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Świętowanie 221. rocznicy uchwalenia Konstytucja 3 Maja - pierwszej w Europie, drugiej na świecie w kontekście święta Maryjnego 
zjednoczyło nas wokół patriotycznych wartości i chrześcijańskiej tożsamości naszej Ojczyzny.  

Oflaguj się!
My, zastęp „Mrówki” z 5 DH „Leśni 
Ludzie”, z okazji Święta Flagi Państwowej 
zorganizowałyśmy happening 
patriotyczny w parku przy Urzędzie 
Gminy. Pomysł i inicjatywa własna, 
jednak zorganizowanie wymagało 
wsparcia naszej Drużynowej, przyjaciół 
drużyny oraz Urzędu Gminy, który 
pomimo majowego weekendu, 
udostępnił nam miejsce, wydał 
pozwolenie na akcję i zamieścił 
ogłoszenie na stronie. Dziękujemy!

EMILIA WŁODEK

Pomysł? 1 maja.
Realizacja? 2 maja.
Niby mało czasu, a jednak wszystko da się 
zorganizować. 

Spontaniczny happening patriotyczny ruszył 
o 12.30. Pomimo ogromnego upału, 
kilkunastu przechodniów zatrzymało się 
przy naszych stoiskach i uczciło Święto Flagi 
Państwowej. 

Dzieci i młodzież chodziła po Kłaju 
z namalowanymi na policzkach, plecach 
i rękach biało - czerwonymi flagami. Dorośli 
niestety nie podchodzili do akcji tak 
optymistycznie. Zazwyczaj omijali nas 
spiesząc się do pracy, czy mówili, że wpadną 
potem. Kilka osób skusiło się, aby napisać na 
naszym prześcieradle, za co kocha lub 
z czym im się kojarzy Polska. 
Z happeningu jesteśmy zadowolone. Mała 
ilość osób nie demotywuje nas do dalszego 
działania. Zapraszamy na akcję w przyszłym 
roku. Propagujmy patriotyzm!

JUSTYNA WALIGÓRA

221 rocznicę uchwalenia Konstytucji mieszkańcy gminy 
rozpoczęli dziękczynnym nabożeństwem w kaplicy w Targowisku.   
– Pragniemy mieć możliwość wychowania młodych w duchu 
nauki Jana Pawła II dla których Bóg, Honor i Ojczyzna będą 
największymi wartościami. Każdy z nas powinien czuć się 
odpowiedzialny za Ojczyznę i Kościół – mówił podczas uroczystej 
Mszy Świętej ks. Jerzy Ochał. 

Z kaplicy patriotyczny pochód, na którego czele stanęły poczty 
sztandarowe organizacji i instytucji oraz wszystkich placówek 
oświatowych z terenu gminy  przemaszerował przed  Pomnik 
Niepodległości w Targowisku. Tam kwiaty przed obeliskiem 
złożyli wójt Zbigniew Strączek, przewodnicząca Rady Gminy 
Lucyna Buczek, wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester 
Skoczek i Jan Gaj oraz radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji 
i instytucji działających na terenie gminy, uczniowie i dyrektorzy 
szkół oraz mieszkańcy gminy.   

W niesamowitą podróż do przeszłości świętujących „3 Maja” 
zabrała młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Targowisku . Uczniowie przypomnieli jak doszło do uchwalenia 
ówcześnie najnowocześniejszej w Europie konstytucji. Młodzi 
artyści odtworzyli sytuację społeczno-polityczną z końca XVIII 
wieku. Oryginalnej lekcji historii towarzyszył koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu chóru Zespołu Szkół pod 
kierunkiem Marii Krawczyk. 

Dyrektor Zespołu Szkół Wiesława Kozień podziękowała 
wszystkim przybyłym i  zaangażowanym w organizację 
uroczystości. Podkreśliła również, że od kilku lat integralną 
częścią gminnych obchodów jest uczestnictwo szkoły 
w małopolskim projekcie „Młodzież pamięta”. 

Ideą akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi, jak ważna jest 
narodowa pamięć i patriotyczna tradycja, a jednocześnie 
pokazanie społeczeństwu, że młodzież pamięta o 
najważniejszych wydarzeniach z naszej historii. Projekt jest 
realizowany od 10 lat przez Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” 
i Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. 

3 Maj 3 Maj 
Nasz Powód 
do Dumy

fot. JW fot. JW

fot. JW

Na tropie 
podniebnych 
maszyn
Członkowie dąbrowskiego Klubu Seniora 
zwiedzali krakowskie Muzeum Lotnictwa. 

Obsługa Muzeum przyjęła nas bardzo ciepło. Po 
uregulowaniu symbolicznej należności za bilety 
ruszyliśmy na trasę zwiedzania „podniebnych 

Dzień Ziemi 
w Środowiskowym 
Domu 
Samopomocy 
w Brzeziu
Podczas obchodzonego Światowego Dnia 
Ziemi uczestnicy oraz opiekunowie 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Brzeziu zorganizowali zajęcia związane 
z ekologią.

MONIKA RUCHLEWICZ

Celem spotkania było uświadomienie 
znaczenia Światowego Święta Ziemi, 
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 
i przede wszystkim wzmocnienie wśród 
podopiecznych poczucia odpowiedzialności 
za jakość otaczającego nas środowiska.
Uczestnicy wysłuchali prelekcji połączonej 
z pokazem multimedialnym na temat 
Światowego Dnia Ziemi. Ponieważ w tym 
roku hasłem przewodnim była „Dobra 
energia dla wszystkich”, podopieczni 
zapoznali się z pojęciami związanymi ze 
źródłami energii i sposobami ich 
wykorzystania.  Wszyscy wspólnie 
zastanawiali się nad metodami ochrony 
środowiska naturalnego. Wiele emocji 
wzbudziły przygotowane konkursy, podczas 
których każdy mógł wykazać się zdobytą 
wiedzą, dotyczącą środowiska naturalnego 
oraz sposobami jego ochrony. Na 
zakończenie każdy z uczestników mógł 
samodzielnie zaprojektować i wykonać 
plakat, podsumowujący treść zajęć.

fot. Weronika Bzdyl

maszyn”. Nasz przewodnik Pan Janek nie tylko 
pokazywał eksponaty  ale i opowiadał wiele 
ciekawostek historycznych z nimi związanych. 

Zostaliśmy również zaproszeni do sali kinowej 
Muzeum gdzie oglądaliśmy trzy bardzo ciekawe 
filmy dokumentalne. Na zakończenie każdy 
uczestnik wyprawy dostał symboliczny upominek. 

Z klubowym pozdrowieniem 
Grażyna Mucha 

Punkt przyjęć interesantów w Kłaju 
(budynek Ośrodka Zdrowia) - czynny 
w godzinach pracy dzielnicowych.
tel:  (12) 423-96-84

Dzielnicowi:
asp. Piotr Piotrowski- rejon obejmuje 
miejscowości: Kłaj, Targowisko,
st.sierż. Marcin Matus- rejon obejmuje 
miejscowości: Szarów, Dąbrowa, Brzezie, 
Gruszki,
asp. Bogusław Cabak- rejon obejmuje 
miejscowości: Łężkowice, Łysokanie, 
Grodkowice.

W przypadku nieobecności 
dzielnicowych w punkcie przyjęć 
informacji o czasie ich pracy udziela 
dyżurny Komisariatu Policji w 
Niepołomicach pod wyżej wskazanymi 
numerami telefonów.

Komisariat Policji 

w Niepołomicach

Plac  Zwycięstwa 8     

32 – 005 Niepołomice
Tel.    012 – 28 – 11 – 997

          012 – 28 – 14 – 111

Fax    012 – 28 – 14 - 131
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ich wkład w realizację przedsięwzięcia. 

– Dziękuję Pani Dyrektor, Dziękuję Pani Sołtys, 
Dziękuję Gronu Pedagogicznemu, wszystkim 
zaangażowanym w powstanie tego placu zabaw. 
Życzę, aby jak najlepiej służył on lokalnej 
społeczności. Kochane dzieci nawet nie zdajecie 
sobie sprawy jak bardzo dyrektor, Wasi wspaniali 
nauczyciele zabiegają aby utrzymać Waszą szkołę. 
Zwracam się z apelem do mieszkańców Brzezia 
i Gruszek, aby nie zapisywali dzieci do innych 
szkół – podkreślił podczas uroczystego otwarcia 
placu zabaw wójt Zbigniew Strączek. 
 - Koncepcja budowy placu zabaw przy szkole 
została  wypracowana przez całe Grono 
Pedagogiczne ZSO w Brzeziu. Temat był 
podejmowany podczas rad pedagogicznych, na 
których omawiano bieżące problemy 
i  ograniczenia  szkoły – dodaje Marzena Czyż.  
Wszystkie zamontowane urządzenia posiadają 
odpowiednie - atesty i certyfikaty. - Jesteśmy 
dumni z naszego placu zabaw. Będziemy 
o niego bardzo dbać –  podsumowuje dyrektor 
ZSO w Brzeziu Małgorzata Sobkiewicz.
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Brzezie: plac 
zabaw z 
unijnej dotacji
Zjeżdżalnie, bujanki, drabinki – te i inne 
urządzenia rekreacyjne czekają na 
najmłodszych na nowo otwartym placu 
zabaw w Brzeziu. Inwestycję zrealizowano 
dzięki unijnej dotacji pozyskanej przez 
Uczniowski Klub Sportowy  „Smyk” 

JUSTYNA WALIGÓRA

Wniosek o przyznanie dotacji na nowy, kolorowy 
i bezpieczny kącik zabaw  złożono za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy. 
Całkowity koszt rekreacyjnej inwestycji to 35 tys. 
zł. Unijny projekt wyszedł spod ręki Marzeny 
i Bogdana Czyżów. A za jego realizację 
odpowiadał prezes „Smyka” Remigiusz Laskowicz 
i sekretarz Agata Smoter.  - Inicjatywę od samego 
początku wspierał wójt Zbigniew Strączek, który 
pomógł m.in. przy   skompletowaniu  niezbędnej 
dokumentacji projektowej.  Prace  nad 
opracowaniem  wniosku bardzo wsparli 
pracownicy Referatu Inwestycji kłajowskiego 
Urzędu Gminy Katarzyna  Zając i Leszek  

JUSTYNA WALIGÓRA

Przypomnijmy projekt „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących  - Szkoła Podstawowa w Kłaju” uzyskał unijne 
dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Zakres inwestycji obejmuje budowę boiska do piłki nożnej 
z naturalną trawą oraz boisk wielofunkcyjnych do gry: w koszykówkę, 
siatkówkę, piłkę ręczną a także 300 – metrowej  bieżni okólnej ze 
stanowiskami lekkoatletycznymi do skoku w dal. Zakłada się również 
wybudowanie ogrodzenia oraz zamontowanie systemu nawadniania.  
Łącznie planuje się zagospodarować teren o powierzchni 5200 m kw. Obiekt 
będzie profesjonalną bazą do trenowania kilku dyscyplin sportowych. 
Zgodnie ze specyfikacją finalny termin realizacji zadania datuje się na 
15 sierpnia tego roku. 

- W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace rozbiórkowe i ziemne. 
Inwestycja charakteryzuje się dużą ilością robót zmechanizowanych i niskim 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Makowiecki – mówią Marzena i Bogdan Czyżowie. 

W jego bezpośrednią budowę zaangażowali się 
także rodzice dzieci. Przygotowanie terenu pod plac 
zabaw oraz  zgromadzenie i przekazanie środków 
finansowych niezbędnych do zagwarantowania 
wkładu własnego przez Radę Rodziców z jej 
przewodniczącą Małgorzatą Kościółek na czele to 
między innymi właśnie 

W budowie pierwszy 
w powiecie kompleks 
lekkoatletyczny
W drugiej połowie maja rozpocznie się budowa kompleksu sportowego przy Zespole 
Szkół w Kłaju. Wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji jest firma TAMEX Obiekty 
Sportowe. 10 maja wójt Zbigniew Strączek oraz dyrektor handlowy firmy Arkadiusz 
Urban podpisali umowę w tej sprawie.

zaangażowaniem pracowników fizycznych – relacjonuje dyrektor handlowy 
firmy Arkadiusz Urban.
Realizacja projektu pozwoli umieścić Kłaj wśród nielicznych gmin regionu 
posiadających tego typu obiekt sportowy. W Małopolsce trenujący 
konkurencje lekkoatletyczne mogą korzystać z obiektów przy krakowskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego oraz WKS Wawel. 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
“Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Szarów: integracja, radość i dzieciaki
Każdy element scenografii i dekoracji nie wspominając już o smakołykach na stole wykonują sami. Tak z  serca, 
z uczuciem. Scenę zapełniają dzieciaki i młodzież. Takie spotkania to szarowska specjalność. Tym razem kilkadziesiąt 
osób spotkało się na Wielkanocnym Jajku. Na tradycyjne spotkanie zaprosiła Rada Sołecka Szarowa i Rada Rodziców 
Zespołu Szkół. 

JUSTYNA WALIGÓRA

- Niech zmartwychwstały Pan Jezus napełni nasze serca 
miłością, pokojem i miłosierdziem, niech przemieni smutek 
w radość, każdy płacz i zmartwienie w szczęście i nadzieję - 
tymi życzeniami sołtys Szarowa Alicja Wójtowicz, rozpoczęła 
spotkanie. Życzenia gościom złożył również wójt Zbigniew 
Strączek.  – Cieszę się i gratuluję integracji mieszkańcom 
Szarowa. Zależy mi również na integracji mieszkańców 
pomiędzy miejscowościami, służy temu m.in. nowo powstały 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, na który serdecznie zapraszam 
– mówił gospodarz gminy. W pamięci wszystkich zebranych 
zapewne zostaną słowa księdza proboszcza Adama 
Kozłowskiego – Życzę abyśmy byli małymi atomami miłości. 

Wtedy będziemy mogli budować wszystko, co piękne. 

Wiejski Dom Kultury w Szarowie licznie zgromadził 
okolicznych mieszkańców. W uroczystość wzięli udział m.in. 
przewodnicząca Rady Gminy Lucyna Buczek, członkowie Rady 
Gminy oraz przewodniczący Rady Powiatu Adam Kociołek 
z małżonką.

16-osobwa trupa złożona z podopiecznych  „Jaskółki” 
zaprezentowała Misterium Męki Pańskiej. Młodzi artyści 
przygotowywali się do występu pod opieką Joanny Stali. 
Z wyjątkowym repertuarem, który oczarował publiczność 
wystąpili najmłodsi pod troskliwym okiem Bernadetty 
Prochwicz.  

