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Autostradowe problemy Gimnazjaliœci 
z wizyt¹ 
u wójta
14 marca wójt Zbigniew Str¹czek udzieli³ 
nietypowego wywiadu. Przez ponad 
godzinê odpowiada³ na wnikliwe pytania 
grupy gimnazjalistów z k³ajowskiego 
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych. Uczniów 
interesowa³y praktycznie wszystkie bie¿¹ce 
dzia³ania samorz¹dowej administracji.   

Na celowniku znalaz³a siê kwestia remontu 
i rozpoczêcia funkcjonowania przez domy 
kultury. Du¿e zaciekawienie wzbudzi³a tak¿e 
mo¿liwoœæ wykorzystania terenów 
rekreacyjnych w promocji gminy. Poza tym 
m³odzie¿ by³a zainteresowana budow¹ 
kanalizacji, remontem ci¹gów 
komunikacyjnych oraz zabezpieczeniami 
przeciwpowodziowymi. M³odzi nie pozostali 
obojêtni wobec problemu bezdomnych 
zwierz¹t czy zalegaj¹cych œmieci na terenach 
zielonych. Podczas rozmów dopytywano 
o minimalizacjê d³ugu publicznego 
w kontekœcie podejmowanych zadañ 
inwestycyjnych. Gospodarz gminy udziela³ 
obszernych odpowiedzi na ka¿de stawiane 

pytanie. Zachêca³ przy tym m³odzie¿ do 
podejmowania w³asnych inicjatyw, 
rozwijaj¹cych ich zainteresowania 
i wykorzystywania w tym celu ju¿ dostêpnej 
infrastruktury, np. sali widowiskowej przy 
urzêdzie gminy.  -  Cieszê siê, ¿e m³odzi ludzie 
interesuj¹ siê swoj¹ gmin¹ i nie pozostaj¹ 
bierni wobec wa¿nych spraw dla 
spo³eczeñstwa – mówi wójt Zbigniew Str¹czek.

Wizyta w urzêdzie gminy wi¹¿e siê z realizacj¹ 
przez Zespó³ Szkó³ projektu edukacyjnego 
Moja Gmina – instytucje, urzêdy na terenie gminy 
K³aj. Na bazie ministerialnego programu 
m³odzie¿ poznaje od „kuchni” prace 
publicznych podmiotów. Opiekunem grupy 
gimnazjalistów, zaanga¿owanej w zadanie jest 
nauczycielka historii i wiedzy o spo³eczeñstwie 
– Renata Gister. Projekt zakoñczy siê w czerwcu 
m.in. multimedialnym podsumowaniem 
podejmowanych dzia³añ.   

Jak rozwi¹zaæ problem 
„dzikich” wysypisk 
œmieci?

Mamy powszechny obowi¹zek korzystania 
z us³ug firm odbieraj¹cych œmieci. Mimo tego 
znaczne ich iloœci wci¹¿ widaæ w miejscach 
publicznych i na obszarach zielonych. 
Czy wójt stara siê rozwi¹zaæ ten problem?

Podczas gdy gigantyczny problem gospodarki 
odpadami by³ do tej pory w Polsce 
bagatelizowany, rozwiniête kraje europejskie 
inwestowa³y w badania i wdra¿anie systemów 
utylizacji odpadów. W tych krajach œmieci staj¹ 
siê surowcem, z którego czerpie siê korzyœci 
ekonomiczne. W naszym kraju g³ównym 
sposobem rozwi¹zywania problemu jest wci¹¿ 
eksploatowanie wysypisk. Przy czym wiele 
odpadów trafia do lasu b¹dŸ na tzw. dzikie 
wysypiska.  

Eksperci alarmuj¹, ¿e nied³ugo w Polsce 
odpady nie bêd¹ problemem wy³¹cznie  
ekologicznym, ale i powoduj¹cym na³o¿enie 
na nasz kraj olbrzymich kar UE 
za niespe³nienie „ekologicznych norm”.
Wed³ug statystyk spoœród wszystkich krajów 
UE Polska nie tylko sk³aduje jedn¹ 
z najwiêkszych iloœci œmieci na wysypiskach, 
ale i ma najni¿szy poziom odzyskanej z nich 
energii. Przyk³adowo w Niemczech tylko 20% 

?Pytanie
do Wójta

produkowanych odpadów trafia na wysypiska 
i nie podlega utylizacji b¹dŸ przetworzeniu. 

Zdaniem ekspertów dramatyczny stan 
gospodarki odpadami w Polsce jest wynikiem 
obowi¹zuj¹cych przepisów. Bez stworzenia 
mechanizmów prawnych niweluj¹cych bariery 
biurokratyczne i uruchomienia mechanizmów 
pomocniczych dla rozwoju  nowoczesnej 
gospodarki odpadami komunalnymi problem 
œmieci bêdzie narasta³.

