowa przynosząc zimno i deszcz. 
W takie dni i w takich chwilach najlepiej 
odczuwa się życzliwość ludzi. Dzięki nim 
nie opadły bezsilnie ręce, wręcz 
odwrotnie z humorem, żartami 
i śmiechem wzięliśmy się do roboty. 
Wędrowały po Szarowie baldachimy 
z młodzieżą i leśnymi dziadkami. 
W kondukcie na małych kółeczkach 
toczyły się rollbary i zamrażarki z lodami. 
Szum deszczu i śmiech ludzi tworzyły 
idealną orkiestrę, która doskonale grała 
od piątku do poniedziałku. 
Dzięki takim ludziom, a zwłaszcza 
młodzieży i wielkiemu ich zaangażowaniu 
nie straciliśmy nadziei i ochoty na 
świętowanie.

Za dobre ręce, wspaniałe serca, mądrość 
i gorliwość dziękuję Wam wszystkim. 

Sołtys Szarowa
Alicja Wójtowicz
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Zapomniana mogiła
W Puszczy Niepołomickiej poniżej Gawłówka znajduje się samotny grób nieznanego 
sowieckiego skoczka-wywiadowcy. Mogiły tej próżno szukać na mapach 
i w przewodnikach turystycznych, wie o niej tylko kilku mieszkańców wioski i pracowników 
leśnych. Grób jest zawsze zadbany.

JANUSZ CZERWIŃSKI

Sposób na Jubileusz

XIII Dni Szarowa, czyli rewelacyjna 
zabawa na wsi!
DOROTA CHUDECKA, ALICJA WÓJTOWICZ,
ZOFIA TURECKA

Sierpniową nocą 1944r. Od wschodu dał się 
słyszeć warkot nadlatującego samolotu. 
Samolot przeleciał nad Gawłówkiem, poleciał 
nad puszczę i po pewnym czasie wrócił tą samą 
trasą.Następnego dnia rano do pracy w lesie pod 
Gawłówkiem przyjechała grupa drwali 
pilnowanych przez werkchutzów z kombinatu 
tartacznego w Kłaju. Jeden ze strażników usiadł 
na pniu przy skrzyżowaniu drogi do wsi 
z przesieką, zdjął karabin z ramienia i położył na 
kolanach....Nagle usłyszał trzask gałęzi, odwrócił 
się i spostrzegł człowieka biegnącego od 
Gawłówka ku przesiece, krzyknął „Halt!” 
i wystrzelił bez celowania.
Strzał okazał się śmiertelny, biegnący upadł dwa 
kroki od przecinki. Po rewizji ustalono, że był to 
sowiecki skoczek-wywiadowca; pochowano go 
w miejscu gdzie zginął.
Sowiecki wywiadowca w Puszczy 
Niepołomickiej z pewnością nie był sam. 
Do zadań rozpoznawczych poza linią wroga 
wysyłano grupy złożone z co najmniej 3 osób 
wyposażone w radiostację. Ich zadaniem było 

zlokalizowanie i rozpoznanie obiektu, zebranie 
informacji wywiadowczych od miejscowych 
organizacji i oddziałów partyzanckich 
i przekazanie tego materiału dowództwu. 
Grupy te po wykonaniu zadania przenikały 
przez linię frontu, bądź pozostawały 
w konspiracji do czasu jego przejścia. A więc 
co najmniej dwóm członkom grupy udało się 
wykonać zadanie. Grupa została zrzucona 
w nocy (być może razem z trzyosobową grupą 
kpt. Michajłowa przeznaczoną na Kraków) 
i zastrzelony żołnierz zmierzał do miejsca 
zbiórki gdzieś w Puszczy.
Co Sowietów mogło interesować w Puszczy? 
Odpowiedź wydaje się prosta-niemiecka 
składnica amunicji-lecz czy na pewno?
Składnica, to olbrzymi obiekt z mnóstwem 
bardzo dużych budynków magazynowych. 
Do jej rozpoznania wystarczy wysłać samolot 
wyposażony w aparat fotograficzny. Co 
przechowywała składnica też nie było 
tajemnicą, sprzęt i środki bojowe ze składnicy 
można było znaleźć na każdym pobojowisku. 