Oficjalne otwarcie placu zabaw. Niech ten plac zabaw będzie 
miejscem radosnych spotkań w gronie kolegów i koleżanek 
– podkreślił podczas jego poświęcenia ksiądz proboszcz 
Stanisław Maroszek.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
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ich wkład w realizację przedsięwzięcia. 

– Dziękuję Pani Dyrektor, Dziękuję Pani Sołtys, 
Dziękuję Gronu Pedagogicznemu, wszystkim 
zaangażowanym w powstanie tego placu zabaw. 
Życzę, aby jak najlepiej służył on lokalnej 
społeczności. Kochane dzieci nawet nie zdajecie 
sobie sprawy jak bardzo dyrektor, Wasi wspaniali 
nauczyciele zabiegają aby utrzymać Waszą szkołę. 
Zwracam się z apelem do mieszkańców Brzezia 
i Gruszek, aby nie zapisywali dzieci do innych 
szkół – podkreślił podczas uroczystego otwarcia 
placu zabaw wójt Zbigniew Strączek. 
 - Koncepcja budowy placu zabaw przy szkole 
została  wypracowana przez całe Grono 
Pedagogiczne ZSO w Brzeziu. Temat był 
podejmowany podczas rad pedagogicznych, na 
których omawiano bieżące problemy 
i  ograniczenia  szkoły – dodaje Marzena Czyż.  
Wszystkie zamontowane urządzenia posiadają 
odpowiednie - atesty i certyfikaty. - Jesteśmy 
dumni z naszego placu zabaw. Będziemy 
o niego bardzo dbać –  podsumowuje dyrektor 
ZSO w Brzeziu Małgorzata Sobkiewicz.
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Brzezie: plac 
zabaw z 
unijnej dotacji
Zjeżdżalnie, bujanki, drabinki – te i inne 
urządzenia rekreacyjne czekają na 
najmłodszych na nowo otwartym placu 
zabaw w Brzeziu. Inwestycję zrealizowano 
dzięki unijnej dotacji pozyskanej przez 
Uczniowski Klub Sportowy  „Smyk” 

JUSTYNA WALIGÓRA

Wniosek o przyznanie dotacji na nowy, kolorowy 
i bezpieczny kącik zabaw  złożono za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy. 
Całkowity koszt rekreacyjnej inwestycji to 35 tys. 
zł. Unijny projekt wyszedł spod ręki Marzeny 
i Bogdana Czyżów. A za jego realizację 
odpowiadał prezes „Smyka” Remigiusz Laskowicz 
i sekretarz Agata Smoter.  - Inicjatywę od samego 
początku wspierał wójt Zbigniew Strączek, który 
pomógł m.in. przy   skompletowaniu  niezbędnej 
dokumentacji projektowej.  Prace  nad 
opracowaniem  wniosku bardzo wsparli 
pracownicy Referatu Inwestycji kłajowskiego 
Urzędu Gminy Katarzyna  Zając i Leszek  

JUSTYNA WALIGÓRA

Przypomnijmy projekt „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących  - Szkoła Podstawowa w Kłaju” uzyskał unijne 
dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Zakres inwestycji obejmuje budowę boiska do piłki nożnej 
z naturalną trawą oraz boisk wielofunkcyjnych do gry: w koszykówkę, 
siatkówkę, piłkę ręczną a także 300 – metrowej  bieżni okólnej ze 
stanowiskami lekkoatletycznymi do skoku w dal. Zakłada się również 
wybudowanie ogrodzenia oraz zamontowanie systemu nawadniania.  
Łącznie planuje się zagospodarować teren o powierzchni 5200 m kw. Obiekt 
będzie profesjonalną bazą do trenowania kilku dyscyplin sportowych. 
Zgodnie ze specyfikacją finalny termin realizacji zadania datuje się na 
15 sierpnia tego roku. 

- W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace rozbiórkowe i ziemne. 
Inwestycja charakteryzuje się dużą ilością robót zmechanizowanych i niskim 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Makowiecki – mówią Marzena i Bogdan Czyżowie. 

W jego bezpośrednią budowę zaangażowali się 
także rodzice dzieci. Przygotowanie terenu pod plac 
zabaw oraz  zgromadzenie i przekazanie środków 
finansowych niezbędnych do zagwarantowania 
wkładu własnego przez Radę Rodziców z jej 
przewodniczącą Małgorzatą Kościółek na czele to 
między innymi właśnie 

W budowie pierwszy 
w powiecie kompleks 
lekkoatletyczny
W drugiej połowie maja rozpocznie się budowa kompleksu sportowego przy Zespole 
Szkół w Kłaju. Wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji jest firma TAMEX Obiekty 
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Urban podpisali umowę w tej sprawie.
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przygotowywali się do występu pod opieką Joanny Stali. 
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wystąpili najmłodsi pod troskliwym okiem Bernadetty 
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Zmiany 
w ośrodku 
zdrowia 
w Brzeziu
Łazienki, korytarz, poczekalnia - wszystko 
nowo zaaranżowane i wyposażone.
Gmina  Kłaj zakończyła remont parteru 
ośrodka zdrowia w Brzeziu. To pierwsze od 
10 lat prace budowlane w tym budynku.  

JUSTYNA WALIGÓRA

Wynikiem modernizacji jest nowa aranżacja 
i kompleksowe wyposażenie a przede 
wszystkim dostosowanie sanitariatów do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. – 
Wykonano całościowy remont tych 
pomieszczeń z montażem wszystkich 
potrzebnych elementów począwszy od 
wymiany wszystkich instalacji po oświetlenie 
i podwieszenie sufitów - podkreśla kierownik 
ośrodka Janusz Majkrzak. 

Nowe oblicze zyskał również węzeł 
komunikacyjny: korytarz i poczekalnia.
– Pomieszczenia wyłożono flizami 
i wymalowano. Ponadto w kotłowni 

Jedyna w powiecie dotacja na 
sieć sanitarną
Kłaj jako jedyna gmina z Powiatu Wielickiego ma zagwarantowane  środki finansowe na 
rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zapobiegamy 
wykluczeniu 
cyfrowemu
Projekt pn. „Budowa społeczeństwa 
obywatelskiego w Gminie Kłaj” w ramach 
działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu - elnclusion” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
został umieszczony na liście rankingowej 
wniosków rekomendowanych do 
dofinansowania. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Głównym celem programu jest zapewnienie 
dostępu do Internetu wraz z nowoczesnym 
sprzętem a także pokryciem kosztów 
dostarczenia, instalacji i serwisowania sprzętu 
komputerowego w gospodarstwach 
i placówkach oświatowych zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym. 

Łącznie planowany jest zakup i instalacja 
227 komputerów. Do gospodarstw domowych 
w których trudna sytuacja materialna 
mieszkańców uniemożliwia samodzielny zakup 
trafi 70 egzemplarzy. Objęte wsparciem biblioteki 
otrzymają 9 komputerów, szkoły zostaną 
wyposażone w 147 komputerów a Gminna Izba 
Regionalna w jeden. 

Całkowite wydatki na realizację projektu 
wyniosą 2 502 196,42 zł z czego koszty 
dofinansowania stanowią 85% tej sumy i są 
równe 2 126 866,95 zł. – Starając się o dostępne 
środki unijne chcemy wyrównywać szanse 
mieszkańców w dostępie do nowoczesnych form 
komunikacji a także zapewnić szkołom wymianę 
przestarzałego sprzętu na nowy – zaznacza wójt 
Zbigniew Strączek. 

W Krainie Ojca  
Mateusza
Sandomierz będzie się nam kojarzył nie tylko ze wspaniałą wycieczką , 
ale i z niespodziewaną przygodą. Przeżyjcie to z nami jeszcze raz.

IWONA NOWAK

Na wyprawę wyruszyli uczniowie klas IVa i IVb Szkoły Podstawowej w Kłaju 
wraz  z  wychowawczyniami : Bożeną Karpińską i Iwoną Nowak. 
W Sandomierzu czekał na nas wspaniały przewodnik i bardzo bogaty program 
wycieczki: Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna, Bazylika 
Katedralna, Ucho Igielne i rejs statkiem po Wiśle. 
Jednym z ciekawszych punktów programu okazała się zbrojownia rycerska, 
która przypominała scenę teatralną. Tu mogliśmy przymierzać zbroje 
rycerskie, suknie, stroje tureckie i prezentować legendy o rycerzach i słynnej 
Halinie Krempiance, która uratowała Sandomierz przed Tatarami. Ponadto 
dzieci wysłuchały wiele krótkich i ciekawych historyjek o zabytkowych 
kamieniczkach w starej części miasta, miały okazję powędrować Wąwozem 
Królowej Jadwigi, przecisnąć się przez Ucho Igielne i wysłuchać koncertu w 
jednym z sandomierskich kościołów. Z Bramy Opatowskiej podziwialiśmy 
panoramę miasta. Na koniec czekał nas rejs statkiem i niespodzianka......
    Kierując się w stronę Wisły zauważyliśmy ekipę telewizyjną ,podchodząc 
bliżej - samochód policyjny pana Możejki z serialu "Ojciec Mateusz". Byliśmy 
prawie pewni, ze to plan filmowy. Gdy weszliśmy na pokład statku kapitan 

O samorealizacji 
i  religiach świata  
Podczas ostatnich wykładów gośćmi Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
byli psycholog Iwona Pasławska –Smęder oraz siostra Halina Mol.

Tematem  wykładu mgr psychologii  Iwony Pasławskiej –Smęder było 
„Zrozumieć siebie w wieku dojrzałym”.  Przedstawienie dojrzałego wieku 
jako czasu kreatywnego, dającego pełnię spojrzenia na siebie i bliskich, 
czasu w którym możemy spokojnie analizować nasze dokonania 
mniejsze lub większe - traktując je  wszystkie jako pełnowartościowe , bo 
przeżyte przez nas i stanowiące esencję naszego istnienia. 

Właśnie teraz kiedy upływają lata , dorastające dzieci tworzą własny 

Nordic 
We wtorkowe popołudnia członkowie kłajowskiego Koła Emerytów i Rencistów spotykają się aby wspólnie 
ruszyć na wyprawę z kijkami przez Puszczę. Seniorzy aktywnie ćwiczą nordic walking. Zajęcia zawsze 
prowadzone są pod bacznym okiem instruktora, który w razie potrzeby pokaże jak prawidłowo stawiać kroki 
i posługiwać się kijkami.

doskonały w każdym wiekuWalking 

Zajęcia nordic walking angażują większość mięśni ciała 
a przy tym pozwalają się wyciszyć i odpocząć. 
 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
przyłączenia się do grona spacerowiczów. O sprzęt także 
nie trzeba się martwić. Istnieje możliwość wypożyczenia 

kijków. Szczegółowe informacje oraz zapisy pod 
numerem telefonu: 605-848-775 lub podczas 
czwartkowych spotkań Koła Emerytów i Rencistów 
w Kłaju (parter Ośrodka Zdrowia godz. 18.00) 

nam oznajmił, że pan Żmijewski chciałby z nami popłynąć, bo dziś na planie 
jest z dwójką swoich dzieci. Niestety reżyser nie wyraził zgody na przerwę w 
zdjęciach. Popłynęliśmy sami z kilkoma osobami z ekipy filmowej. Podczas 
rejsu mogliśmy obserwować pracę na planie filmowym , ojciec Mateusz 
wielokrotnie do nas machał i pozdrawiał ,a po rejsie czekał na brzegu. 
Wszyscy byliśmy podekscytowani i  żeby pana Żmijewskiego nie spłoszyć 
karteczkami z prośbą o autograf postanowiliśmy je schować (było nas ponad 
40 osób) i zrobić kilka wspólnych zdjęć. Niektóre zostały wykonane fachową 
ręką ekipy telewizyjnej. Ale do pełni szczęścia brakowało nam spotkania z 
komendantem policji - panem Możejko i słynnym Mietkiem. I jak widać 
szczęście nam dopisało. Pan Możejko okazał się zaskakująco miłym 
policjantem, a pan Mietek wyróżnia się zarówno na planie filmowym jak i na 
naszym zdjęciu. Spotkanie z bohaterami filmu było nieprzewidziane i na 
długo zostanie w naszej pamięci, a zdjęcia będą niepowtarzalną pamiątką.

świat możemy pozwolić sobie na samorealizację. Jak zacząć? Marzyć, 
pozwolić sobie wytyczać nowe cele i nowe role. Może kluczem do 
spojrzenia na siebie inaczej- staną się słowa Carla Gustava Junga 
„Człowiek może nauczyć się samoakceptacji , dopiero wtedy gdy 
dokona akceptacji swojego sposobu istnienia” .

Z kolei dr siostra Halina Mol kolejny raz poprowadziła słuchaczy 
szlakiem religii świata. Tym razem  Buddyzm ze swoją filozofią tak 
bardzo odległy od naszego rozumienia religii zaskoczył odmiennym 
podejściem do życia i śmierci. Wykład pozwolił  przenieść się w rejon 
Tybetu i ludzi tam mieszkających, którzy mimo bardzo trudnych, 
ascetycznych warunków życia zachowują pokorę , pogodę ducha, 
harmonię istnienia.

Informacja dla słuchaczy i sympatyków UTW
 Sesje wyjazdowe:

02.06.12 r. – Wycieczka do Ojcowa UTW w Kłaju

OLIWIA BIEDA

Pieniądze z dotacji w wysokości 2 716 815,00 zł 
pokryją część kosztów związanych z budową 
kanalizacji w Grodkowicach. Inwestycja będzie 
realizowana w latach 2012-2014. Całkowity 
koszt projektu to prawie 5,3 mln złotych.

W kolejce do skanalizowania oczekuje 
Targowisko, Dąbrowa i Szarów. Dla tej 
inwestycji zakończenie prac projektowych jest 
datowane na rok bieżący. Natomiast 
mieszkańcy Gruszek 
i Brzezia na tego typu inwestycję wciąż będą 
musieli jeszcze poczekać. 
- Jestem zwolennikiem kompleksowego 
wykonywania sanitarnej sieci. Uważam, że 

lepiej jest kanalizować poszczególne 
miejscowości 
w całości, a dopiero potem rozpoczynać takie  
inwestycje w kolejnych miejscowościach – mówi 
wójt Zbigniew Strączek. 

wymieniono instalacje kanalizacyjną 
–relacjonuje wykonawca inwestycji Andrzej 
Migdał z firmy WAMBUD.

Na komfort pacjentów wpływa również 
modernizacja i wyciszenie drzwi do gabinetów 
lekarskich - Budynek ośrodka zdrowia do tej pory 
pozostawiał wiele do życzenia. Dzięki tej 
inwestycji pomieszczenia nareszcie spełniają 
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Zmiany 
w ośrodku 
zdrowia 
w Brzeziu
Łazienki, korytarz, poczekalnia - wszystko 
nowo zaaranżowane i wyposażone.
Gmina  Kłaj zakończyła remont parteru 
ośrodka zdrowia w Brzeziu. To pierwsze od 
10 lat prace budowlane w tym budynku.  