Dla funkcjonowania samorz¹du terytorialnego 
w obszarze gospodarki odpadami od 
przysz³ego roku planowane s¹ istotne zmiany. 
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystoœci 
i porz¹dku w gminach na³o¿y powszechny 
obowi¹zek na ka¿dego mieszkañca ponoszenia 
op³at za odbiór i wywóz œmieci. Umowê 
z  firm¹, która wygra przetarg na te us³ugi na 
danym obszarze mia³aby podpisywaæ gmina. 
Mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e nowy system 
zmobilizuje przynajmniej do pe³nego 
korzystania z us³ug firm gospodaruj¹cych 
odpadami  i przyczyni siê do zmniejszenia 
liczby dzikich wysypisk. Jak bêdzie, 
zobaczymy. 

Na dzieñ dzisiejszy, gmina K³aj tak jak i inne 
samorz¹dy walczy g³ównie ze skutkami 
nielegalnego pozbywania siê odpadów. 
Wszyscy p³acimy za permanentne usuwanie 
œmieci z miejsc publicznych i „dzikich” 
wysypisk.  Nieocenion¹ pomoc¹ 
w przeciwdzia³aniu zaœmiecaniu naszej 
miejscowoœci, kraju, ziemi mo¿emy byæ my 
sami. Apelujemy do œwiadków tego typu 
nadu¿yæ o informowanie o tym fakcie policji. 
Nie zapominajmy tak¿e o wartoœci  e-edukacji 
i tworzeniu dobrych wzorców zachowañ. 

Pytania do wójta Zbigniewa Str¹czka prosimy 
przesy³aæ na adres j.waligora@klaj.pl. 
Najciekawsze wraz z odpowiedziami 
opublikujemy.

Janusz Czerwiñski – mi³oœnik i znawca okresu II wojny œwiatowej, mieszkaniec K³aja, autor 
licznych artyku³ów historycznych 23 marca poprowadzi³ spotkanie w gmachu g³ównym 
krakowskiego Muzeum Narodowego. Wyk³ad, któremu przys³uchiwa³o siê kilkadziesi¹t osób 
dotyczy³ tajnych laboratoriów niemieckich na terenie Puszczy Niepo³omickiej. 
Spotkanie odby³o siê w ramach cyklu wyk³adów „Akademia Bronioznawcy” organizowanych przez 
muzeum we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Mi³oœników Dawnej Broni i Barwy, zrzeszaj¹cego 
znawców i kolekcjonerów dawnego uzbrojenia z Polski i ze œwiata. Jak twierdz¹ organizatorzy 
„Akademia Bronioznawcy” jest wyj¹tkow¹ okazj¹ do spotkania 
z najlepszymi polskimi specjalistami oraz do odkrycia arkanów 
dawnej wojskowoœci.

Temat laboratorium wzbudzi³ du¿e zainteresowanie wœród obecnych 
na sali edukacyjnej muzeum. Pocz¹tkowo wyk³ad zaplanowany na 
jedn¹ godzinê przed³u¿ono o kolejn¹. Z autorskim opracowaniem 
Janusza Czerwiñskiego dotycz¹cym tajnych obiektów niemieckich 
w K³aju mo¿na zapoznaæ siê na ³amach ubieg³orocznego 
paŸdziernikowego i listopadowego wydania „Samodzielnoœci”. 

O tajnym laboratorium niemieckim w K³aju 

JW

Wójt zwróci³ uwagê na fakt, i¿ projektanci nie przewidzieli 
skutków odprowadzenia wody z autostrady A4 do Tusznicy oraz 
na koniecznoœæ wymiany przepustów na wiêksze przy cmentarzu 
w K³aju. W zwi¹zku z budow¹ autostrady, Tusznica straci³a swoje 
naturalne rozlewisko a wykonawcy autostrady usypali z ziemi wa³, 
który okaza³ siê byæ miejscem sk³adowania materia³u do budowy 
drogi. W wyniku du¿ych opadów deszczu cmentarz w K³aju oraz 
okoliczne domy mog¹ zostaæ podtopione, poniewa¿ koryto 
Tusznicy jest w tym miejscu zbyt p³ytkie i w¹skie, by przyj¹æ tak 
du¿¹ iloœæ wody. Przedstawiciele MZMiUW stwierdzili, ¿e nie 
posiadaj¹ wystarczaj¹cych œrodków finansowych na pokrycie 
prac zwi¹zanych z uregulowaniem koryta Tusznicy, faktem jest, 
¿e na ten cel przeznaczono 212 tys. z³. 

Kolejnym problemem jest ruch samochodów ciê¿arowych 
nale¿¹cych do wykonawcy autostrady, które mimo 
wyznaczonych tras je¿d¿¹ ³ami¹c obowi¹zuj¹ce przepisy. Efektem 
s¹ zniszczone drogi i pobocza. Nie pomagaj¹ liczne apele 
i interwencje policji. Kolejnym problemem s¹ pêkaj¹ce budynki 
mieszkalne. Za poniesione straty wykonawca zaproponowa³ 
500 z³ odszkodowania, które nawet nie wystarcz¹ na podstawowe 
prace naprawcze. Gospodarz gminy przypomnia³, i¿ up³yn¹³ 
termin odpowiedzi na pismo wystosowane do wykonawcy 
autostrady Polimexu-Mostostal odnoœnie wykonania drogi 
objazdowej do ul. Rybackiej. Zadeklarowa³, ¿e gmina wykona 
drogê na w³asn¹ rêkê a kosztami obci¹¿y wykonawcê autostrady. 
Mimo wielu spotkañ i rozmów dotycz¹cych budowy autostrady 
nie z³o¿ono ¿adnych deklaracji. I tak by³o te¿ tym razem. 