Musiało więc chodzić o co innego, może 
o placówkę badawczą amunicji (K5)?
K5 był to zespół niewielkich budynków 
ukrytych pośród drzew niemożliwych do 
rozpoznania z powietrza. Zakres prac 
badawczych prowadzonych w ośrodku również 
musiał stanowić dla Sowietów zagadkę. Można 
więc przypuszczać, że tu właśnie skupiła się ich 
ciekawość. To jednak tylko przypuszczenia, 
prawdy zapewne nie poznamy nigdy.
                                                                    
APEL! Jeżeli ktoś z Państwa może uzupełnić ten 
tekst o nowe informacje, to bardzo proszę 
o  kontakt z redakcją.

Nasze Koło Emerytów i Rencistów jest 
młodziutkie. Ma dopiero 1 rok. 
Postanowiliśmy uczcić – ten pierwszy nasz 
jubileusz. Uczcić, ale nietypowo. Inaczej.Na 
ciekawy sposób wpadła nasza koleżanka, 
Jola Błaszczyk. Wysunęła propozycje 
zorganizowania wycieczki pod hasłem 
„Sprawność, Wiedza i Tradycja”. Pomysł 
przyjęto i 4 czerwca grupa trzech pokoleń 
mieszkańców Kłaja wyruszyła autobusem 
w świat.

EWA DZIEDZIC

I etapem podróży była Jaskinia 
Wierzchowska 
w gminie Wielka Wieś. Jest to największa 
jaskinia w woj. małopolskim. Jej długość 
dochodzi do 1 km, z czego do zwiedzania 
przeznaczone jest 400m. Wkraczając tutaj, 
można „cofnąć” się do osadnictwa 
prehistorycznego. Znajdują się tu bardzo 
ciekawe ekspozycje skamieniałości jurajskich, 
kości i makiety zwierząt. Nacieki w postaci 
stalaktytów i stalagmitów robią na 
zwiedzającym takie wrażenie, jakby znajdował 
się w jakimś zaczarowanym świecie. Naszą 
przewodniczka była ubrana w skóry zwierzęce 
„babcia neolitka”.

II etapem wycieczki była zajmująca 4 km 
szerokości i 10 km długości Pustynia Błędowska. 
Pustynia sukcesywnie zarasta, (w okresie 
gierkowskim postanowiono ją zalesić). Tutaj 
czekał na nas sprawdzian sprawności i siły. Była 
to długa lina zawieszona pomiędzy drzewami 
na wysokości 3 m. Tę odległości należało 
pokonać w zwisie. Młodzi radzili sobie 
doskonale. Honor emerytów uratowała Jasia 
Gądek, która przemaszerowała rękami po linie 
jak prawdziwa linoskoczka.

III etap naszej wycieczki to zamek 
w Ogrodzieńcu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
Góry Birów położonej w pobliżu Ogrodzieńca. 
To tam Kazimierz Wielki zbudował obronną 
drewnianą warownię, która miała za zadanie 
bronić naród przed wojskami czeskimi. Obecne 
fortyfikacje zostały zrekonstruowane na wzór 
tych dawnych. Aby wyjść na samą górę tej 
budowli, trzeba było pokonać mnóstwo 
schodów. Ten egzamin zdali wszyscy i najstarsi, 
i najmłodszy 5- latek. Sam zamek zbudowano 
po tym, jak spłonęła drewniana warownia na 
Górze Birów. W jednej z ocalałych baszt 
znajdowała się sala tortur. I to właśnie od tej 
baszty, poprzez cały dziedziniec aż do 
ogrodzenia przeciągnięto stalowa linę, po 
której można było zjechać zapiętym w pasy. 
Według nas to ćwiczenie dla tych, którzy chcieli 

sobie podnieść poziom adrenaliny. Jednak nikt 
ze starszyzny z tego nie skorzystał. Ale młodzi 
nie pozostali obojętni. Będą mieli co wspominać 
i innym opowiadać.

Upalna pogoda spowodowała, że wszyscy 
poczuli się zmęczeni. Ale nasza organizatorka to 
przewidziała. Dlatego też czekała nas ostatnia 
atrakcja- pieczenie kiełbasek na zamkowym 
dziedzińcu. A gdzie wspólny posiłek, tam 
i wspólny śpiew. Popłynęły stare melodie 
i piosenki z tej zamkowej góry hen, daleko 
w świat. Jak za dawnych dobrych lat. Tak było, 
jest i powinno być, bo to nasza Polska tradycja. 
A ponieważ akurat... zbiegła się z założeniem 
Koła Emerytów i Rencistów, wzniesiono toast na 
upamiętnienie „roczku”. To nasz pierwszy 
jubileusz. Istotne jest to, że obchodzili go nasi 
mieszkańcy reprezentujących trzy pokolenia. 
Nasze Koło nie zamyka się w sobie, ale pociąga 
do wspólnych działań wszystkich chętnych. Bo 
trzeba razem, wspólnie. Niech korzystają 
wszyscy chętni z tego, co wymyślą i zorganizują 
starsi. Niech się uczą, że można inaczej żyć, coś 
zobaczyć, zwiedzić, z czegoś skorzystać, a nie 
tylko siedzieć i narzekać.