JUSTYNA WALIGÓRA

Wynikiem modernizacji jest nowa aranżacja 
i kompleksowe wyposażenie a przede 
wszystkim dostosowanie sanitariatów do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. – 
Wykonano całościowy remont tych 
pomieszczeń z montażem wszystkich 
potrzebnych elementów począwszy od 
wymiany wszystkich instalacji po oświetlenie 
i podwieszenie sufitów - podkreśla kierownik 
ośrodka Janusz Majkrzak. 

Nowe oblicze zyskał również węzeł 
komunikacyjny: korytarz i poczekalnia.
– Pomieszczenia wyłożono flizami 
i wymalowano. Ponadto w kotłowni 

Jedyna w powiecie dotacja na 
sieć sanitarną
Kłaj jako jedyna gmina z Powiatu Wielickiego ma zagwarantowane  środki finansowe na 
rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zapobiegamy 
wykluczeniu 
cyfrowemu
Projekt pn. „Budowa społeczeństwa 
obywatelskiego w Gminie Kłaj” w ramach 
działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu - elnclusion” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
został umieszczony na liście rankingowej 
wniosków rekomendowanych do 
dofinansowania. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Głównym celem programu jest zapewnienie 
dostępu do Internetu wraz z nowoczesnym 
sprzętem a także pokryciem kosztów 
dostarczenia, instalacji i serwisowania sprzętu 
komputerowego w gospodarstwach 
i placówkach oświatowych zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym. 

Łącznie planowany jest zakup i instalacja 
227 komputerów. Do gospodarstw domowych 
w których trudna sytuacja materialna 
mieszkańców uniemożliwia samodzielny zakup 
trafi 70 egzemplarzy. Objęte wsparciem biblioteki 
otrzymają 9 komputerów, szkoły zostaną 
wyposażone w 147 komputerów a Gminna Izba 
Regionalna w jeden. 

Całkowite wydatki na realizację projektu 
wyniosą 2 502 196,42 zł z czego koszty 
dofinansowania stanowią 85% tej sumy i są 
równe 2 126 866,95 zł. – Starając się o dostępne 
środki unijne chcemy wyrównywać szanse 
mieszkańców w dostępie do nowoczesnych form 
komunikacji a także zapewnić szkołom wymianę 
przestarzałego sprzętu na nowy – zaznacza wójt 
Zbigniew Strączek. 

W Krainie Ojca  
Mateusza
Sandomierz będzie się nam kojarzył nie tylko ze wspaniałą wycieczką , 
ale i z niespodziewaną przygodą. Przeżyjcie to z nami jeszcze raz.

IWONA NOWAK

Na wyprawę wyruszyli uczniowie klas IVa i IVb Szkoły Podstawowej w Kłaju 
wraz  z  wychowawczyniami : Bożeną Karpińską i Iwoną Nowak. 
W Sandomierzu czekał na nas wspaniały przewodnik i bardzo bogaty program 
wycieczki: Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna, Bazylika 
Katedralna, Ucho Igielne i rejs statkiem po Wiśle. 
Jednym z ciekawszych punktów programu okazała się zbrojownia rycerska, 
która przypominała scenę teatralną. Tu mogliśmy przymierzać zbroje 
rycerskie, suknie, stroje tureckie i prezentować legendy o rycerzach i słynnej 
Halinie Krempiance, która uratowała Sandomierz przed Tatarami. Ponadto 
dzieci wysłuchały wiele krótkich i ciekawych historyjek o zabytkowych 
kamieniczkach w starej części miasta, miały okazję powędrować Wąwozem 
Królowej Jadwigi, przecisnąć się przez Ucho Igielne i wysłuchać koncertu w 
jednym z sandomierskich kościołów. Z Bramy Opatowskiej podziwialiśmy 
panoramę miasta. Na koniec czekał nas rejs statkiem i niespodzianka......
    Kierując się w stronę Wisły zauważyliśmy ekipę telewizyjną ,podchodząc 
bliżej - samochód policyjny pana Możejki z serialu "Ojciec Mateusz". Byliśmy 
prawie pewni, ze to plan filmowy. Gdy weszliśmy na pokład statku kapitan 

O samorealizacji 
i  religiach świata  
Podczas ostatnich wykładów gośćmi Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
byli psycholog Iwona Pasławska –Smęder oraz siostra Halina Mol.

Tematem  wykładu mgr psychologii  Iwony Pasławskiej –Smęder było 
„Zrozumieć siebie w wieku dojrzałym”.  Przedstawienie dojrzałego wieku 
jako czasu kreatywnego, dającego pełnię spojrzenia na siebie i bliskich, 
czasu w którym możemy spokojnie analizować nasze dokonania 
mniejsze lub większe - traktując je  wszystkie jako pełnowartościowe , bo 
przeżyte przez nas i stanowiące esencję naszego istnienia. 

Właśnie teraz kiedy upływają lata , dorastające dzieci tworzą własny 

Nordic 
We wtorkowe popołudnia członkowie kłajowskiego Koła Emerytów i Rencistów spotykają się aby wspólnie 
ruszyć na wyprawę z kijkami przez Puszczę. Seniorzy aktywnie ćwiczą nordic walking. Zajęcia zawsze 
prowadzone są pod bacznym okiem instruktora, który w razie potrzeby pokaże jak prawidłowo stawiać kroki 
i posługiwać się kijkami.

doskonały w każdym wiekuWalking 

Zajęcia nordic walking angażują większość mięśni ciała 
a przy tym pozwalają się wyciszyć i odpocząć. 
 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
przyłączenia się do grona spacerowiczów. O sprzęt także 
nie trzeba się martwić. Istnieje możliwość wypożyczenia 

kijków. Szczegółowe informacje oraz zapisy pod 
numerem telefonu: 605-848-775 lub podczas 
czwartkowych spotkań Koła Emerytów i Rencistów 
w Kłaju (parter Ośrodka Zdrowia godz. 18.00) 

nam oznajmił, że pan Żmijewski chciałby z nami popłynąć, bo dziś na planie 
jest z dwójką swoich dzieci. Niestety reżyser nie wyraził zgody na przerwę w 
zdjęciach. Popłynęliśmy sami z kilkoma osobami z ekipy filmowej. Podczas 
rejsu mogliśmy obserwować pracę na planie filmowym , ojciec Mateusz 
wielokrotnie do nas machał i pozdrawiał ,a po rejsie czekał na brzegu. 
Wszyscy byliśmy podekscytowani i  żeby pana Żmijewskiego nie spłoszyć 
karteczkami z prośbą o autograf postanowiliśmy je schować (było nas ponad 
40 osób) i zrobić kilka wspólnych zdjęć. Niektóre zostały wykonane fachową 
ręką ekipy telewizyjnej. Ale do pełni szczęścia brakowało nam spotkania z 
komendantem policji - panem Możejko i słynnym Mietkiem. I jak widać 
szczęście nam dopisało. Pan Możejko okazał się zaskakująco miłym 
policjantem, a pan Mietek wyróżnia się zarówno na planie filmowym jak i na 
naszym zdjęciu. Spotkanie z bohaterami filmu było nieprzewidziane i na 
długo zostanie w naszej pamięci, a zdjęcia będą niepowtarzalną pamiątką.

świat możemy pozwolić sobie na samorealizację. Jak zacząć? Marzyć, 
pozwolić sobie wytyczać nowe cele i nowe role. Może kluczem do 
spojrzenia na siebie inaczej- staną się słowa Carla Gustava Junga 
„Człowiek może nauczyć się samoakceptacji , dopiero wtedy gdy 
dokona akceptacji swojego sposobu istnienia” .

Z kolei dr siostra Halina Mol kolejny raz poprowadziła słuchaczy 
szlakiem religii świata. Tym razem  Buddyzm ze swoją filozofią tak 
bardzo odległy od naszego rozumienia religii zaskoczył odmiennym 
podejściem do życia i śmierci. Wykład pozwolił  przenieść się w rejon 
Tybetu i ludzi tam mieszkających, którzy mimo bardzo trudnych, 
ascetycznych warunków życia zachowują pokorę , pogodę ducha, 
harmonię istnienia.

Informacja dla słuchaczy i sympatyków UTW
 Sesje wyjazdowe:

02.06.12 r. – Wycieczka do Ojcowa UTW w Kłaju

OLIWIA BIEDA

Pieniądze z dotacji w wysokości 2 716 815,00 zł 
pokryją część kosztów związanych z budową 
kanalizacji w Grodkowicach. Inwestycja będzie 
realizowana w latach 2012-2014. Całkowity 
koszt projektu to prawie 5,3 mln złotych.

W kolejce do skanalizowania oczekuje 
Targowisko, Dąbrowa i Szarów. Dla tej 
inwestycji zakończenie prac projektowych jest 
datowane na rok bieżący. Natomiast 
mieszkańcy Gruszek 
i Brzezia na tego typu inwestycję wciąż będą 
musieli jeszcze poczekać. 
- Jestem zwolennikiem kompleksowego 
wykonywania sanitarnej sieci. Uważam, że 

lepiej jest kanalizować poszczególne 
miejscowości 
w całości, a dopiero potem rozpoczynać takie  
inwestycje w kolejnych miejscowościach – mówi 
wójt Zbigniew Strączek. 

wymieniono instalacje kanalizacyjną 
–relacjonuje wykonawca inwestycji Andrzej 
Migdał z firmy WAMBUD.

Na komfort pacjentów wpływa również 
modernizacja i wyciszenie drzwi do gabinetów 
lekarskich - Budynek ośrodka zdrowia do tej pory 
pozostawiał wiele do życzenia. Dzięki tej 
inwestycji pomieszczenia nareszcie spełniają 
unijne standardy. 
To przykład dobrze wydanych środków 
publicznych, przekładający się na konkretny 
efekt czyli w tym przypadku: lepsze warunku 
korzystania z usług medycznych przez 
mieszkańców – zaznacza Janusz Majkrzak.  -  To 
nie koniec prac w tym ośrodku. 
W kolejnych latach planujemy jego dalszą 
modernizację – podsumowuje wójt Zbigniew 
Strączek.

za osobisty wkład w utrzymanie porządku 
na terenie Naszej Gminy.

Dzięki Państwa wysiłkom możemy być dumni 
z estetyki otaczających nas obszarów zieleni. 
Jest to tym bardziej istotne w czasie 
zbliżających się obchodów 750 – lecia Kłaja. 
Uczestnicy obchodów oraz zaproszeni goście 
z pewnością docenią wzorowo utrzymaną 
przestrzeń publiczną a Kłaj zapamiętają jako 
ekologiczną perełkę Małopolski.    

Wspólnie tworzymy przestrzeń w której żyjemy. 
Dbajmy by była nam przyjazna.

Zbigniew Strączek
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Zarząd TS „Wolni ” Kłaj zwraca się do wszystkich 
mieszkańców Kłaja: byłych zawodników, kibiców 
i sympatyków miejscowej drużyny piłkarskiej o 

udostępnienie starych zdjęć oraz innych pamiątek lub 
dokumentów związanych z historią przedwojennej 

działalności „TS Kłaj ” (z przed 1945 roku).
Aktualnie jesteśmy w posiadaniu sporej 

dokumentacji wydziału gier i dyscypliny 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z lat 1934 – 1939, 
ale nie posiadamy zdjęć z tego okresu. Wszystkie 
udostępnione nam przez posiadaczy dokumenty 
i zdjęcia oraz inne materiały zostaną niezwłocznie 
właścicielom zwrócone.

W związku z Jubileuszem 90-lecia TS Wolni Kłaj 
chcemy skopiować i sporządzić rejestrację 
komputerową, aby ocalić od zapomnienia jedną 
z najstarszych form organizacji i działalności sportowej 
w naszym terenie. Mile widziane będą również zdjęcia 
z okresu 1947 – 1974 z opisem. Mamy nadzieję, że 
z państwa udziałem uda się nam ocalić i udostępnić 
ogółowi sympatyków sportowych i mieszkańcom 
sporą i nieznaną dotychczas historię organizacji życia 
sportowego i rywalizacji naszych ojców i dziadków.

Wyjazd  zaplanowany jest w ramach zadania 
ofertowego wspieranego przez Powiat Wielicki oraz 

Urząd Gminy w Kłaju, realizowanego przez TS „Wolni” 
Kłaj w najpiękniejszym okresie letnim od 28 sierpnia 

do 2 września 2012 r. Zwiedzając stare polskie miasta, 
twierdze i zamki oraz podziwiając krajobraz wokół 
Lwowa, Krzemieńca, Ostroga, Wiśniowca i Zbaraża 

wejdziemy w klimat epoki Jana III Sobieskiego, jego 
rycerzy i chwały oręża polskiego. Zapewniamy 

transport, zakwaterowanie, śniadania, przewodnika 
oraz wiele wspaniałych wrażeń. 

Zapisy oraz szczegółowe informacje o wycieczce pod 
telefonem: 12 2841 088 lub kom. 607 777 843 

w godz. 18.00- 22.00
O zakwalifikowaniu na wycieczkę decyduje termin 

zgłoszenia (zapisy do 10 czerwca 2012 r.).
Trasa wycieczki: Kłaj – Lwów – Brzuchowice–Świrz – 

Stare Sioło – Podkamień – Krzemieniec, – 
Ostróg–Wiśniowiec – Zbarż - Lwów – Kłaj. 

Spotkanie 
z Pawłem 
Ramatowskim 
i jego 
podwodnym 
światem
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju 
zorganizowała kolejne bo już czwarte 
spotkanie z cyklu „Przybliżamy ludziom 
świat”. Fotorelację „Podwodny świat”- 
poprowadził Paweł Ramatowski wraz 
ze swoją żoną Martą Norberciak. 
W spotkaniu udział wzięli gimnazjaliści 
z Gminy Kłaj. 

WIESŁAWA CYZ

Podczas prelekcji „Podwodny Świat” 
podróżowaliśmy przez trzy kontynenty-
Europę, Afrykę oraz Amerykę Północną. 
Woda, a dokładnie oceany i morza 
pokrywają ponad 70 % powierzchni kuli 
ziemskiej. Fascynacja podwodnym 
środowiskiem od wieków towarzyszy 
ludzkości. To chęć poznania - spowodowała 
rozwój technik nurkowania dzięki którym, 
możemy obecnie podziwiać podwodne 
życie.