W zwi¹zku z brakiem postanowieñ, wójt Zbigniew Str¹czek 
zapowiedzia³, ¿e bêdzie czeka³ na pisemn¹ deklaracjê dotycz¹c¹ 
poruszanych kwestii w terminie do 14 dni od otrzymania 
protoko³u z zebrania. AŒ

Urz¹d Stanu Cywilnego w K³aju informuje, 

¿e s¹ przygotowywane wnioski 

o przyznanie 

„Medali za d³ugoletnie 

po¿ycie ma³¿eñskie”

Zg³oszenia par ma³¿eñskich, 

które wspólnie prze¿y³y 50 lat s¹ przyjmowane 

w Urzêdzie Stanu Cywilnego w K³aju 

lub telefonicznie pod numerem 12 28-41-349. 

Zg³oszenia par ma³¿eñskich

Z³ote Gody

Z inicjatywy wójta Zbigniewa Str¹czka 10 marca w Urzêdzie Gminy K³aj odby³o siê spotkanie z przedstawicielami instytucji 
odpowiedzialnych za budowê kolejnego odcinka autostrady A4. Do Urzêdu Gminy K³aj przybyli przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ma³opolskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Krakowie, wykonawcy 
budowy autostrady Polimex-Mostostal oraz przedstawiciele Zarz¹du Dróg Powiatowych. Podczas rozmów poruszono dwie 
kluczowe kwestie dla mieszkañców gminy. Po ubieg³orocznych skutkach powodzi skupiono siê na mo¿liwoœci usprawnienia 
systemu odwodnienia autostrady oraz na ruchu samochodów ciê¿arowych nale¿¹cych do wykonawcy drogowej inwestycji. 

fot. B. Zapadliñska

fot. B. Zapadliñska

fot. JW

JW
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u wójta
14 marca wójt Zbigniew Str¹czek udzieli³ 
nietypowego wywiadu. Przez ponad 
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dzia³ania samorz¹dowej administracji.   
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i rozpoczêcia funkcjonowania przez domy 
kultury. Du¿e zaciekawienie wzbudzi³a tak¿e 
mo¿liwoœæ wykorzystania terenów 
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m³odzie¿ by³a zainteresowana budow¹ 
kanalizacji, remontem ci¹gów 
komunikacyjnych oraz zabezpieczeniami 
przeciwpowodziowymi. M³odzi nie pozostali 
obojêtni wobec problemu bezdomnych 
zwierz¹t czy zalegaj¹cych œmieci na terenach 
zielonych. Podczas rozmów dopytywano 
o minimalizacjê d³ugu publicznego 
w kontekœcie podejmowanych zadañ 
inwestycyjnych. Gospodarz gminy udziela³ 
obszernych odpowiedzi na ka¿de stawiane 

pytanie. Zachêca³ przy tym m³odzie¿ do 
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rozwijaj¹cych ich zainteresowania 
i wykorzystywania w tym celu ju¿ dostêpnej 
infrastruktury, np. sali widowiskowej przy 
urzêdzie gminy.  -  Cieszê siê, ¿e m³odzi ludzie 
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bierni wobec wa¿nych spraw dla 
spo³eczeñstwa – mówi wójt Zbigniew Str¹czek.
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Moja Gmina – instytucje, urzêdy na terenie gminy 
K³aj. Na bazie ministerialnego programu 
m³odzie¿ poznaje od „kuchni” prace 
publicznych podmiotów. Opiekunem grupy 
gimnazjalistów, zaanga¿owanej w zadanie jest 
nauczycielka historii i wiedzy o spo³eczeñstwie 
– Renata Gister. Projekt zakoñczy siê w czerwcu 
m.in. multimedialnym podsumowaniem 
podejmowanych dzia³añ.   

Jak rozwi¹zaæ problem 
„dzikich” wysypisk 
œmieci?

Mamy powszechny obowi¹zek korzystania 
z us³ug firm odbieraj¹cych œmieci. Mimo tego 
znaczne ich iloœci wci¹¿ widaæ w miejscach 
publicznych i na obszarach zielonych. 
Czy wójt stara siê rozwi¹zaæ ten problem?

Podczas gdy gigantyczny problem gospodarki 
odpadami by³ do tej pory w Polsce 
bagatelizowany, rozwiniête kraje europejskie 
inwestowa³y w badania i wdra¿anie systemów 
utylizacji odpadów. W tych krajach œmieci staj¹ 
siê surowcem, z którego czerpie siê korzyœci 
ekonomiczne. W naszym kraju g³ównym 
sposobem rozwi¹zywania problemu jest wci¹¿ 
eksploatowanie wysypisk. Przy czym wiele 
odpadów trafia do lasu b¹dŸ na tzw. dzikie 
wysypiska.  