Bo – 
Gdy się kręci nasze KOŁO-
To w Kłaju miło i wesoło!

Wybory Sprytnej Baby, koncert szarowskiej 
Szmelcpaki przy akompaniamencie m.in.  
aluminiowych łyżek, pił, tarki do prania, 
tamburyn i zabytkowej heligonki a także 
przedstawienie o tym „Jak to z chłopami 
bywało” oraz emocjonująca i zaskakująca 
licytacja poprowadzona przez ks. proboszcza 
Adama Kozłowskiego – czyli powspominajmy 
jeszcze raz  niezwykłe Dni Szarowa (dop. JW).  

Razem z nami Dni Szarowa świętował wójt 
Zbigniew Strączek z małżonką, przewodnicząca 
Rady Gminy Lucyna Buczek, przewodniczący Rady 
Powiatu Adam Kociołek z małżonką oraz radni 
i sołtysi gminy Kłaj. Wydawało się, że pogoda 
pokrzyżuje wszystkie plany i wysiłki; pechowy 
13-ty da znać o sobie- a jednak nie. Pogoda 
w sobotę mimo wszystko dopisała i o godzinie 
16.00 mogliśmy rozpocząć wspólne gry i zabawy. 
Były zabawy w chowanego na czas. Dzieci mogły 
skakać na trampolinie, dmuchanym zamku, 
zjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni, ale przede 
wszystkim kręcić się w dmuchanych balonach na 
wodzie-co było największą atrakcją. Inni mieli 
okazję pojeździć konno na Siwej, Miłanie i kucyku 
Kasi z Klubu Jazdy Konnej z Grodkowic.

Jednocześnie odbywały się konkursy rysunkowe-
kredą o cudownym miejscu – tu zwyciężył obraz 
pod tytułem- „Słodka kraina ze słodkości 
i owoców” (praca grupowa). Drugi konkurs – 
kredką na kartce – Mój Kosmiczny Przyjaciel – 
gdzie spośród około 40 prac zwyciężył „Przyjaciel” 
Michała Wajdy. 
Nasi dzielni strażacy pokazali nam swoje wozy 
bojowe z wysięgnikiem-drabiną, która sięga 2go 
piętra. Zrobili dużo białej piany, w której dzieciaki 
mogły poszaleć, ale także wytłumaczyli wszystkim, 
w jakich przypadkach stosuję się ten środek 
gaszenia ognia. Robili zdjęcia z wysokości a także 
opowiadali o swoich codziennych zmaganiach 
treningowy i ratunkowych.

Pokazaliśmy także muzyczne talenty. Świetnie na 
saksofonie zagrał 10-letni Filip Kuzaj, śpiewała 
Klaudia Szlachta oraz zespół w składzie: Julia, 
Kornelia, Natalia, Magda, Wika, Wiktoria, Ania. 
Wspólne z Magdą i Natalią wszyscy tańczyliśmy 
Waka Waka oraz Crazy Frog.

Po tych popisach młodzieży nastąpił znakomity 
i ekscytujący konkurs na „Sprytną Babę” 
prowadzony przez wytrawnego animatora 
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Projekt zrealizowany przy wsparciu 
finansowym gminy Kłaj.

– Marian Włodarczyk
– Marian Wajda Zakład Elektroinstalacyjny „
   INTEL-SYS”
– Marta Orlik Sklep Spożywczy
– Nikodem Wajda „NIK-MAR” Sklep Spożywczy 
– OSP Kłaj
– Paweł, Mieczysław Orlik Zakład Wod-Kan.
– Piotr Iwulski „KRUSZ-BUD”. Zakład Eksploatacji
   Kruszywa
– Roman Marosz. 
– Stanisław Hytroś. Zakład Blacharstwa
   Samochodowego
– Stanisław Iwulski. Usługi. Transport. Roboty
   ziemne
– Stanisław Jach Ferma Kurza
– Sylwester Skoczek, radny Szarowa 
– Tadeusz Wajda. Firma Instalacyjna Wod-Gaz-Co 
– Tomasz Jasiński. Firma Transportowa
– Urząd Gminy w Kłaju
– Zakład Szklarski Adam Kowal 
– Zbigniew Strączek Wójt Gminy Kłaj
– Zdzisław Prochwicz. Zakład Kamieniarski 
    „PRO-GRANIT”
 