 W trakcie pokazu został zaprezentowany 
sprzęt obecnie używany do nurkowania 
rekreacyjnego i nie tylko. Skafandry 
nurkowe, butla, automat oddechowy oraz 
wiele innych elementów wyposażenia nurka 
,które pozwalają zejść w głębiny. Fotorelacja 
z wypraw nurkowych przedstawiała 
podwodny świat z wielu miejsc od naszych 
polskich akwenów –Krakowskiego 
Zakrzówka przez Alpejskie jeziora w Austrii. 
Następnie zobaczyliśmy rafy koralowe 
i wraki morza Czerwonego. Żółwie morskie, 
płaszczki oraz rekiny rafowe to tylko 
nieliczne stworzenia występujące w morzu 
Karaibskim u wybrzeży Meksyku. 
Ciekawostką były zdjęcia z małego państwa 
Belize, leżącego na półwyspie Jukatan 
,graniczącego z Meksykiem i Gwatemalą. 
Bogactwo podwodnej fauny i flory 
w ciepłych tropikalnych wodach zrobiło 
wrażenie. Na koniec jeszcze raz zawitaliśmy 

„ Biblioteka 
ciągle w grze”

Ptaszek śpiewa, słonko świeci
Na spotkaniu setka dzieci 
I to wszystko u was ! w maju!
Fantastycznie było w Kłaju!

Łukasz Dębski

WIESŁAWA CYZ

Gościem autorskiego spotkania 
zorganizowanego 9 maja przez Bibliotekę 
Gminną w Kłaju był Łukasz Dębski- autor 
licznych książeczek dla dzieci pełnych 

SAMODZIELNOŚĆ maj 2012SAMODZIELNOŚĆ maj 2012

OCALIĆ OCALIĆ 
od zapomnieniaod zapomnienia

Wszystkich, którzy pragną nam pomóc prosimy 
o kontakt telefoniczny lub osobisty z Jerzym 

Czubakiem - prezesem TS „Wolni ” Kłaj 
(tel. 12 2841 088 lub kom. 607 777 843). 

Wyjazd  

Śladami Jana Skrzetuskiego
na Ukrainę

do Meksyku na Jukatan a dokładnie do 
miejscowości Tulum. Okolice tego małego 
miasteczka to jedno z najciekawszych 
miejsc nurkowych na świecie. Mowa tu 
o Cenotach -czyli naturalnych studniach 
krasowych ,które doprowadzają do 
labiryntu podwodnych korytarzy jaskiń. 
W okolicach Tulum zlokalizowane są 
najdłuższe podwodne jaskinie świata Ox Bel 
Ha o dł.233 km i system Sac Aktun o dł 215 
km.  Krystalicznie czysta woda, szata 
naciekowa jaskiń-stalaktyty, stalagmity , gra 
świateł sprawiają ,że nurkowanie tam jest 
tak piękne .Ponadto dowiedzieliśmy się 
wielu interesujących wiadomości na temat 
nurkowania, szkolenia płetwonurków
i bezpieczeństwa nad i pod wodą.

Dziękujemy uczestnikom za liczny udział 
w spotkaniu.

zabawnych, pomysłowych i pouczających 
wierszy-rymowanek. 

Niektóre z nich to prawdziwe łamacze 
słów. np. wiersze z książeczki p.t.” 
Łamisłówka „ –to gimnastyka dla języka. Już 
na początku spotkania dzieci miały okazję 
dowiedzieć się o pracy twórczej pisarza-że, 
pomysł na treści zawarte w książeczkach 
czerpie autor z opowieści dwójki własnych 
dzieci z kolei ilustracje do książek wykonuje 
żona Anna Kaszuba-Dębska i później już 
tylko nakład wydawniczy jednorazowo 5000 
egzemplarzy w 1,5 godziny.

W czasie spotkania pisarz poprowadził 
młodych czytelników jako przewodnik po 
największych państwach świata czytając im 
wierszyki pełne humoru 
z książeczki „Wierszownik z podróży dookoła 
świata”. Tym sposobem dzieci poznały 
odpowiedzi na wszystkie pytania bawiąc się 
i ucząc geografii, historii i obyczajów 
najróżniejszych krajów np. Włochy – Jak 
długie włosy noszą Włosi? Francja – 
Co jeszcze dziwnego jadacie? Kasztany 
z langustą w sałacie 

W czasie trwania spotkania autor 
zaprosił dzieci do konkursu szybkiego 
czytania łamigłówek i grupowego 
rozwiązania zagadki detektywistycznej.

Na koniec spotkania dzieci mogły 
zadawać pytania te osobiste, dotyczące 
jego rodziny, zainteresowań i pasji jak 
również zaskakujące pytanie” Czy jest Pan 
laureatem literackiej nagrody Nobla?”

Jego wartki sposób narracji, 
orzeźwiające tempo i humor sprawiły, że 
spotkanie było świetną zabawą i lekcją 
polszczyzny.

Zarząd LKS „Wolni” Kłaj 
zaprasza 

na wspaniałą wycieczkę 
na Zieloną Ukrainę 

 „Śladami Jana Skrzetuskiego”. 
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Zarząd TS „Wolni ” Kłaj zwraca się do wszystkich 
mieszkańców Kłaja: byłych zawodników, kibiców 
i sympatyków miejscowej drużyny piłkarskiej o 

udostępnienie starych zdjęć oraz innych pamiątek lub 
dokumentów związanych z historią przedwojennej 

działalności „TS Kłaj ” (z przed 1945 roku).
Aktualnie jesteśmy w posiadaniu sporej 

dokumentacji wydziału gier i dyscypliny 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z lat 1934 – 1939, 
ale nie posiadamy zdjęć z tego okresu. Wszystkie 
udostępnione nam przez posiadaczy dokumenty 
i zdjęcia oraz inne materiały zostaną niezwłocznie 
właścicielom zwrócone.

W związku z Jubileuszem 90-lecia TS Wolni Kłaj 
chcemy skopiować i sporządzić rejestrację 
komputerową, aby ocalić od zapomnienia jedną 
z najstarszych form organizacji i działalności sportowej 
w naszym terenie. Mile widziane będą również zdjęcia 
z okresu 1947 – 1974 z opisem. Mamy nadzieję, że 
z państwa udziałem uda się nam ocalić i udostępnić 
ogółowi sympatyków sportowych i mieszkańcom 
sporą i nieznaną dotychczas historię organizacji życia 
sportowego i rywalizacji naszych ojców i dziadków.

Wyjazd  zaplanowany jest w ramach zadania 
ofertowego wspieranego przez Powiat Wielicki oraz 

Urząd Gminy w Kłaju, realizowanego przez TS „Wolni” 
Kłaj w najpiękniejszym okresie letnim od 28 sierpnia 

do 2 września 2012 r. Zwiedzając stare polskie miasta, 
twierdze i zamki oraz podziwiając krajobraz wokół 
Lwowa, Krzemieńca, Ostroga, Wiśniowca i Zbaraża 

wejdziemy w klimat epoki Jana III Sobieskiego, jego 
rycerzy i chwały oręża polskiego. Zapewniamy 

transport, zakwaterowanie, śniadania, przewodnika 
oraz wiele wspaniałych wrażeń. 

Zapisy oraz szczegółowe informacje o wycieczce pod 
telefonem: 12 2841 088 lub kom. 607 777 843 

w godz. 18.00- 22.00
O zakwalifikowaniu na wycieczkę decyduje termin 

zgłoszenia (zapisy do 10 czerwca 2012 r.).
Trasa wycieczki: Kłaj – Lwów – Brzuchowice–Świrz – 

Stare Sioło – Podkamień – Krzemieniec, – 
Ostróg–Wiśniowiec – Zbarż - Lwów – Kłaj. 

Spotkanie 
z Pawłem 
Ramatowskim 
i jego 
podwodnym 
światem
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju 
zorganizowała kolejne bo już czwarte 
spotkanie z cyklu „Przybliżamy ludziom 
świat”. Fotorelację „Podwodny świat”- 
poprowadził Paweł Ramatowski wraz 
ze swoją żoną Martą Norberciak. 
W spotkaniu udział wzięli gimnazjaliści 
z Gminy Kłaj. 

WIESŁAWA CYZ

Podczas prelekcji „Podwodny Świat” 
podróżowaliśmy przez trzy kontynenty-
Europę, Afrykę oraz Amerykę Północną. 
Woda, a dokładnie oceany i morza 
pokrywają ponad 70 % powierzchni kuli 
ziemskiej. Fascynacja podwodnym 
środowiskiem od wieków towarzyszy 
ludzkości. To chęć poznania - spowodowała 
rozwój technik nurkowania dzięki którym, 
możemy obecnie podziwiać podwodne 
życie.

 W trakcie pokazu został zaprezentowany 
sprzęt obecnie używany do nurkowania 
rekreacyjnego i nie tylko. Skafandry 
nurkowe, butla, automat oddechowy oraz 
wiele innych elementów wyposażenia nurka 
,które pozwalają zejść w głębiny. Fotorelacja 
z wypraw nurkowych przedstawiała 
podwodny świat z wielu miejsc od naszych 
polskich akwenów –Krakowskiego 
Zakrzówka przez Alpejskie jeziora w Austrii. 
Następnie zobaczyliśmy rafy koralowe 
i wraki morza Czerwonego. Żółwie morskie, 
płaszczki oraz rekiny rafowe to tylko 
nieliczne stworzenia występujące w morzu 
Karaibskim u wybrzeży Meksyku. 
Ciekawostką były zdjęcia z małego państwa 
Belize, leżącego na półwyspie Jukatan 
,graniczącego z Meksykiem i Gwatemalą. 
Bogactwo podwodnej fauny i flory 
w ciepłych tropikalnych wodach zrobiło 
wrażenie. Na koniec jeszcze raz zawitaliśmy 

„ Biblioteka 
ciągle w grze”

Ptaszek śpiewa, słonko świeci
Na spotkaniu setka dzieci 
I to wszystko u was ! w maju!
Fantastycznie było w Kłaju!

Łukasz Dębski

WIESŁAWA CYZ

Gościem autorskiego spotkania 
zorganizowanego 9 maja przez Bibliotekę 
Gminną w Kłaju był Łukasz Dębski- autor 
licznych książeczek dla dzieci pełnych 

SAMODZIELNOŚĆ maj 2012SAMODZIELNOŚĆ maj 2012

OCALIĆ OCALIĆ 
od zapomnieniaod zapomnienia

Wszystkich, którzy pragną nam pomóc prosimy 
o kontakt telefoniczny lub osobisty z Jerzym 

Czubakiem - prezesem TS „Wolni ” Kłaj 
(tel. 12 2841 088 lub kom. 607 777 843). 

Wyjazd  

Śladami Jana Skrzetuskiego
na Ukrainę

do Meksyku na Jukatan a dokładnie do 
miejscowości Tulum. Okolice tego małego 
miasteczka to jedno z najciekawszych 
miejsc nurkowych na świecie. Mowa tu 
o Cenotach -czyli naturalnych studniach 
krasowych ,które doprowadzają do 
labiryntu podwodnych korytarzy jaskiń. 
W okolicach Tulum zlokalizowane są 
najdłuższe podwodne jaskinie świata Ox Bel 
Ha o dł.233 km i system Sac Aktun o dł 215 
km.  Krystalicznie czysta woda, szata 
naciekowa jaskiń-stalaktyty, stalagmity , gra 
świateł sprawiają ,że nurkowanie tam jest 
tak piękne .Ponadto dowiedzieliśmy się 
wielu interesujących wiadomości na temat 
nurkowania, szkolenia płetwonurków
i bezpieczeństwa nad i pod wodą.

Dziękujemy uczestnikom za liczny udział 
w spotkaniu.

zabawnych, pomysłowych i pouczających 
wierszy-rymowanek. 

Niektóre z nich to prawdziwe łamacze 
słów. np. wiersze z książeczki p.t.” 
Łamisłówka „ –to gimnastyka dla języka. Już 
na początku spotkania dzieci miały okazję 
dowiedzieć się o pracy twórczej pisarza-że, 
pomysł na treści zawarte w książeczkach 
czerpie autor z opowieści dwójki własnych 
dzieci z kolei ilustracje do książek wykonuje 
żona Anna Kaszuba-Dębska i później już 
tylko nakład wydawniczy jednorazowo 5000 
egzemplarzy w 1,5 godziny.

W czasie spotkania pisarz poprowadził 
młodych czytelników jako przewodnik po 
największych państwach świata czytając im 
wierszyki pełne humoru 
z książeczki „Wierszownik z podróży dookoła 
świata”. Tym sposobem dzieci poznały 
odpowiedzi na wszystkie pytania bawiąc się 
i ucząc geografii, historii i obyczajów 
najróżniejszych krajów np. Włochy – Jak 
długie włosy noszą Włosi? Francja – 
Co jeszcze dziwnego jadacie? Kasztany 
z langustą w sałacie 

W czasie trwania spotkania autor 
zaprosił dzieci do konkursu szybkiego 
czytania łamigłówek i grupowego 
rozwiązania zagadki detektywistycznej.

Na koniec spotkania dzieci mogły 
zadawać pytania te osobiste, dotyczące 
jego rodziny, zainteresowań i pasji jak 
również zaskakujące pytanie” Czy jest Pan 
laureatem literackiej nagrody Nobla?”

Jego wartki sposób narracji, 
orzeźwiające tempo i humor sprawiły, że 
spotkanie było świetną zabawą i lekcją 
polszczyzny.

Zarząd LKS „Wolni” Kłaj 
zaprasza 

na wspaniałą wycieczkę 
na Zieloną Ukrainę 

 „Śladami Jana Skrzetuskiego”. 
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Wspomnienia płk 
Wacława Króla 
z powietrznej walki nad 
Kłajem
Od lat poszukiwane przez pasjonatów historii i archeologów szczątki samolotu 
PZLP.11C, którym podczas II wojny światowej latał legendarny pilot płk Wacław Król 
zostały znalezione w KŁAJU. Znalezisko jest tym bardziej szczególne że jedyny 
zachowany samolot tego typu znajduje się w krakowskim Muzeum Lotnictwa i nim 
również latał płk Król. Powietrzną walkę nad Kłajem pod tym samym tytułem opisał 
w 2009 roku w Wiadomościach Bocheńskich Wojciech Krajewski z Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. Autor zawarł w publikacji wspomnienia płk Wacława Króla z 
pamiętnego lotu oraz wówczas przypuszczalną lokalizację upadku samolotu. Fragment 
poniżej:

…Przecięliśmy wstęgę Wisły, daleko w tyle pozostał Kraków. W dole rozpościerała się 
ciemnozielona Puszcza Niepołomicka. Ale oto już ich widać! Lecą zwartym szykiem. Na przedzie 
trójka a za nią jeszcze trzy trójki. Pomalowane są na ciemnozielony kolor. To są niemieckie He-111, 
niosące potężny ładunek niszczycielski dla naszej królewskiej stolicy! […] Moja „jedynka” rwie do 
przodu na pełnym gazie, zostawiam nieco w tyle kolegów, jestem z przodu około 300 metrów od 
naszego szyku, „Jedynka” to rzeczywiści najlepszy samolot. 
Nagle stuk! Jakby grom z jasnego nieba uderzył w silnik mojego samolotu, który jednoczenie 
zadymił czarnym dymem. Płomienie ogarnęły zbiornik benzynowy, umieszczony tuż za silnikiem, 
a przed kabiną. Jasne języki ognia zaczęły wciskać się do wnętrza i parzyć mnie w gołe ręce. 
–Trafili mnie! – krzyknąłem z wielkiej złości do siebie. 