Eksperci alarmuj¹, ¿e nied³ugo w Polsce 
odpady nie bêd¹ problemem wy³¹cznie  
ekologicznym, ale i powoduj¹cym na³o¿enie 
na nasz kraj olbrzymich kar UE 
za niespe³nienie „ekologicznych norm”.
Wed³ug statystyk spoœród wszystkich krajów 
UE Polska nie tylko sk³aduje jedn¹ 
z najwiêkszych iloœci œmieci na wysypiskach, 
ale i ma najni¿szy poziom odzyskanej z nich 
energii. Przyk³adowo w Niemczech tylko 20% 
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produkowanych odpadów trafia na wysypiska 
i nie podlega utylizacji b¹dŸ przetworzeniu. 

Zdaniem ekspertów dramatyczny stan 
gospodarki odpadami w Polsce jest wynikiem 
obowi¹zuj¹cych przepisów. Bez stworzenia 
mechanizmów prawnych niweluj¹cych bariery 
biurokratyczne i uruchomienia mechanizmów 
pomocniczych dla rozwoju  nowoczesnej 
gospodarki odpadami komunalnymi problem 
œmieci bêdzie narasta³.

Dla funkcjonowania samorz¹du terytorialnego 
w obszarze gospodarki odpadami od 
przysz³ego roku planowane s¹ istotne zmiany. 
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystoœci 
i porz¹dku w gminach na³o¿y powszechny 
obowi¹zek na ka¿dego mieszkañca ponoszenia 
op³at za odbiór i wywóz œmieci. Umowê 
z  firm¹, która wygra przetarg na te us³ugi na 
danym obszarze mia³aby podpisywaæ gmina. 
Mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e nowy system 
zmobilizuje przynajmniej do pe³nego 
korzystania z us³ug firm gospodaruj¹cych 
odpadami  i przyczyni siê do zmniejszenia 
liczby dzikich wysypisk. Jak bêdzie, 
zobaczymy. 

Na dzieñ dzisiejszy, gmina K³aj tak jak i inne 
samorz¹dy walczy g³ównie ze skutkami 
nielegalnego pozbywania siê odpadów. 
Wszyscy p³acimy za permanentne usuwanie 
œmieci z miejsc publicznych i „dzikich” 
wysypisk.  Nieocenion¹ pomoc¹ 
w przeciwdzia³aniu zaœmiecaniu naszej 
miejscowoœci, kraju, ziemi mo¿emy byæ my 
sami. Apelujemy do œwiadków tego typu 
nadu¿yæ o informowanie o tym fakcie policji. 
Nie zapominajmy tak¿e o wartoœci  e-edukacji 
i tworzeniu dobrych wzorców zachowañ. 

Pytania do wójta Zbigniewa Str¹czka prosimy 
przesy³aæ na adres j.waligora@klaj.pl. 
Najciekawsze wraz z odpowiedziami 
opublikujemy.
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paŸdziernikowego i listopadowego wydania „Samodzielnoœci”. 
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Wójt zwróci³ uwagê na fakt, i¿ projektanci nie przewidzieli 
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na koniecznoœæ wymiany przepustów na wiêksze przy cmentarzu 
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i interwencje policji. Kolejnym problemem s¹ pêkaj¹ce budynki 
mieszkalne. Za poniesione straty wykonawca zaproponowa³ 
500 z³ odszkodowania, które nawet nie wystarcz¹ na podstawowe 
prace naprawcze. Gospodarz gminy przypomnia³, i¿ up³yn¹³ 
termin odpowiedzi na pismo wystosowane do wykonawcy 
autostrady Polimexu-Mostostal odnoœnie wykonania drogi 
objazdowej do ul. Rybackiej. Zadeklarowa³, ¿e gmina wykona 
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zapowiedzia³, ¿e bêdzie czeka³ na pisemn¹ deklaracjê dotycz¹c¹ 
poruszanych kwestii w terminie do 14 dni od otrzymania 
protoko³u z zebrania. AŒ

Urz¹d Stanu Cywilnego w K³aju informuje, 

¿e s¹ przygotowywane wnioski 

o przyznanie 

„Medali za d³ugoletnie 

po¿ycie ma³¿eñskie”

Zg³oszenia par ma³¿eñskich, 

które wspólnie prze¿y³y 50 lat s¹ przyjmowane 

w Urzêdzie Stanu Cywilnego w K³aju 

lub telefonicznie pod numerem 12 28-41-349. 

Zg³oszenia par ma³¿eñskich

Z³ote Gody

Z inicjatywy wójta Zbigniewa Str¹czka 10 marca w Urzêdzie Gminy K³aj odby³o siê spotkanie z przedstawicielami instytucji 
odpowiedzialnych za budowê kolejnego odcinka autostrady A4. Do Urzêdu Gminy K³aj przybyli przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ma³opolskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Krakowie, wykonawcy 
budowy autostrady Polimex-Mostostal oraz przedstawiciele Zarz¹du Dróg Powiatowych. Podczas rozmów poruszono dwie 
kluczowe kwestie dla mieszkañców gminy. Po ubieg³orocznych skutkach powodzi skupiono siê na mo¿liwoœci usprawnienia 
systemu odwodnienia autostrady oraz na ruchu samochodów ciê¿arowych nale¿¹cych do wykonawcy drogowej inwestycji. 

fot. B. Zapadliñska

fot. B. Zapadliñska

fot. JW

JW
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W toku du¿a inwestycja 
prospo³eczna

Historyczna 
metamorfoza 
centrum K³aja
Modernizacja przestrzeni publicznej 
w centrum gminy zak³ada zagospodarowanie 
terenu typowo rekreacyjnie.  Docelowo 
oprócz alejek parkowych w K³aju powstanie 
skatepark i plac zabaw dla dzieci. 