 Wdzięczni Organizatorzy

ciąg dalszy ze str. 13

Fotorelaja na str. 19 

…I trzynastka się spisała w XIII Dni 
Szarowa przynosząc zimno i deszcz. 
W takie dni i w takich chwilach najlepiej 
odczuwa się życzliwość ludzi. Dzięki nim 
nie opadły bezsilnie ręce, wręcz 
odwrotnie z humorem, żartami 
i śmiechem wzięliśmy się do roboty. 
Wędrowały po Szarowie baldachimy 
z młodzieżą i leśnymi dziadkami. 
W kondukcie na małych kółeczkach 
toczyły się rollbary i zamrażarki z lodami. 
Szum deszczu i śmiech ludzi tworzyły 
idealną orkiestrę, która doskonale grała 
od piątku do poniedziałku. 
Dzięki takim ludziom, a zwłaszcza 
młodzieży i wielkiemu ich zaangażowaniu 
nie straciliśmy nadziei i ochoty na 
świętowanie.

Za dobre ręce, wspaniałe serca, mądrość 
i gorliwość dziękuję Wam wszystkim. 

Sołtys Szarowa
Alicja Wójtowicz
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W PIŁCE NOŻNEJ

6-7 sierpnia 2011 r.
Boisko LKS Targowianka

Sobota: 
16.00 – Blok programowy dla dzieci 

i młodzieży, 
17.00 – piłkarski pokaz zręcznościowy 

finalisty „Mam talent” 
Krzysztofa Golonki, 

20.00 – festyn, gra zespól PERFEKTO 

Niedziela: 
15.00 – otwarcie muzyką biesiadną, 
16.00 – występ Młodzieżowego Zespołu 

Pieśni i Tańca, 
17.00 – pokazy balonowe, 
19.00 – losowanie loterii fantowej, 
20.00 – festyn, 
22.00 – pokaz sztucznych ogni

Ponadto: wesołe miasteczko, przejażdżki 
konne, malowanie twarzy, świata, 
przeloty paralotni. 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Targowisko 

oraz Rada Sołecka
serdecznie zapraszają na

 

DNI 
TARGOWISKA

Sołtys wsi Łyskanie

wraz z Radą Sołecką

zaprasza wszystkich Mieszkańców

13 sierpnia 2011 r. 

do zabawy i wspólnego grillowania 

połączonego z wystawą 

prac biorących udział w konkursie

 

DAWNE ŁYSOKANIE

Do 31 sierpnia na terenie gminy w ramach realizacji
 „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” 

we współpracy z Ministerstwem Gospodarki  
przeprowadzana jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

występujących na terenach posesji.

Inwentaryzacja prowadzona jest przez 
pracowników Firmy ALBEKO z Opola. 

Osoby prowadzące spis posiadają upoważnienie wystawione przez 
Wójta Gminy.

URZĄD GMINY KŁAJ
INFORMUJE

organizowane 

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gruszkach

które odbędą się w dniach 

22 - 26 sierpień 2011 roku

w godzinach 9:30 – 14:30

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Kłaj

Liczba miejsc ograniczona do 15 osób. 

Więcej informacji pod numerem 12/284 11 98 i na www.klaj.pl

Zapisy do 16 sierpnia  2011

 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy

 
DOBRO DZIECKA
S T O W A R Z Y S Z E N I E

zaprasza 

wszystkie chętne dzieciaki i młodzież na 

 Zajęcia ze sztuką, 
zabawa 

z rękodzielnictwem

 Zajęcia ze sztuką, 
zabawa 

z rękodzielnictwem
(zajęcia z gliną, ze stolarstwa, bibułą, z filcowania, kulinarne)
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NIKODEM WAJDA

25-26 czerwca na obiekcie Wolnych w Kłaju rozegrano coroczny turniej piłkarski w kategorii seniorów o Puchar Wójta 
Gminy Kłaj. Na boisku spotkały się cztery kluby z terenu gminy, jak co roku w skrajnie odmiennych nastrojach. Tego lata 

ligowa zawierucha zepchnęła stopień niżej Targowiankę, prawdopodobnie wywindowała Start, 
a zespołom Wolnych i Zrywu zafundowała czkawkę spowodowaną niedosytem. 