Najtrudniej jest ustalić miejsce, gdzie spadł samolot PZL. P.11c Wacława Króla 
z namalowanym na kadłubie białą farbą numerem „1”. Z jego relacji wynika, że walka 
rozegrała się na wysokości 3000 metrów. Samolot spadł w płomieniach i rozbił się. O losach 
białej „Jedynki” Król wspomniał w relacji dwukrotnie. Pisał:  ”Długa smuga dymu na niebie 
wskazywała jej ostatnią drogę” oraz dalej, „Moja ”jedynka” leżała zdruzgotana i spalona 
w pobliskim zagajniku”.

„Długa smuga dymu” to obserwacja typowa, gdy oglądamy samolot spadający z dużej 
wysokości, a było to przecież aż 3000 metrów. Stwierdzenie, że samolot leżał „w pobliskim 
zagajniku” może sugerować, że Królowi przebywającemu w Kłaju pokazano miejsce jego 
upadku znajdujące się w pobliżu tej wioski. Jest całkowicie wytłumaczalne, że samolot 
zestrzelony na zachód od Cikowic, spadający z 3000 metrów mógł łatwo oddalić się z miejsca 
walki i uderzyć w ziemię 3 kilometry dalej, koło Kłaja. Być może miejscem tym jest las 
znajdujący się pomiędzy Stanisławicami a Kłajem, na południe od torów kolejowych. 
Niestety jeżeli żadne z okolicznych mieszkańców Kłaja, a ówczesnych świadków, nie będzie 
wiedział gdzie spadł ten samolot, trudno będzie odnaleźć to miejsce po 70 latach. Tak 
nieduży samolot jak PZL.P.11c, na pewno nie pozostawił po sobie wielu czytelnych dziś 
śladów na powierzchni ziemi. Wypalony wrak, zapewne bez większego trudu, ściągnięto 
końmi jeszcze jesienią lub zimą 1939 roku. Jego resztki rozebrali okoliczni mieszkańcy 
na swój użytek lub Niemcy wywieźli go na złom. 

Dziś mógł po nim pozostać jednie ślad na ziemi w postaci niewielkich, skorodowanych 
skrawków duralu lub jego stopione bryłki, uformowane tak w wyniku pożaru samolotu. 
Biorąc pod uwagę niewielkie gabaryty maszyny, pozostałości te mogą zalegać na 
powierzchni, być może nie większej niż 2x 2 metry. Wypatrzeć te, pokryte patyną ziemi, 
drobne kawałki metalu, na pewno nie będzie łatwo. Spróbować jednak warto, a czy się 
to kiedyś uda czas pokaże. Dokładne ustalenie miejsca upadku samolotu Wacława Króla 
w rejonie Kłaja pozostaje wciąż sprawą otwartą na lata przyszłych badań. 

Jest rok 1695-Rzeczpospolita jest potężnym krajem rozsławionym 
zadaniem ciosu potędze tureckiej pod Wiedniem. Na tronie Polski zasiada Jan 
III Sobieski,lecz w kraju zaczynają dziać się rzeczy niepokojące: nasilają się 
intrygi i łapownictwo,opluwa się autorytety (też Jana III) i postępuje 
demoralizacja społeczeństwa,co doprowadzi wkrótce do upadku tego 
potężnego państwa i rozbiorów.

Parafia Bożogrobców w Chełmie administruje w tym  czasie ogromnym 
obszarem równym prawie 1/3 obecnego Powiatu Wielickiego.

Najstarsze metryki zachowane do dziś w chełmskim scriptorium są 

niekompletne,a część z nich odnosi się do osad już nieistniejących,które 
zostały wchłonięte przez inne wsie,bądź przepadły w pomroce dziejów jak 
np.Bychorz,Czyrzyczka,Kaczorówka,Łęg,Rybinki,Sitnik.

Księga metrykalna założona dla Kłaja w 1695r. kończy się na styczniu 
1702r. i nosi tytuł „Kłaj y Gołybrzeg”,co sugeruje że w tym czasie Gołybrzeg 
był samodzielną wsią. Metryka pisana była łaciną,a pierwszy w niej wpis 
z 3.I.1695r. w tłumaczeniu na język polski brzmi:”Ja,Jakub Kuczkowski, 
wikariusz Kościoła Chełmskiego, ochrzciłem Bliźniaczki Agnieszkę i Reginę,
z Ojca Andrzeja Kukiełki,z Kłaja,z Matki zaś Agnieszki,Prawowitych 
Małżonków,Rodzicami chrzestnymi Agnieszki byli Albert Domaracki,organista 
Kościoła Chełmskiego,i Jadwiga Stalka z Kłaja,Reginy zaś Wawrzyniec Marzec 
z Siedlca i Jadwiga Biełcowa z Chełma.”(pisownia zgodna z zasadami 
ówczesnej gramatyki). Wpis ten ma znaczenie historyczne,ponieważ dotyczy 
pierwszych mieszkańców Kłaja (a także gołobrzeżanina Alberta 
Domarackiego) wymienionych w najstarszej zachowanej księdze metrykalnej.

Wiele mówiącym jest także dopisek przy końcu roku:”Ten sam,Proboszcz 
Jakub Kuczkowski,w roku 1694,dnia zaś dziesiątego października,ochrzcił 
Jana,z Ojca Alberta Urbańczyka,z Matki zaś Reginy,Prawowitych 
Małżonków.Trzymali do chrztu:Stanisław Harwiczek i Regina N.” Z tego zapisu 
wynika,że była wcześniejsza metryka,która się nie zachowała i że wikariusz 
J.Kuczkowski awansował na proboszcza przy końcu roku. Co do innych osób 
tu wymienionych,to nazwisko Urbańczyk do 1702 r. już się nie pojawia i nie 
wiadomo skąd się wywodzi,natomiast S.Harwiczek (czes.) był mieszkańcem 
Sitnika.

Porównując stosunek liczby mieszkańców Kłaja (3295) do liczby urodzin 

Kłaj za Króla Jana III Sobieskiego
Artykuł dla uczczenia 750-lecia Kłaja

(42) w 2011r.,w 1695r. Kłaj mógł liczyć nieco powyżej 1000 włościan, 
a Gołybrzeg 200.

Najmodniejszymi imionami nadawanymi nowo narodzonym 
w owym czasie były:Regina,Agnieszka,Katarzyna, Jadwiga, Zofia oraz 
Jan,Jakub,Stanisław,Mateusz,Józef.

Najbardziej poważanymi osobami,które zapraszano na większość 
uroczystości w obu wsiach byli kantor kościoła chełmskiego Szymon 
Kurdzielowski z Kłaja oraz organista tegoż kościoła Albert Domaracki 
z Gołegobrzegu. Ich nazwiska figurują też bardzo często w metrykach innych 

miejscowości całej parafii. Dużym mirem cieszyli się także Katarzyna 
Rydz,Apolonia Bąk,Zofia Figiel,Agnieszka Wróbel oraz Wielmożny Pan Albert 
Łoszowski z Kłaja. Tutejsza szlachta często przyjmowała obowiązki bycia 
rodzicami chrzestnymi dla włościańskich dzieci. W metrykach oprócz 
wymienionego A.Łoszowskiego wymieniani są również Reyczyńscy 
z Łaz,Poniotawscy z Gierczyc,Ruszoccy z Książnic,Sowińscy i Makowscy 
z Siedlca,Piotrowscy z Targowiska,Zmiąccy ze Stanisławic i wielu innych. 
Przeczy to opinii,że szlachta stroniła od ludu.

W księdze metrykalnej można też znaleźć wskazówki co do genezy nazw 
niektórych przysiółków. I tak w 1699r. pojawia się nazwisko Gradowiecki. 
Nazwisko jest pochodzenia serbskiego (serb.grad=gród) z dodaną końcówką 
spolszczającą i Gradowieccy byli zapewne zaodrzańskimi uchodźcami 
zamieszkującymi część Kłaja,która zwie się dziś Gradowiec. Podobnie rzecz się 
ma z Grzybówką-w metryce często pojawia się nazwisko Grzyb i był to 
zapewne stary,kłajski ród który zamieszkiwał dzisiejszą Grzybówkę.

Obie miejscowości nie były typowymi wsiami,jakich w Polsce tysiące,
lecz były osadami otwartymi. Świadczy o tym fakt,że obok starych nazw 
rodowych występują też nazwiska,które pojawiają się raz i nigdy więcej. 
Dużym zaskoczeniem jest nazwisko Zamoyski,które również można znaleźć 
w metryce.

Z analizy nazwisk odzawodowych i przezwiskowych wynika,że w Kłaju 
i Gołymbrzegu było dużo rzemieślników, oraz że rzemiosło i wytwórczość 
nastawione były na obsługę podróżnych na szlaku wiodącym przez Chełm 
i Targowisko,lecz w tym krótkim artykule nie zmieszczą się już te dociekania.

Szanowni Państwo-najstarsza metryka jest i jeśli chcielibyście wzbogacić 
swoje archiwa rodzinne wypisem metrykalnym 

najstarszego przodka rodu, to należy zwrócić 
się do Parafii w Chełmie o taki 

dokument.
Bóg zapłać P.T.ks.Antoniemu 

Tworkowi za umożliwienie mi 
wglądu w archiwalne księgi 
metrykalne.

Niezbędne tłumaczenia 
z języka łacińskiego-dr Józef Kabaj.

autorskie opracowanie 
Janusza Czerwińksiego
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Sobór trydencki (1545-63r.) zakończony za pap.Piusa IV zalecił proboszczom całego świata chrześcijańskiego 
prowadzenie rejestrów chrztów i ślubów (ksiąg metrykalnych). Niestety wichry historii zrobiły swoje i niewiele jest w Polsce 

miejsc w których zachowały się aż tak stare dokumenty. Jednym z tych nielicznych miejsc jest Parafia w Chełmie.

Zapomniana 
historia Gruszek
W dzieciństwie pierwszy raz usłyszałem 
legendę, która głosi, że w miejscu w którym 
obecnie znajduje się staw stał… kościół.

CZEŚĆ III
Marcin Kowalczyk 
Radny z Gruszek

…Wyposażenie ołtarza stanowią jeden korporał, 
jedna palla, jedna para szklanych naczyniek na 
oleje i jedno takie naczyńko cynowe. Dalej, jeden 
dzwonek, para drewnianych świeczników, jeden 
cynowy kielich, jeden ornat z kamchy 
czerwonego koloru wraz z albą i całym 
wyposażeniem, jedno antepedium z kamchy 
czerwonej a częściowo zielonej. Cztery obrusy 
ołtarzowe, jedna osłonka na kielich z cienkiej 
tkaniny, Mszał Rzymski. Ta kaplica nie ma jeszcze 
swojego prebendariusza. Jednak szlachetny 
dziedzic św. pamięci Mikołaj Lanckoroński 
przeznaczył z majątku Brzezie dla 
prebendariusza tej kaplicy dziesięć grzywien 
i pewną ilość warzyw. W bezpośredniej bliskości 
tej kaplicy znajduje się dom szpitalny 
usytuowany przy drodze publicznej (zdjęcie3). 
Jej wyposażenie stanowią dwie części pola, 
z których każdą można obsiać siedmioma 
korcami miary bocheńskiej. Ponadto cztery 
krowy, dwa konie, dwa woły. Nie ma tu 
specjalnego administratora ze względu na 
pełnomocnika kurii. Poza tym kaplica i dom 
szpitalny utrzymywane są z jałmużny pobożnych 
ludzi.”  Przytoczony jest tutaj cały tekst, by 
można było sobie wyobrazić choć w części, to 
co w rzeczywistości oglądali nasi pradziadowie. 
Kaplica i przytułek były nie tylko budynkami, 
ale miejscem, w którym spotykali się ludzie na 
Mszy Świętej na wspólnej modlitwie, 
przychodząc  ze swoimi troskami codziennego 
życia. Ludzie którzy potrzebowali opieki, ale i ci 
którzy udzielali  pomocy osobą starszym czy 
chorym, wymagającym pożywienia, które 
głównie pochodziło z plonów pracy rąk na 
pobliskiej ziemi. Dlatego mimo, że nie 
zachowały się ślady po budynkach pamiętajmy, 
o historii z nimi związanej. 

Bibliografia
Akta wizytacji zewnętrznej dekanatów 
należących do archidiakonatu krakowskiego, 
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 
Julian Zinkow, Wokół Niepołomic i Puszczy 
Niepołomickiej, Niepołomic1997.
Stanisław Mendelowski,. W gminie Kłaj 
i okolicach. Krosno: PUW „Roksana” 2003.
Teki Schneidera 432 b pl.840, Archiwum 
Katedralne na Wawelu. 
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Wspomnienia płk 
Wacława Króla 
z powietrznej walki nad 
Kłajem
Od lat poszukiwane przez pasjonatów historii i archeologów szczątki samolotu 
PZLP.11C, którym podczas II wojny światowej latał legendarny pilot płk Wacław Król 
zostały znalezione w KŁAJU. Znalezisko jest tym bardziej szczególne że jedyny 
zachowany samolot tego typu znajduje się w krakowskim Muzeum Lotnictwa i nim 
również latał płk Król. Powietrzną walkę nad Kłajem pod tym samym tytułem opisał 
w 2009 roku w Wiadomościach Bocheńskich Wojciech Krajewski z Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. Autor zawarł w publikacji wspomnienia płk Wacława Króla z 
pamiętnego lotu oraz wówczas przypuszczalną lokalizację upadku samolotu. Fragment 
poniżej:

…Przecięliśmy wstęgę Wisły, daleko w tyle pozostał Kraków. W dole rozpościerała się 
ciemnozielona Puszcza Niepołomicka. Ale oto już ich widać! Lecą zwartym szykiem. Na przedzie 
trójka a za nią jeszcze trzy trójki. Pomalowane są na ciemnozielony kolor. To są niemieckie He-111, 
niosące potężny ładunek niszczycielski dla naszej królewskiej stolicy! […] Moja „jedynka” rwie do 
przodu na pełnym gazie, zostawiam nieco w tyle kolegów, jestem z przodu około 300 metrów od 
naszego szyku, „Jedynka” to rzeczywiści najlepszy samolot. 
Nagle stuk! Jakby grom z jasnego nieba uderzył w silnik mojego samolotu, który jednoczenie 
zadymił czarnym dymem. Płomienie ogarnęły zbiornik benzynowy, umieszczony tuż za silnikiem, 
a przed kabiną. Jasne języki ognia zaczęły wciskać się do wnętrza i parzyć mnie w gołe ręce. 
–Trafili mnie! – krzyknąłem z wielkiej złości do siebie. 