Wokó³ energii 
s³onecznej
Wspólny wniosek K³aja, Niepo³omic, Wieliczki 
oraz Skawiny dotycz¹cy instalacji systemów 
energii odnawialnej na budynkach u¿ytecznoœci 
publicznej oraz domach prywatnych po 
pozytywnym rozpatrzeniu przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego zosta³ z³o¿ony do 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy.

Z pocz¹tkiem kwietnia w gminach, które ubiegaj¹ siê 
o dofinansowanie zjawili siê szwajcarscy eksperci ds. 
energii solarnej.  Przewodniczy³ im szef biura 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy Heine 
Kaufmann.  

Goœcie byli szczególnie zainteresowani 
funkcjonowaniem ju¿ istniej¹cych instalacji 
solarnych i obecnie stosowanymi w regionie 
rozwi¹zaniami technologicznymi.  – Celem 
szwajcarskiej grupy eksperckiej by³o poznanie 
za³o¿eñ zawartych w projekcie od strony praktycznej. 
Wizyta mia³a równie¿ na celu przekazanie 
potencjalnym beneficjentom wskazówek 
proceduralnych odnoœnie dalszego postêpowania – 
komentuje kierownik Referatu Inwestycji w Urzêdzie 
Gminy K³aj Rados³aw Bielak.

JW

Szko³a 
w Grodkowicach 
Placówk¹
Integracyjn¹ 
Od 28 marca w Grodkowicach mamy 
pierwsz¹ i jedyn¹ jak dot¹d w gminie 
oœwiatow¹ placówkê integracyjn¹. 
Jednog³oœnie podjêt¹ decyzj¹ radnych 
gminy, Szko³a Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej zosta³a przekszta³cona 
w Szko³ê Podstawow¹ z Oddzia³ami 
Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej 
w Grodkowicach (dop. JW). 

Idea szko³y integracyjnej zrodzi³a siê 
z inicjatywy pani dyrektor Iwony Marzec. 
W nurcie zachodz¹cych przemian 
w szkolnictwie dostrzeg³a ona potrzebê 
w³¹czenia do grup przedszkolnych i szkolnych 
dzieci niepe³nosprawne i dania im szansy 
pe³nego rozwoju i radoœci przebywania 
z rówieœnikami.W bie¿¹cym roku szkolnym 
utworzony zosta³ integracyjny  oddzia³ 
przedszkolny. Liczy on 25 dzieci w tym troje 
z ró¿nymi dysfunkcjami. Zespó³ prowadzony 
jest przez nauczycieli posiadaj¹cych 
odpowiednie przygotowanie 

z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej 
i oligofrenopedagogiki. Dzieci maj¹ mo¿liwoœæ 
korzystania z wielu ciekawych zajêæ 
pozalekcyjnych i fachowej pomocy z zakresu 
wczesnego wspomagania i kszta³cenia 
specjalnego.  

Przedszkolny zespó³ integracyjny w Szkole 
Podstawowej w Grodkowicach jest pierwsz¹ 
i jedyn¹ tego typu placówk¹ w gminie. 
Nauczycielowi prowadz¹cemu zajêcia pomaga 
w pracy nauczyciel wspomagaj¹cy. Placówka 
pozostaje tak¿e w sta³ym kontakcie 
z psychologiem, pedagogiem i logoped¹.
Kontakt dzieci niepe³nosprawnych – pod 
wzglêdem fizycznym lub umys³owym  
z pe³nosprawnymi sprawia, ¿e pod wp³ywem 
towarzystwa zdrowych rówieœników dzieci 
same siebie mobilizuj¹ do pracy nad tym, 
by dorównaæ kolegom. W przedszkolu 
integracyjnym s¹ otoczone rówieœnikami, dziêki 

GMINA K£AJ

„Ma³y Podró¿nik” w K³ajowskim Przedszkolu 
                                             
Od kwietnia 2011 rozpoczê³a siê realizacja projektu „Ma³y Podró¿nik” w Przedszkolu Samorz¹dowym w K³aju. Projekt jest 
dedykowany dla wszystkich dzieci zapisanych do przedszkola, których rodzice/ opiekuni prawni wyrazili zgodê na uczestnictwo 
dziecka w projekcie. Dla przedszkolaków zostan¹ zorganizowane zajêcia ceramiczne, warsztaty teatralne w Teatrze Groteska 
oraz na scenie Urzêdu Gminy. Dzieci zobacz¹ bajki w teatrze Groteska oraz na scenie Urzêdu Gminy w K³aju (przedstawione przez 
teatr Art.-Re). Mali Podró¿nicy zwiedz¹ te¿ kopalniê Soli w Wieliczce. Uczestnictwo dziecka we wszystkich zajêciach jest 
bezp³atne.  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludziki. Realizacja zadania jest wspó³fiansowana 
przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³czengo. 