Otwierający turniej, mecz drużyn z Brzezia i Targowiska wielu kibiców 
skwitowało powszechnie znanym 'Targowianka grała, a Start strzelał 
bramki'. Niezwykle ambitna postawa zespołu z nad Tusznicy nie 
mogła być lekarstwem na dobrze skalibrowane celowniki snajperów 
Startu oraz mądrą grę reszty zespołu. Brzezianie od lat chwaleni są za 
rozsądną grę w turniejach i odpowiednie rozłożenie sił. Targowianka 
momentami lepsza, choć szalenie nieskuteczna. Widać już rękę 
nowego szkoleniowca i rutynę dwóch lub trzech doświadczonych 
piłkarzy w zestawieniu z zaangażowaniem młodych wilczków. Start 
na koniec rundy wiosennej nie zachwyca, prawdopodobny awans do 
klasy A (cały czas nie ma decyzji z góry o promocjach i spadkach) 
musi nieść za sobą wzmocnienie drużyny, choć na pewno nie 
w sposób znaczny, bo na dzisiaj największym atutem biało-zielonych 
jest miejscowa kadra. 
Drugi półfinał w wykonaniu Wolnych i Zrywu przebiegł pod 
dyktando gospodarzy turnieju, jednak poziom spotkania był o dwie 
klasy niższy niż ten z meczu ligowego tych drużyn rozegranego 
raptem dwa tygodnie wcześniej. Zapewne miała na to wpływ 
absencja po obu stronach po dwóch zawodników stanowiących 
o sile obu teamów zaangażowanych z klubów z poza gminy. 
W większości więc miejscowy skład personalny Wolnych okazał się 
znacznie lepszy od tubylców z Szarowa w meczu bez historii, 

zakończonym zwycięstwem Wolnych dwiema bramkami. Rodzima 
młodzież w meczu ze Zrywem pokazała duże zaangażowanie. 
Wydaje się że w rundzie jesiennej to miejscowi będą decydować 
o poziomie gry w B klasie i to właśnie Wolni będą jednym z głównych 
faworytów do awansu. Nie ma się czemu dziwić, wszak już tylko 
w Kłaju można mówić o kompletnej pracy z piłkarską młodzieżą, od 
trampkarza do seniora. Inne miejscowości z naszej gminy nie mają 
na to wystarczającego materiału ludzkiego, co nader widoczne jest 
w drużynie z Szarowa. Prezentujący się nieźle w lidze Zryw bez 
czterech kluczowych graczy nieobecnych w sobotę był tylko tłem dla 
Wolnych. Należy w tym miejscu ponowić apel niektórych działaczy 
o utworzenie centralnego systemu szkolenia młodych adeptów piłki 
nożnej w gminie Kłaj. Inaczej niedługo będzie za późno. 
Mecz o uniknięcie ostatniej pozycji był najciekawszym widowiskiem 
całych zawodów. Obie drużyny grając na luzie tworzyły sobie 
multum sytuacji strzeleckich, które niemiłosiernie marnowały. 
Z biegiem czasu lekką przewagę zyskiwali targowianie, w Zrywie 
tymczasem dał się zauważyć główny grzech piłkarski, czyli brak 
zaangażowania. Lepsza gra drużynowa dała podopiecznym trenera 
Platy zwycięstwo w tym spotkaniu, choć trzeba również przyznać, że 
jego ojcem był golkiper Targowianki ratując zespół w wielu 
beznadziejnych wręcz sytuacjach. Drużyna ta ma z pewnością 