Najtrudniej jest ustalić miejsce, gdzie spadł samolot PZL. P.11c Wacława Króla 
z namalowanym na kadłubie białą farbą numerem „1”. Z jego relacji wynika, że walka 
rozegrała się na wysokości 3000 metrów. Samolot spadł w płomieniach i rozbił się. O losach 
białej „Jedynki” Król wspomniał w relacji dwukrotnie. Pisał:  ”Długa smuga dymu na niebie 
wskazywała jej ostatnią drogę” oraz dalej, „Moja ”jedynka” leżała zdruzgotana i spalona 
w pobliskim zagajniku”.

„Długa smuga dymu” to obserwacja typowa, gdy oglądamy samolot spadający z dużej 
wysokości, a było to przecież aż 3000 metrów. Stwierdzenie, że samolot leżał „w pobliskim 
zagajniku” może sugerować, że Królowi przebywającemu w Kłaju pokazano miejsce jego 
upadku znajdujące się w pobliżu tej wioski. Jest całkowicie wytłumaczalne, że samolot 
zestrzelony na zachód od Cikowic, spadający z 3000 metrów mógł łatwo oddalić się z miejsca 
walki i uderzyć w ziemię 3 kilometry dalej, koło Kłaja. Być może miejscem tym jest las 
znajdujący się pomiędzy Stanisławicami a Kłajem, na południe od torów kolejowych. 
Niestety jeżeli żadne z okolicznych mieszkańców Kłaja, a ówczesnych świadków, nie będzie 
wiedział gdzie spadł ten samolot, trudno będzie odnaleźć to miejsce po 70 latach. Tak 
nieduży samolot jak PZL.P.11c, na pewno nie pozostawił po sobie wielu czytelnych dziś 
śladów na powierzchni ziemi. Wypalony wrak, zapewne bez większego trudu, ściągnięto 
końmi jeszcze jesienią lub zimą 1939 roku. Jego resztki rozebrali okoliczni mieszkańcy 
na swój użytek lub Niemcy wywieźli go na złom. 

Dziś mógł po nim pozostać jednie ślad na ziemi w postaci niewielkich, skorodowanych 
skrawków duralu lub jego stopione bryłki, uformowane tak w wyniku pożaru samolotu. 
Biorąc pod uwagę niewielkie gabaryty maszyny, pozostałości te mogą zalegać na 
powierzchni, być może nie większej niż 2x 2 metry. Wypatrzeć te, pokryte patyną ziemi, 
drobne kawałki metalu, na pewno nie będzie łatwo. Spróbować jednak warto, a czy się 
to kiedyś uda czas pokaże. Dokładne ustalenie miejsca upadku samolotu Wacława Króla 
w rejonie Kłaja pozostaje wciąż sprawą otwartą na lata przyszłych badań. 

Jest rok 1695-Rzeczpospolita jest potężnym krajem rozsławionym 
zadaniem ciosu potędze tureckiej pod Wiedniem. Na tronie Polski zasiada Jan 
III Sobieski,lecz w kraju zaczynają dziać się rzeczy niepokojące: nasilają się 
intrygi i łapownictwo,opluwa się autorytety (też Jana III) i postępuje 
demoralizacja społeczeństwa,co doprowadzi wkrótce do upadku tego 
potężnego państwa i rozbiorów.

Parafia Bożogrobców w Chełmie administruje w tym  czasie ogromnym 
obszarem równym prawie 1/3 obecnego Powiatu Wielickiego.

Najstarsze metryki zachowane do dziś w chełmskim scriptorium są 

niekompletne,a część z nich odnosi się do osad już nieistniejących,które 
zostały wchłonięte przez inne wsie,bądź przepadły w pomroce dziejów jak 
np.Bychorz,Czyrzyczka,Kaczorówka,Łęg,Rybinki,Sitnik.

Księga metrykalna założona dla Kłaja w 1695r. kończy się na styczniu 
1702r. i nosi tytuł „Kłaj y Gołybrzeg”,co sugeruje że w tym czasie Gołybrzeg 
był samodzielną wsią. Metryka pisana była łaciną,a pierwszy w niej wpis 
z 3.I.1695r. w tłumaczeniu na język polski brzmi:”Ja,Jakub Kuczkowski, 
wikariusz Kościoła Chełmskiego, ochrzciłem Bliźniaczki Agnieszkę i Reginę,
z Ojca Andrzeja Kukiełki,z Kłaja,z Matki zaś Agnieszki,Prawowitych 
Małżonków,Rodzicami chrzestnymi Agnieszki byli Albert Domaracki,organista 
Kościoła Chełmskiego,i Jadwiga Stalka z Kłaja,Reginy zaś Wawrzyniec Marzec 
z Siedlca i Jadwiga Biełcowa z Chełma.”(pisownia zgodna z zasadami 
ówczesnej gramatyki). Wpis ten ma znaczenie historyczne,ponieważ dotyczy 
pierwszych mieszkańców Kłaja (a także gołobrzeżanina Alberta 
Domarackiego) wymienionych w najstarszej zachowanej księdze metrykalnej.

Wiele mówiącym jest także dopisek przy końcu roku:”Ten sam,Proboszcz 
Jakub Kuczkowski,w roku 1694,dnia zaś dziesiątego października,ochrzcił 
Jana,z Ojca Alberta Urbańczyka,z Matki zaś Reginy,Prawowitych 
Małżonków.Trzymali do chrztu:Stanisław Harwiczek i Regina N.” Z tego zapisu 
wynika,że była wcześniejsza metryka,która się nie zachowała i że wikariusz 
J.Kuczkowski awansował na proboszcza przy końcu roku. Co do innych osób 
tu wymienionych,to nazwisko Urbańczyk do 1702 r. już się nie pojawia i nie 
wiadomo skąd się wywodzi,natomiast S.Harwiczek (czes.) był mieszkańcem 
Sitnika.

Porównując stosunek liczby mieszkańców Kłaja (3295) do liczby urodzin 

Kłaj za Króla Jana III Sobieskiego
Artykuł dla uczczenia 750-lecia Kłaja

(42) w 2011r.,w 1695r. Kłaj mógł liczyć nieco powyżej 1000 włościan, 
a Gołybrzeg 200.

Najmodniejszymi imionami nadawanymi nowo narodzonym 
w owym czasie były:Regina,Agnieszka,Katarzyna, Jadwiga, Zofia oraz 
Jan,Jakub,Stanisław,Mateusz,Józef.

Najbardziej poważanymi osobami,które zapraszano na większość 
uroczystości w obu wsiach byli kantor kościoła chełmskiego Szymon 
Kurdzielowski z Kłaja oraz organista tegoż kościoła Albert Domaracki 
z Gołegobrzegu. Ich nazwiska figurują też bardzo często w metrykach innych 

miejscowości całej parafii. Dużym mirem cieszyli się także Katarzyna 
Rydz,Apolonia Bąk,Zofia Figiel,Agnieszka Wróbel oraz Wielmożny Pan Albert 
Łoszowski z Kłaja. Tutejsza szlachta często przyjmowała obowiązki bycia 
rodzicami chrzestnymi dla włościańskich dzieci. W metrykach oprócz 
wymienionego A.Łoszowskiego wymieniani są również Reyczyńscy 
z Łaz,Poniotawscy z Gierczyc,Ruszoccy z Książnic,Sowińscy i Makowscy 
z Siedlca,Piotrowscy z Targowiska,Zmiąccy ze Stanisławic i wielu innych. 
Przeczy to opinii,że szlachta stroniła od ludu.

W księdze metrykalnej można też znaleźć wskazówki co do genezy nazw 
niektórych przysiółków. I tak w 1699r. pojawia się nazwisko Gradowiecki. 
Nazwisko jest pochodzenia serbskiego (serb.grad=gród) z dodaną końcówką 
spolszczającą i Gradowieccy byli zapewne zaodrzańskimi uchodźcami 
zamieszkującymi część Kłaja,która zwie się dziś Gradowiec. Podobnie rzecz się 
ma z Grzybówką-w metryce często pojawia się nazwisko Grzyb i był to 
zapewne stary,kłajski ród który zamieszkiwał dzisiejszą Grzybówkę.

Obie miejscowości nie były typowymi wsiami,jakich w Polsce tysiące,
lecz były osadami otwartymi. Świadczy o tym fakt,że obok starych nazw 
rodowych występują też nazwiska,które pojawiają się raz i nigdy więcej. 
Dużym zaskoczeniem jest nazwisko Zamoyski,które również można znaleźć 
w metryce.

Z analizy nazwisk odzawodowych i przezwiskowych wynika,że w Kłaju 
i Gołymbrzegu było dużo rzemieślników, oraz że rzemiosło i wytwórczość 
nastawione były na obsługę podróżnych na szlaku wiodącym przez Chełm 
i Targowisko,lecz w tym krótkim artykule nie zmieszczą się już te dociekania.

Szanowni Państwo-najstarsza metryka jest i jeśli chcielibyście wzbogacić 
swoje archiwa rodzinne wypisem metrykalnym 

najstarszego przodka rodu, to należy zwrócić 
się do Parafii w Chełmie o taki 

dokument.
Bóg zapłać P.T.ks.Antoniemu 

Tworkowi za umożliwienie mi 
wglądu w archiwalne księgi 
metrykalne.

Niezbędne tłumaczenia 
z języka łacińskiego-dr Józef Kabaj.

autorskie opracowanie 
Janusza Czerwińksiego

SAMODZIELNOŚĆ maj 2012SAMODZIELNOŚĆ maj 2012

Sobór trydencki (1545-63r.) zakończony za pap.Piusa IV zalecił proboszczom całego świata chrześcijańskiego 
prowadzenie rejestrów chrztów i ślubów (ksiąg metrykalnych). Niestety wichry historii zrobiły swoje i niewiele jest w Polsce 

miejsc w których zachowały się aż tak stare dokumenty. Jednym z tych nielicznych miejsc jest Parafia w Chełmie.

Zapomniana 
historia Gruszek
W dzieciństwie pierwszy raz usłyszałem 
legendę, która głosi, że w miejscu w którym 
obecnie znajduje się staw stał… kościół.

CZEŚĆ III
Marcin Kowalczyk 
Radny z Gruszek

…Wyposażenie ołtarza stanowią jeden korporał, 
jedna palla, jedna para szklanych naczyniek na 
oleje i jedno takie naczyńko cynowe. Dalej, jeden 
dzwonek, para drewnianych świeczników, jeden 
cynowy kielich, jeden ornat z kamchy 
czerwonego koloru wraz z albą i całym 
wyposażeniem, jedno antepedium z kamchy 
czerwonej a częściowo zielonej. Cztery obrusy 
ołtarzowe, jedna osłonka na kielich z cienkiej 
tkaniny, Mszał Rzymski. Ta kaplica nie ma jeszcze 
swojego prebendariusza. Jednak szlachetny 
dziedzic św. pamięci Mikołaj Lanckoroński 
przeznaczył z majątku Brzezie dla 
prebendariusza tej kaplicy dziesięć grzywien 
i pewną ilość warzyw. W bezpośredniej bliskości 
tej kaplicy znajduje się dom szpitalny 
usytuowany przy drodze publicznej (zdjęcie3). 
Jej wyposażenie stanowią dwie części pola, 
z których każdą można obsiać siedmioma 
korcami miary bocheńskiej. Ponadto cztery 
krowy, dwa konie, dwa woły. Nie ma tu 
specjalnego administratora ze względu na 
pełnomocnika kurii. Poza tym kaplica i dom 
szpitalny utrzymywane są z jałmużny pobożnych 
ludzi.”  Przytoczony jest tutaj cały tekst, by 
można było sobie wyobrazić choć w części, to 
co w rzeczywistości oglądali nasi pradziadowie. 
Kaplica i przytułek były nie tylko budynkami, 
ale miejscem, w którym spotykali się ludzie na 
Mszy Świętej na wspólnej modlitwie, 
przychodząc  ze swoimi troskami codziennego 
życia. Ludzie którzy potrzebowali opieki, ale i ci 
którzy udzielali  pomocy osobą starszym czy 
chorym, wymagającym pożywienia, które 
głównie pochodziło z plonów pracy rąk na 
pobliskiej ziemi. Dlatego mimo, że nie 
zachowały się ślady po budynkach pamiętajmy, 
o historii z nimi związanej. 
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Angielski jest modny, 
a Oni wyznaczają trendy  
 
W tym roku po raz siódmy uczniowie szkół podstawowych 
uczestniczyli w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego 
FASHION SHOW w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłaju. 

FASHION SHOW to pokaz mody czyli prezentacja przygotowanego 
przez siebie kostiumu i jego opis w języku angielskim. Konkurs na 
stałe wpisał się do kalendarza imprez ZSO SP w Kłaju, a uczniowie 
z roku na rok prezentują wysoki poziom swych umiejętności 
językowych i scenicznych. 

Rzeczywiście uczniowie wykazali się znajomością bogatej i trudnej do 
opanowania leksyki z zakresu języka angielskiego, ciekawych struktur 
gramatycznych, płynnością wypowiedzi, wspaniałą pamięcią i 
oczywiście, jak zawsze, cudownymi kostiumami. Konkurs odbył się w
 dwóch kategoriach:

KATEGORIA KL I-III
Julia Wietecha (SP Szarów, kl. – III) – I miejsce
Natalia Wajda (SP Brzezie, kl. – III) –I miejsce
Artur Sadłoń (SP Kłaj, kl. – I) –II miejsce
Maria Chojnacka (SP Kłaj, kl. – III) – III miejsce
Daria Jachimczak (SP Szarów, kl. – III) –III miejsce

Wyróżnienia:
Dominika Kmiecik (SP Kłaj, kl.– I)
Magdalena Kowalska (SP Kłaj, kl.– II)
Patryk Świeży (SP Brzezie, kl. – II)

KATEGORIA KL IV-VI
Sara Wnęk (SP Szarów, kl. – VI) –I miejsce
Natalia Czaja (SP Kłaj, kl. – V) –II miejsce
Julia Chudecka (SP Szarów, kl. – VI) – III miejsce

Wyróżnienia:
Wiktoria Kierepka (SP Szarów, kl. – VI)
Katarzyna Jędrzejczyk (SP Kłaj, kl. – V)
Monika Dobranowska (SP Brzezie, kl. – VI)

Wszystkim serdecznie gratuluję!!! 
Organizator konkursu, Iwona Nowak

Gratulujemy sukcesu!
Z dumą i radością informujemy, że uczennica klasy VI SP 
Marlena Świętek zwycięsko przebrnęła przez kolejne etapy 
Małopolskiego Konkursu Humanistycznego odbywającego się 
pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i znalazła się 
w zaszczytnym gronie 24 laureatów konkursu.