Koordynator El¿bieta Latos

Plac zabaw uwzglêdniony w projekcie zagospodarowania
centrum

Urz¹dzenia na placu zabaw maj¹ byæ 
wykonane z drewna, jego nawierzchnia 
zostanie wysypana piaskiem i czêœciowo 
pokryta traw¹ odporn¹ na wydeptywanie.  
Projektowane miejsce zabaw dla 
najm³odszych ma zaj¹æ powierzchniê 
ok. 150 metrów kwadratowych. W jego 
s¹siedztwie znajdzie siê skatepark 
przeznaczony do jazdy na wrotkach 
i deskorolce. Na jego budowê przeznaczono 
oko³o 260 metrów kwadratowych. Istniej¹ce 
alejki parkowe przeprojektowano 
i  poprowadzono w bardziej funkcjonalny 
sposób. Przy g³ównym trakcie 
komunikacyjnym, przecinaj¹cym park 
w centralnej czêœci zostanie zlokalizowany 
wspomniany skatepark i plac zabaw. Ca³oœci 
dope³ni¹ elementy ma³ej architektury. 
Pojawi¹ siê jednorodne stylistycznie 
o tradycyjnej formie: ³awki, lampy, stojaki na 
rowery. Projekt zagospodarowania i odnowy 
centrum K³aja obejmuje równie¿ obsadzenie 
terenu ozdobnymi krzewami o zró¿nicowanej 
wysokoœci.

Wartoœæ zadania to ponad 802 tys. z³. 
z czego dofinansowanie z unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 
326.286 z³.

JW

czemu maj¹ szansê dorastaæ tak, jak inne 
dzieci. Korzyœci odnosz¹ równie¿ dzieci 
pe³nosprawne, które  ucz¹ siê empatii, 
tolerancji, szacunku i otwartoœci wobec tego, 
co inne. Ucz¹ siê równie¿ bezinteresownego 
pomagania tym, którzy tej  pomocy 
potrzebuj¹.

Od wrzeœnia 2011 r. zostanie tak¿e 
utworzona pierwsza klasa integracyjna. 
Bêdzie ona liczy³a 12 uczniów w tym 3 
z obni¿onymi wymaganiami edukacyjnymi. 
Oprócz nauczyciela prowadz¹cego lekcjê ca³y 
czas w pracowni obecny bêdzie nauczyciel 
wspomagaj¹cy. 

Rodzice wielokrotnie zg³aszali swoj¹ 
aprobatê dla idei integracji w szkole. Równie¿ 
dzieci ucz¹ siê jak wa¿ne jest akceptowanie 
innoœci i wzajemna pomoc. Œrodowisko 
lokalne jest bardzo przychylnie nastawione 
do poczynañ szko³y.  – Cieszê siê, ¿e dzieci 
z ró¿nymi dysfunkcjami bez koniecznoœci 
przeznaczania czasu na dojazdy, w³aœnie 
w Grodkowicach bêd¹ mog³y kszta³ciæ siê 
wœród swoich kole¿anek i kolegów – mówi 
gospodarz gminy Zbigniew Str¹czek. 

Anna Kokoszka

Poznajmy siê
Chcia³abym Pañstwu przedstawiæ 
mieszkañców K³aja, którzy maj¹ niezwyk³e 
pasje.  ¯yj¹ wœród nas – a tak ma³o o nich 
wiemy… £¹czy ich jedno – mi³oœæ do koni. 

I nie o robocze konie tu chodzi. Tych w K³aju 
jest zaledwie parê. Jak mówi³ Pawlak 
w „Samych swoich” koñ oracz, koñ poci¹gowy 
to ju¿ „prze¿ytek”. Dziœ konie wierzchowe 
prze¿ywaj¹ swój renesans. Ich rola zasadniczo 
siê zmieni³a. Konie s³u¿¹ do celów 
rekreacyjnych i w specjalistycznej terapii. 
Coraz bardziej rozwija siê hipoterapia. Koñ 
przesta³ byæ narzêdziem do pracy i sta³ siê 
przyjacielem cz³owieka. I o takiej przyjaŸni 
bêdzie tu mowa. 

Mianem prawdziwego „fanatyka” koni 
mo¿na okreœliæ Jana Ga³at. Hoduje on trzy 
konie- dos³ownie dla przyjemnoœci. Kosi trawê, 
suszy j¹, kupuje owies, dba o swoich 
podopiecznych. Wszystko po to, ¿eby móc 
patrzeæ jak m³odzie¿ je dosiada i piêknie 
k³usuje. To mi³oœæ do koni i do m³odzie¿y. 
Takie swoiste, choæ kosztowne hobby, które 
umo¿liwia m³odym ludziom spe³nianie swoich 
marzeñ. 