fot. Małgorzata Balik

przy Wiejskim Domu Kultury 

w Łysokaniach

szczegóły na www.lysokanie.pl 
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Karatecy na podium
19 medali zdobyli karatecy z  Akademii Karate Tradycyjnego w Kłaju podczas Silesia Cap – Międzynarodowych Otwartych 
Mistrzostw Województwa Śląskiego w Bytomiu.
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przyszłość, czego na dziś nie można powiedzieć o szarowianach, 
których co raz trudniej zmobilizować do agresywnej walki na boisku. 
Ostatnim widowiskiem turnieju był oczywiście finał. Start wygrywając 
półfinał najmniejszym nakładem sił był w oczach wielu kibiców 
faworytem do 'złota', tym bardziej, że Wolni wystąpili w składzie 
teoretycznie jeszcze słabszym niż w sobotę. Już pierwsze minuty 
meczu pokazały, że gospodarzom turnieju bardzo zależy na końcowej 
wiktorii i przewaga przez niemal całe dziewięćdziesiąt minut należała 
do nich. Start nie pokazał w finale prawie niczego godnego uwagi 
i zasłużenie przegrał, choć brzezianie osiągnęli na wiosnę i tak 
najwięcej z całej gminy, może więc zaangażowanie w turnieju nie było 
już takie jak w lidze. W spotkaniu finałowym zawiedli przede 
wszystkim napastnicy, którzy co bardzo rzadko się zdarza, nie zagrozili 
poważniej bramkarzowi Wolnych. 
Puchar Wójta Gminy Kłaj powędrował w tym roku do Wolnych, z całą 

pewnością zasłużenie. Poziom piłkarski turnieju na pewno 
rozczarował, co dziwi, bo przy marnej kondycji finansowej klubów 
zawodnicy powinni bardziej sumiennie walczyć o fundusze możliwe 
do podniesienia z murawy, czyli dodatkowe gratyfikacje od Urzędu 
Gminy. Za rok kolejny turniej, tym razem rozgrywany w Szarowie. 
Gdzie w piłkarskiej hierarchii będzie wtedy każda z drużyn? O tym 
będzie się można przekonać przychodząc na stadion. 

Półfinały: Start Brzezie – Targowianka 3:0 
Wolni Kłaj – Zryw Szarów 2:0 
Mecz o III miejsce: Targowianka – Zryw Szarów 3:1 
Finał: Wolni- Kłaj – Start Brzezie 2:0 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym gminy Kłaj.

fot Adam Latos

Wyniki:

Grzegorz Glica (Kłaj)
złoty medal – kumite
złoty medal – kata
Bartłomiej Chojnacki (Kłaj) 
brązowy medal – kumite
Nikola Schrader (Dąbrowa) 
srebrny medal – kumite
brązowy medal – kata
Dariusz Gradoś (Kłaj)  
brązowy medal – kumite
Łukasz Szadzikowski (Kłaj)  
brązowy medal –  kumite
Arkadiusz Wilkosz (Kłaj)  
srebrny medal – kata
Natalia Firlit (Szarów) 
brązowy medal – kumite
srebrny medal – kata
Wiktoria Zachariasz (Dąbrowa)  
złoty medal – kumite
złoty medal – kata
Aleksandra Sadłoń (Kłaj)  
srebrny medal – kata
brązowy medal – kumite
Paweł Skoczek (Kłaj)  
brązowy – kata
Kacper Jastrzębski (Szarów) 
złoty medal – kumite
Klaudia Mleko (Szarów)  
złoty medal – kumite
srebrny medal – kata
Krzysztof Buczek (Kłaj) 
brązowy medal – kumite

JOANNA MUSIAŁ

Z Kłaja wystartowało 15 zawodników. Dobrą 
passę podtrzymała Klaudia Mleko(Szarów) – 
Za zdecydowane i bardzo czyste technicznie 
gyakuzuki (technika ręczna) sędziowie 
początkowo chcieli przyznać Klaudii ippon 
(8 punktów). Ostatecznie zdobyła wazari 
(4 punkty). Kolejne cztery punkty otrzymała 
chwilę potem za świetne kopnięcie 
ushirogeri (po obrocie) – powiedział Rafał 
Wajda, trener karate w Gminie Kłaj.
Szarowianka bezkonkurencyjnie wygrała 

walkę i potem budziła już spory respekt 
wśród kolejnych rywalek. Całkiem słusznie, 
bo w swojej kategorii okazała się najlepsza, 
zdobywając złoty medal. W konkurencji 
kata (forma) była druga. Klaudia została też 
najlepszą zawodniczką mistrzostw, 
a najlepszym  zawodnikiem został Radoslav 
Kleibl z Czech.
Bardzo dobrze spisali się też pozostali 
karatecy z  Gminy Kłaj. Dla większości 
najmłodszych były to pierwsze w życiu 
zawody i nowe doświadczenie, które na 
pewno zaprocentuje na przyszłość.
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Karatecy na podium
19 medali zdobyli karatecy z  Akademii Karate Tradycyjnego w Kłaju podczas Silesia Cap – Międzynarodowych Otwartych 
Mistrzostw Województwa Śląskiego w Bytomiu.
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