W tym roku szkolnym konkurs nosił tytuł „U źródeł..”. Składał się 
z trzech etapów: 
- szkolnego „U źródeł cywilizacji świata”, w którym wzięło udział 4098 
uczniów z 814  szkół województwa małopolskiego; 
- rejonowego „U źródeł kultury europejskiej”, do którego 
zakwalifikowało się 675 uczestników; 
- oraz wojewódzkiego „U źródeł państwowości polskiej”, w którym 
zmagało się 167 najzdolniejszych humanistów. Spośród tej elitarnej 
grupy jury wyłoniło 24 laureatów, wśród nich znalazła się uczennica 
naszej szkoły podstawowej Marlena Świętek. 

Na uroczystej gali dla laureatów i opiekunów naukowych Marlena 
otrzymała zaświadczenie i piękne nagrody. Dodatkową nagrodą dla 
uczennicy jest zwolnienie ze sprawdzianu po szkole podstawowej, 
oceny celujące z języka polskiego i historii oraz ogromna satysfakcja 
z sukcesu!

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach, 
już na etapie gimnazjum!!!

Opiekunem naukowym Marleny była p. Iwona Sobas.   

Futsal - „sprinter” Kłaj 
dziewiątą drużyną 
w Polsce
Drużyna „Sprintera” Kłaj po raz drugi  w historii Klubu brała udział 
w Finale Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w kategorii U-18 
w Futsalu. Turniej finałowy odbył się w Łęczycy ( województwo 
łódzkie ) gdzie  rywalizowały ze sobą najlepsze zespoły w Polsce.

KOLARZ BARTŁOMIEJ

Nasz  team w pierwszej fazie mistrzostw zremisował z GKF- Jasna 
Gliwice 1:1 i przegrał z GKS Tychy 0:1 nie awansując do fazy pucharowej. 
Zacięty bój nasi zawodnicy stoczyli natomiast w walce o 9 miejsce 
remisując z Unisław Team 4-4 oraz zwyciężając z Hased Tarnów 6-4.   
Ostatecznie zajęliśmy dziewiąte  miejsce w Polsce, co jest dużym 
sukcesem naszego Klubu. Mistrzem Polski został dobrze nam znany 
zespół Rekordu Bielsko Biała, z którym to "nasi chłopcy" toczyli zacięte 
boje w fazie eliminacyjnej dwukrotnie schodząc z parkietu 
z podniesioną głową. Rekord  pokonał w finale Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski U-18 Wisłę Kraków 4-0 sięgając po tytuł mistrzowski. 
Na trzecim stopniu podium uplasowała się ekipa gospodarzy - Hurtapu 
Łęczyca.
Tabela końcowa Mistrzostw Polski:

1. Rekord Bielsko Biała
2. Wisła Kraków
3. Hurtap Łęczyca
4. Gwiazda Ruda Śląska
5. GSF Jasna Gliwice
6. TAF Toruń
7. Stal Mielec
8. GKS Tychy
9. Sprinter Kłaj
10. Hesed Tarnów
11. Unisław Team Unisław

Królem strzelców turnieju został Filip Romański ze Sprintera Kłaj, 
a najlepszym zawodnikiem Michał Marek (Rekord). Najlepszym 
bramkarzem wybrano natomiast Pawła Kurowskiego (Rekord). Puchar fair 
play powędrował do GSF Gliwice.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że nasi zawodnicy w każdym meczu  
walczyli do końca o jak najlepszy wynik i pokazali, że umiejętnościami 
piłkarskimi nie odstają od czołowych klubów Polski, które od wielu lat 
prowadzą szkolenie młodzieży z dużo większym nakładem finansowym.

Warto podkreślić także wzorowe zachowanie wszystkich zawodników 
podczas całego pobytu i godne reprezentowanie Gminy Kłaj na arenie 
ogólnopolskiej. 
Trenerzy: Czesław Zaręba i Bartłomiej Kolarz 

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kłaj. Zapis zawodów dostępny na 
stronie www.futsalmmp.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim Sponsorom , Panu Markowi 
Nowakowi oraz Pani Renacie Kowal dzięki którym nasz wyjazd był 
możliwy.

Triumf w Lidze i awans 
do Pucharu Europy 
W Starej Wsi rozegrano finałowy turniej Polskiej Ligi Karate 
Tradycyjnego. Rafał Wajda zdobywając drugie miejsce zagwarantował 
sobie start w Pucharze Europy.

JOANNA MUSIAŁ

W trzecim turnieju w walce o pierwsze miejsce Rafał spotkał się z Łukaszem 
Radwańskim z Kluczborka. Po technice maigeri (kopnięcie na brzuch) 
zwyciężył karateka z Kluczborka. W klasyfikacji końcowej Rafał Wajda i Damian 
Stasiak uzyskali jednakową ilość punktów. Między zawodnikami rozegrała się 
dogrywka o zwycięstwo tegorocznej edycji Ligi. Lepszy okazał się Damian 
Stasiak. Obaj zawodnicy w maju będą reprezentować Polskę podczas Pucharu 
Europy.
- Cieszę się, że mam miejsce, które daje szansę startu w pucharze Europy. To 
etapy przygotowania do mistrzostw Polski i do najważniejszych zawodów – 
mistrzostw świata jesienią. Podczas tego ostatniego turnieju ligi miałem 
najsłabszą formę. Wszyscy startujący zawodnicy są bardzo dobrzy i ciężko jest 
się przebić. Drugie miejsce to bardzo dobra pozycja - skomentował po 
zawodach Rafał Wajda.

Ponadto 13-15 kwietnia trwały konsultacje dla kandydatów na czarny pas 
i wyższe stopnie mistrzowskie (DAN). Szkolenie dla osób przygotowujących 
się do egzaminu na czarny pas prowadził Paweł Janusz i Marta Niewczas 
(Rzeszów). Treningi dla wyższych stopni odbywały się pod okiem prezesa 
PZKT Włodzimierza Kwiecińskiego.
W konsultacjach uczestniczyła kilkuosobowa ekipa z Niepołomic i Kłaja: Rafał 
Wajda i Michał Janusz (obaj będą zdawać na 3 DAN) oraz kandydaci na 1 DAN: 
Klaudia Mleko(Szarów), Gabriela Nowak,  Jerzy i Wiktor Staszak, Krzysztof 
Buczek(Kłaj), Mateusz Bąk(Szarów).
Klasyfikacja końcowa PLKT 2012 po trzech turniejach.
1.  Damian Stasiak, TS „Sokół” Aleksandrów Łódzki - 21 p.
2.  Rafał Wajda, AKT Niepołomice - 21 p.
3.  Łukasz Radwański, Kluczborski KK - 18 p.
4.  Łukasz Wójcik, Kluczborski KK - 16 p.
5.  Mateusz Wanat, KK Pruszków - 12 p.
6.  Damian Pawlik, KK Pruszków - 9 p.
7.  Bartosz Skwarski, Lubelski KKT - 8 p.
8.  Maciej Kalandyk, Kluczborski KK - 3 p.

fot. M.Sadłoń

Dyrekcja, grono pedagogiczne 
oraz społeczność uczniowska 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Kłaju 

składają serdeczne podziękowania 
zabezinteresowną pracę na rzecz 

naszej szkoły:

- panu STANISŁAWOWI BADYLAKOWI 
za wymalowanie pracowni języków obcych,

- panu BOGUSŁAWOWI ANTOŃCZYKOWI 
(firma "JOLADACH") 

za wykonanie 
remontu rynnowania budynku szkoły,

- rodzicom klasy II a szkoły 
podstawowej za wymalowanie i 

uporządkowanie pracowni klasy IIa.

Wszystkim bardzo dziękujemy!!!
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Angielski jest modny, 
a Oni wyznaczają trendy  
 
W tym roku po raz siódmy uczniowie szkół podstawowych 
uczestniczyli w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego 
FASHION SHOW w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłaju. 

FASHION SHOW to pokaz mody czyli prezentacja przygotowanego 
przez siebie kostiumu i jego opis w języku angielskim. Konkurs na 
stałe wpisał się do kalendarza imprez ZSO SP w Kłaju, a uczniowie 
z roku na rok prezentują wysoki poziom swych umiejętności 
językowych i scenicznych. 

Rzeczywiście uczniowie wykazali się znajomością bogatej i trudnej do 
opanowania leksyki z zakresu języka angielskiego, ciekawych struktur 
gramatycznych, płynnością wypowiedzi, wspaniałą pamięcią i 
oczywiście, jak zawsze, cudownymi kostiumami. Konkurs odbył się w
 dwóch kategoriach:

KATEGORIA KL I-III
Julia Wietecha (SP Szarów, kl. – III) – I miejsce
Natalia Wajda (SP Brzezie, kl. – III) –I miejsce
Artur Sadłoń (SP Kłaj, kl. – I) –II miejsce
Maria Chojnacka (SP Kłaj, kl. – III) – III miejsce
Daria Jachimczak (SP Szarów, kl. – III) –III miejsce

Wyróżnienia:
Dominika Kmiecik (SP Kłaj, kl.– I)
Magdalena Kowalska (SP Kłaj, kl.– II)
Patryk Świeży (SP Brzezie, kl. – II)

KATEGORIA KL IV-VI
Sara Wnęk (SP Szarów, kl. – VI) –I miejsce
Natalia Czaja (SP Kłaj, kl. – V) –II miejsce
Julia Chudecka (SP Szarów, kl. – VI) – III miejsce

Wyróżnienia:
Wiktoria Kierepka (SP Szarów, kl. – VI)
Katarzyna Jędrzejczyk (SP Kłaj, kl. – V)
Monika Dobranowska (SP Brzezie, kl. – VI)

Wszystkim serdecznie gratuluję!!! 
Organizator konkursu, Iwona Nowak

Gratulujemy sukcesu!
Z dumą i radością informujemy, że uczennica klasy VI SP 
Marlena Świętek zwycięsko przebrnęła przez kolejne etapy 
Małopolskiego Konkursu Humanistycznego odbywającego się 
pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i znalazła się 
w zaszczytnym gronie 24 laureatów konkursu.

W tym roku szkolnym konkurs nosił tytuł „U źródeł..”. Składał się 
z trzech etapów: 
- szkolnego „U źródeł cywilizacji świata”, w którym wzięło udział 4098 
uczniów z 814  szkół województwa małopolskiego; 
- rejonowego „U źródeł kultury europejskiej”, do którego 
zakwalifikowało się 675 uczestników; 
- oraz wojewódzkiego „U źródeł państwowości polskiej”, w którym 
zmagało się 167 najzdolniejszych humanistów. Spośród tej elitarnej 
grupy jury wyłoniło 24 laureatów, wśród nich znalazła się uczennica 
naszej szkoły podstawowej Marlena Świętek. 

Na uroczystej gali dla laureatów i opiekunów naukowych Marlena 
otrzymała zaświadczenie i piękne nagrody. Dodatkową nagrodą dla 
uczennicy jest zwolnienie ze sprawdzianu po szkole podstawowej, 
oceny celujące z języka polskiego i historii oraz ogromna satysfakcja 
z sukcesu!

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach, 
już na etapie gimnazjum!!!

Opiekunem naukowym Marleny była p. Iwona Sobas.   

Futsal - „sprinter” Kłaj 
dziewiątą drużyną 
w Polsce
Drużyna „Sprintera” Kłaj po raz drugi  w historii Klubu brała udział 
w Finale Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w kategorii U-18 
w Futsalu. Turniej finałowy odbył się w Łęczycy ( województwo 
łódzkie ) gdzie  rywalizowały ze sobą najlepsze zespoły w Polsce.

KOLARZ BARTŁOMIEJ

Nasz  team w pierwszej fazie mistrzostw zremisował z GKF- Jasna 
Gliwice 1:1 i przegrał z GKS Tychy 0:1 nie awansując do fazy pucharowej. 
Zacięty bój nasi zawodnicy stoczyli natomiast w walce o 9 miejsce 
remisując z Unisław Team 4-4 oraz zwyciężając z Hased Tarnów 6-4.   
Ostatecznie zajęliśmy dziewiąte  miejsce w Polsce, co jest dużym 
sukcesem naszego Klubu. Mistrzem Polski został dobrze nam znany 
zespół Rekordu Bielsko Biała, z którym to "nasi chłopcy" toczyli zacięte 
boje w fazie eliminacyjnej dwukrotnie schodząc z parkietu 
z podniesioną głową. Rekord  pokonał w finale Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski U-18 Wisłę Kraków 4-0 sięgając po tytuł mistrzowski. 
Na trzecim stopniu podium uplasowała się ekipa gospodarzy - Hurtapu 
Łęczyca.
Tabela końcowa Mistrzostw Polski:

1. Rekord Bielsko Biała
2. Wisła Kraków
3. Hurtap Łęczyca
4. Gwiazda Ruda Śląska
5. GSF Jasna Gliwice
6. TAF Toruń
7. Stal Mielec
8. GKS Tychy
9. Sprinter Kłaj
10. Hesed Tarnów
11. Unisław Team Unisław

Królem strzelców turnieju został Filip Romański ze Sprintera Kłaj, 
a najlepszym zawodnikiem Michał Marek (Rekord). Najlepszym 
bramkarzem wybrano natomiast Pawła Kurowskiego (Rekord). Puchar fair 
play powędrował do GSF Gliwice.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że nasi zawodnicy w każdym meczu  
walczyli do końca o jak najlepszy wynik i pokazali, że umiejętnościami 
piłkarskimi nie odstają od czołowych klubów Polski, które od wielu lat 
prowadzą szkolenie młodzieży z dużo większym nakładem finansowym.

Warto podkreślić także wzorowe zachowanie wszystkich zawodników 
podczas całego pobytu i godne reprezentowanie Gminy Kłaj na arenie 
ogólnopolskiej. 
Trenerzy: Czesław Zaręba i Bartłomiej Kolarz 

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kłaj. Zapis zawodów dostępny na 
stronie www.futsalmmp.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim Sponsorom , Panu Markowi 
Nowakowi oraz Pani Renacie Kowal dzięki którym nasz wyjazd był 
możliwy.