Instruktor terapii to zawód, który w K³aju 
posiada tylko Dorota £ach. Prowadzi ona 
zajêcia z dzieæmi niepe³nosprawnymi 
w Niepo³omicach przy pomocy koni. To z jej 
inicjatywy kilka lat temu nasza 14-latka z K³aja, 
wówczas jeszcze uczennica miejscowego 
Gimnazjum rozpoczê³a kurs jazdy konnej. 
Najpierw jako wolontariuszka pracowa³a 
z koñmi, potem pod okiem instruktorki 
zaczê³a dosiadaæ konia – a¿ wreszcie 
rozpoczê³a profesjonalne treningi. Wera-klacz 

i Krysia Solarz polubi³y siê jak prawdziwe 
przyjació³ki. Razem startowa³y amatorsko 
w wielu konkursach. Bra³y udzia³ w zawodach 
w Niepo³omicach, Krakowie, Klikowie, ¯ywcu 
i w Swoszowicach. Zwiêczeniem ubieg³ego 
roku by³o zajêcie II miejsca w Towarzyskim 
Pucharze Ma³opolski w Swoszowicach. 
Ta drobna, skromna osóbka, studentka II roku 
Akademii Rolniczej to „dobry materia³” na 
doskona³ego jeŸdŸca. Moralnie wspierana 
przez swoich rodziców, wytrwa³a zarówno 
w nauce jak i w sporcie. Niech bêdzie 
przyk³adem dla innych m³odych – szczególnie 
tych, którzy nie maj¹ ¿adnych zainteresowañ. 
Krysia jeŸdzi ju¿ dwa lata. Ale nie zapomina 
komu zawdziêcza swoje osi¹gniêcia. Nadal 
pomaga swojej instruktorce – Dominice 
pracuj¹c z ni¹ jako wolontariuszka w stadninie. 
Krystyna rozumie, ¿e taka praca umo¿liwia 
lepsze poznanie koni, ich zwyczajów i potrzeb. 
Tak siê rodzi mi³oœæ do koni, która póŸniej 
owocuje wynikami w jeŸdziectwie. To pasja, 
któr¹ warto upowszechniaæ, jako piêkny 
i zdrowy sport. 

Krystyna traktuje to jako przygodê. 
Ale opowiadaj¹c o swoich „wyczynach” nigdy 
nie mówi, ¿e sama to osi¹gnê³a, a „myœmy 
osi¹gnê³y”. My, tzn. Wera-klacz i Krystyna. 
No i proszê! – ca³kowity brak egoizmu u tej 
m³odej osóbki. I tak trzymaæ Krysiu!

Mo¿e dziêki wsparciu takich ludzi jak Jan, 
Krystyna i Dorota uda siê stworzyæ œcie¿kê 
konn¹ w Puszczy Niepo³omickiej. Oto w³aœnie 
m.in. zabiega Rada So³ecka K³aja. 
Mo¿e w przysz³oœci powstanie na terenie 
gminy oœrodek hipoterapii? Wówczas nasze 
niepe³nosprawne dzieci mog³yby w wiêkszym 
stopniu æwiczyæ tu – na miejscu. 

Zadanie trudne, ale walczyæ trzeba. Mo¿e 
siê uda…

A. Konieczna

Krystyna Solarz  - laureatka (II miejsce) ubieg³orocznego 
Towarzyskiego Pucharu Ma³opolski w Swoszowicach

fot. A. Kokoszka

GMINA K£AJ

Projekt „Ma³y Podró¿nik” jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Zakoñczy³ siê projekt „Têga g³owa do pracy gotowa”
                                             
W kwietniu zosta³a zakónczona realizacja projetku ”Têga g³owa do pracy gotowa” w Punkcie Przedszkolnym oraz w „zerówce” w Szarowie. 
Dzieci uczestniczy³y w zajêciach ceramicznych, teatralnych, z jêzyka angielskiego, rytmiki i gimastyki ogólnorozwojowej.  W ramach 
projektu zosta³y zakupione pomoce dydaktyczne do powy¿ej zajêæ, które stanowi¹ w³asnoœæ przedszkola. Wszystkie zajêcia oraz pomoce 
zosta³y sfinansowane ze œrodków unijnych. 
Dziêkujê wszystkim osobom zatrudnionym i zaanga¿ownym w ob³ugê projektu za mi³¹ wspó³pracê. 

Koordynator El¿bieta Latos

Projekt  „Têga g³owa do pracy gotowa” jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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W toku du¿a inwestycja 
prospo³eczna

Historyczna 
metamorfoza 
centrum K³aja
Modernizacja przestrzeni publicznej 
w centrum gminy zak³ada zagospodarowanie 
terenu typowo rekreacyjnie.  Docelowo 
oprócz alejek parkowych w K³aju powstanie 
skatepark i plac zabaw dla dzieci. 

Wokó³ energii 
s³onecznej
Wspólny wniosek K³aja, Niepo³omic, Wieliczki 
oraz Skawiny dotycz¹cy instalacji systemów 
energii odnawialnej na budynkach u¿ytecznoœci 
publicznej oraz domach prywatnych po 
pozytywnym rozpatrzeniu przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego zosta³ z³o¿ony do 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy.

Z pocz¹tkiem kwietnia w gminach, które ubiegaj¹ siê 
o dofinansowanie zjawili siê szwajcarscy eksperci ds. 
energii solarnej.  Przewodniczy³ im szef biura 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy Heine 
Kaufmann.  