Triumf w Lidze i awans 
do Pucharu Europy 
W Starej Wsi rozegrano finałowy turniej Polskiej Ligi Karate 
Tradycyjnego. Rafał Wajda zdobywając drugie miejsce zagwarantował 
sobie start w Pucharze Europy.

JOANNA MUSIAŁ

W trzecim turnieju w walce o pierwsze miejsce Rafał spotkał się z Łukaszem 
Radwańskim z Kluczborka. Po technice maigeri (kopnięcie na brzuch) 
zwyciężył karateka z Kluczborka. W klasyfikacji końcowej Rafał Wajda i Damian 
Stasiak uzyskali jednakową ilość punktów. Między zawodnikami rozegrała się 
dogrywka o zwycięstwo tegorocznej edycji Ligi. Lepszy okazał się Damian 
Stasiak. Obaj zawodnicy w maju będą reprezentować Polskę podczas Pucharu 
Europy.
- Cieszę się, że mam miejsce, które daje szansę startu w pucharze Europy. To 
etapy przygotowania do mistrzostw Polski i do najważniejszych zawodów – 
mistrzostw świata jesienią. Podczas tego ostatniego turnieju ligi miałem 
najsłabszą formę. Wszyscy startujący zawodnicy są bardzo dobrzy i ciężko jest 
się przebić. Drugie miejsce to bardzo dobra pozycja - skomentował po 
zawodach Rafał Wajda.

Ponadto 13-15 kwietnia trwały konsultacje dla kandydatów na czarny pas 
i wyższe stopnie mistrzowskie (DAN). Szkolenie dla osób przygotowujących 
się do egzaminu na czarny pas prowadził Paweł Janusz i Marta Niewczas 
(Rzeszów). Treningi dla wyższych stopni odbywały się pod okiem prezesa 
PZKT Włodzimierza Kwiecińskiego.
W konsultacjach uczestniczyła kilkuosobowa ekipa z Niepołomic i Kłaja: Rafał 
Wajda i Michał Janusz (obaj będą zdawać na 3 DAN) oraz kandydaci na 1 DAN: 
Klaudia Mleko(Szarów), Gabriela Nowak,  Jerzy i Wiktor Staszak, Krzysztof 
Buczek(Kłaj), Mateusz Bąk(Szarów).
Klasyfikacja końcowa PLKT 2012 po trzech turniejach.
1.  Damian Stasiak, TS „Sokół” Aleksandrów Łódzki - 21 p.
2.  Rafał Wajda, AKT Niepołomice - 21 p.
3.  Łukasz Radwański, Kluczborski KK - 18 p.
4.  Łukasz Wójcik, Kluczborski KK - 16 p.
5.  Mateusz Wanat, KK Pruszków - 12 p.
6.  Damian Pawlik, KK Pruszków - 9 p.
7.  Bartosz Skwarski, Lubelski KKT - 8 p.
8.  Maciej Kalandyk, Kluczborski KK - 3 p.

fot. M.Sadłoń

Dyrekcja, grono pedagogiczne 
oraz społeczność uczniowska 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Kłaju 

składają serdeczne podziękowania 
zabezinteresowną pracę na rzecz 

naszej szkoły:

- panu STANISŁAWOWI BADYLAKOWI 
za wymalowanie pracowni języków obcych,

- panu BOGUSŁAWOWI ANTOŃCZYKOWI 
(firma "JOLADACH") 

za wykonanie 
remontu rynnowania budynku szkoły,

- rodzicom klasy II a szkoły 
podstawowej za wymalowanie i 

uporządkowanie pracowni klasy IIa.

Wszystkim bardzo dziękujemy!!!
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Format C.- znaczy...

Oczyszczenie pamięci ze wszystkich informacji. 

W naszym przypadku oznacza próbę owładnięcia 

umysłem słuchacza na czas trwania koncertu tak, 

aby po nim inaczej spojrzał na świat.

Muzyka jest dla Was...

… ukochaną, której jeżeli poświęci się 

wystarczającą ilość czasu, zawsze się 

odwdzięczy. 

Coś dla siebie w Waszej muzyce znajdzie...

…osoba, która ma choć chwilę czasu, aby 

zastanowić się nad tym co z głośników 

wybrzmiewa. Wystarczy ta chwila, a resztą 

już my się zajmiemy.

Wasz styl...
Radek (nasz basista) potrafi ubrać się na każdy 

koncert w inny, fikuśny podkoszulek. Muzycznie 

inspirują nas gitarowe brzmienia, które z pop-

punk rockowym zabarwieniem melodyjnie układają 

emocje. 

Posłuchać Was można...

W knajpie, w klubie, na dniach 

miejskich/wiejskich, czasem nawet na ulicy. 

Najwygodniej jednak w domu wklepując 

w wyszukiwarkę „format c zespół”. 

Szczęściem jest dla Was...

Wywołanie uśmiechu lub wewnętrznego uniesienia 

chociażby u jednej osoby nas słuchającej. 

Największy Wasz sukces...

Odnalezienie siebie nawzajem i trwanie. 

Na przeglądach zespołów rockowych nas nie 

potrzebują.

Chłopcy 
z gitarą

Po koncercie...
Rzucamy się w objęcia rozentuzjazmowanym 
fankom. Podpisujemy płyty, koszulki, części 
ciała, a później jak zawsze, impreza. 
Jednak budzik dzwoni i sen przerwany. Szybkie 
śniadanie, spotkanie w garażu u Wojtka 
(perkusisty), wieczorem koncert. Po nim 
składanie sprzętu i krótka rozmowa dlaczego 
gitara była za głośno. Krótki sen i rano na 
uczelnię.  

W wakacje...
We wzmacniaczu lampy trzeba wymienić, więc 
praca wakacyjna jest jak oaza na pustyni. 
Wakacje to okres dużych scen plenerowych – na 
takich najlepiej się skacze z gitarą, bo jest 
na to sporo miejsca. 

Czasami zdarza Wam się...
Grać dla tańczących flamenco, czyścić podłogi 
w szpitalu, bawić się w Londynie, jeździć 
melexem po rynku z turystami opowiadając 
'napiwkowe' historie lub urywać strunę na 
koncercie nie posiadając zapasowej. Zdarza 
się też kontrolować tłum, na tyle aby zderzyli 
się z ogromną prędkością przy wejściu na 
refren.  

Coś od siebie...
Nie zamierzamy przestać grać tylko dlatego, 
że polski rynek muzyczny jest jaki jest. 
Jak się robi to co się kocha, to nikt nie 
pyta o powody. 

Dziękuję za rozmowę
Oliwia Bieda

SAMODZIELNOŚĆ maj 2012 BAJU, BAJU, BĘDZIESZ W RAJU

W KŁAJU
Z okazji 750lecia Kłaja 

ogłaszamy „zabawę” na:
HASŁA, PRZYSŁOWIA I WIERSZYKI

dotyczące naszej miejscowości
Nie zrzucaj całej roboty na BRATHANKI;

Już dzisiaj napisz SWÓJ tekst!
Swoje pomysły prosimy nadsyłać na adres: ugk@klaj.pl  

z dopiskiem : „Bijemy rekord”
Umieścimy je na naszej stronie internetowej. 
Kto wie może uda nam się ustanowić rekord:

 750 haseł na 750 – lecie Kłaja

W KŁAJU W TRAMWAJU, KOCHAJ MNIE

Świętujemy Jubileusz
Informacje na 

Serdecznie zapraszamy   
www.klaj.pl w zakładce 750-lecie Kłaja

„Czterech gości, którzy szukają w muzyce kontaktu z drugim czł
owiekiem 

oraz energii do życia na każdy dzień. Gdy już to znajdą wychod
zą na 

scenę i robią wszystko, żeby się tym podzielić” – mówią o sobi
e Radek, 

Michał, Adrian i Wojtek z zespołu Format C.
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umysłem słuchacza na czas trwania koncertu tak, 

aby po nim inaczej spojrzał na świat.

Muzyka jest dla Was...

… ukochaną, której jeżeli poświęci się 

wystarczającą ilość czasu, zawsze się 

odwdzięczy. 

Coś dla siebie w Waszej muzyce znajdzie...

…osoba, która ma choć chwilę czasu, aby 

zastanowić się nad tym co z głośników 

wybrzmiewa. Wystarczy ta chwila, a resztą 

już my się zajmiemy.

Wasz styl...
Radek (nasz basista) potrafi ubrać się na każdy 

koncert w inny, fikuśny podkoszulek. Muzycznie 

inspirują nas gitarowe brzmienia, które z pop-

punk rockowym zabarwieniem melodyjnie układają 

emocje. 

Posłuchać Was można...

W knajpie, w klubie, na dniach 

miejskich/wiejskich, czasem nawet na ulicy. 

Najwygodniej jednak w domu wklepując 

w wyszukiwarkę „format c zespół”. 

Szczęściem jest dla Was...

Wywołanie uśmiechu lub wewnętrznego uniesienia 

chociażby u jednej osoby nas słuchającej. 

Największy Wasz sukces...

Odnalezienie siebie nawzajem i trwanie. 

Na przeglądach zespołów rockowych nas nie 

potrzebują.

Chłopcy 
z gitarą

Po koncercie...
Rzucamy się w objęcia rozentuzjazmowanym 
fankom. Podpisujemy płyty, koszulki, części 
ciała, a później jak zawsze, impreza. 
Jednak budzik dzwoni i sen przerwany. Szybkie 
śniadanie, spotkanie w garażu u Wojtka 
(perkusisty), wieczorem koncert. Po nim 
składanie sprzętu i krótka rozmowa dlaczego 
gitara była za głośno. Krótki sen i rano na 
uczelnię.  

W wakacje...
We wzmacniaczu lampy trzeba wymienić, więc 
praca wakacyjna jest jak oaza na pustyni. 
Wakacje to okres dużych scen plenerowych – na 
takich najlepiej się skacze z gitarą, bo jest 
na to sporo miejsca. 

Czasami zdarza Wam się...
Grać dla tańczących flamenco, czyścić podłogi 
w szpitalu, bawić się w Londynie, jeździć 
melexem po rynku z turystami opowiadając 
'napiwkowe' historie lub urywać strunę na 
koncercie nie posiadając zapasowej. Zdarza 
się też kontrolować tłum, na tyle aby zderzyli 
się z ogromną prędkością przy wejściu na 
refren.  

Coś od siebie...
Nie zamierzamy przestać grać tylko dlatego, 
że polski rynek muzyczny jest jaki jest. 
Jak się robi to co się kocha, to nikt nie 
pyta o powody. 

Dziękuję za rozmowę
Oliwia Bieda
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W KŁAJU
Z okazji 750lecia Kłaja 

ogłaszamy „zabawę” na:
HASŁA, PRZYSŁOWIA I WIERSZYKI

dotyczące naszej miejscowości
Nie zrzucaj całej roboty na BRATHANKI;

Już dzisiaj napisz SWÓJ tekst!
Swoje pomysły prosimy nadsyłać na adres: ugk@klaj.pl  

z dopiskiem : „Bijemy rekord”
Umieścimy je na naszej stronie internetowej. 
Kto wie może uda nam się ustanowić rekord:

 750 haseł na 750 – lecie Kłaja

W KŁAJU W TRAMWAJU, KOCHAJ MNIE

Świętujemy Jubileusz
Informacje na 

Serdecznie zapraszamy   
www.klaj.pl w zakładce 750-lecie Kłaja

„Czterech gości, którzy szukają w muzyce kontaktu z drugim czł
owiekiem 

oraz energii do życia na każdy dzień. Gdy już to znajdą wychod
zą na 

scenę i robią wszystko, żeby się tym podzielić” – mówią o sobi
e Radek, 

Michał, Adrian i Wojtek z zespołu Format C.
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Justyna Waligóra, mail  j.waligora@klaj.pl 
Na okładce  : Plac zabaw w Brzeziu

Program:

Plac przy Urzędzie Gminy          
9.30 -10.15 - Rejestracja uczestników 
10.15 -10.30 - Powitanie i  rozgrzewka przed startem
10.30 - Poranny bieg przez wieś

Trasa: ul. Płachcińskiego

Można biec, jechać na rolkach, solo lub rodzinnie.
Centrum Gminy
11.00-14.00 -Wspólna zabawa:
pokaz rolkarzy 
park linowy
wystawa stoisk regionalnych w ramach Roku Regionów ZHP
konkursy, zabawy, turnieje, plac zabaw dla najmłodszych, grill, lody 

 
11.30- 11.40 - Bieg Przedszkolaków 
14.00 -Wręczenie nagród

Sala widowiskowa 
14.20 -Prezentacja Taneczna  Zespołu DANCE & FUN

Marta i Ireneusz Trybulcowie 
zapraszają w niedzielę 17 czerwca b.r. o godz. 18.00 do pałacu 

w Grodkowicach na drugi w tym roku koncert z cyklu 
MUZYKA W PAŁACU ŻELEŃSKICH. 

Wystąpi zespół muzyki dawnej CAMERATA CRAQCOVIA razem 
z bandurzystą ukraińskim, DMYTRO HUBJAKIEM. 

Zespół zagra w składzie: Marta Trybulec – sopran, Ada Bujak – 
sopran, Justyna Krusz – gamba, Ireneusz Trybulec – lutnia.

W programie dawne pieśni („kanty”) ukraińskie, rosyjskie i polskie.

Wstęp wolny.

Organizacja i kierownictwo artystyczne: MARTA TRYBULEC 
Patronat honorowy: ZBIGNIEW STRĄCZEK - Wójt Gminy Kłaj oraz 

STANISŁAW PLACEK – Dyrektor IHAR Grodkowice   
Patronat medialny: TVP Kraków, Panorama Powiatu Wielickiego
Zadanie dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

MUZYKA W PAŁACU ŻELEŃSKICH 2012MUZYKA W PAŁACU ŻELEŃSKICH 2012
(koncert II)

Wójt Gminy Kłaj,

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Delikatesy Centrum 

oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Kłaju

Wójt Gminy Kłaj,

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Delikatesy Centrum 

oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Kłaju

Nie siedź w domu!!! 

Biegnij z nami!!!

Start o godz.10.30 spod Urzędu Gminy Kłaj

Po zakończeniu biegu zapraszamy 

na poczęstunek i wspólne zabawy.

Gwarantujemy niezapomniane wrażenia 

i mnóstwo atrakcji dla dzieci.

z okazji Dnia Dziecka
serdecznie  zapraszają na

II Bieg RodzinnyII Bieg Rodzinny
2 czerwca 2012 roku
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