Goœcie byli szczególnie zainteresowani 
funkcjonowaniem ju¿ istniej¹cych instalacji 
solarnych i obecnie stosowanymi w regionie 
rozwi¹zaniami technologicznymi.  – Celem 
szwajcarskiej grupy eksperckiej by³o poznanie 
za³o¿eñ zawartych w projekcie od strony praktycznej. 
Wizyta mia³a równie¿ na celu przekazanie 
potencjalnym beneficjentom wskazówek 
proceduralnych odnoœnie dalszego postêpowania – 
komentuje kierownik Referatu Inwestycji w Urzêdzie 
Gminy K³aj Rados³aw Bielak.

JW

Szko³a 
w Grodkowicach 
Placówk¹
Integracyjn¹ 
Od 28 marca w Grodkowicach mamy 
pierwsz¹ i jedyn¹ jak dot¹d w gminie 
oœwiatow¹ placówkê integracyjn¹. 
Jednog³oœnie podjêt¹ decyzj¹ radnych 
gminy, Szko³a Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej zosta³a przekszta³cona 
w Szko³ê Podstawow¹ z Oddzia³ami 
Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej 
w Grodkowicach (dop. JW). 

Idea szko³y integracyjnej zrodzi³a siê 
z inicjatywy pani dyrektor Iwony Marzec. 
W nurcie zachodz¹cych przemian 
w szkolnictwie dostrzeg³a ona potrzebê 
w³¹czenia do grup przedszkolnych i szkolnych 
dzieci niepe³nosprawne i dania im szansy 
pe³nego rozwoju i radoœci przebywania 
z rówieœnikami.W bie¿¹cym roku szkolnym 
utworzony zosta³ integracyjny  oddzia³ 
przedszkolny. Liczy on 25 dzieci w tym troje 
z ró¿nymi dysfunkcjami. Zespó³ prowadzony 
jest przez nauczycieli posiadaj¹cych 
odpowiednie przygotowanie 

z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej 
i oligofrenopedagogiki. Dzieci maj¹ mo¿liwoœæ 
korzystania z wielu ciekawych zajêæ 
pozalekcyjnych i fachowej pomocy z zakresu 
wczesnego wspomagania i kszta³cenia 
specjalnego.  

Przedszkolny zespó³ integracyjny w Szkole 
Podstawowej w Grodkowicach jest pierwsz¹ 
i jedyn¹ tego typu placówk¹ w gminie. 
Nauczycielowi prowadz¹cemu zajêcia pomaga 
w pracy nauczyciel wspomagaj¹cy. Placówka 
pozostaje tak¿e w sta³ym kontakcie 
z psychologiem, pedagogiem i logoped¹.
Kontakt dzieci niepe³nosprawnych – pod 
wzglêdem fizycznym lub umys³owym  
z pe³nosprawnymi sprawia, ¿e pod wp³ywem 
towarzystwa zdrowych rówieœników dzieci 
same siebie mobilizuj¹ do pracy nad tym, 
by dorównaæ kolegom. W przedszkolu 
integracyjnym s¹ otoczone rówieœnikami, dziêki 

GMINA K£AJ

„Ma³y Podró¿nik” w K³ajowskim Przedszkolu 
                                             
Od kwietnia 2011 rozpoczê³a siê realizacja projektu „Ma³y Podró¿nik” w Przedszkolu Samorz¹dowym w K³aju. Projekt jest 
dedykowany dla wszystkich dzieci zapisanych do przedszkola, których rodzice/ opiekuni prawni wyrazili zgodê na uczestnictwo 
dziecka w projekcie. Dla przedszkolaków zostan¹ zorganizowane zajêcia ceramiczne, warsztaty teatralne w Teatrze Groteska 
oraz na scenie Urzêdu Gminy. Dzieci zobacz¹ bajki w teatrze Groteska oraz na scenie Urzêdu Gminy w K³aju (przedstawione przez 
teatr Art.-Re). Mali Podró¿nicy zwiedz¹ te¿ kopalniê Soli w Wieliczce. Uczestnictwo dziecka we wszystkich zajêciach jest 
bezp³atne.  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludziki. Realizacja zadania jest wspó³fiansowana 
przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³czengo. 

Koordynator El¿bieta Latos

Plac zabaw uwzglêdniony w projekcie zagospodarowania
centrum

Urz¹dzenia na placu zabaw maj¹ byæ 
wykonane z drewna, jego nawierzchnia 
zostanie wysypana piaskiem i czêœciowo 
pokryta traw¹ odporn¹ na wydeptywanie.  
Projektowane miejsce zabaw dla 
najm³odszych ma zaj¹æ powierzchniê 
ok. 150 metrów kwadratowych. W jego 
s¹siedztwie znajdzie siê skatepark 
przeznaczony do jazdy na wrotkach 
i deskorolce. Na jego budowê przeznaczono 
oko³o 260 metrów kwadratowych. Istniej¹ce 
alejki parkowe przeprojektowano 
i  poprowadzono w bardziej funkcjonalny 
sposób. Przy g³ównym trakcie 
komunikacyjnym, przecinaj¹cym park 
w centralnej czêœci zostanie zlokalizowany 
wspomniany skatepark i plac zabaw. Ca³oœci 
dope³ni¹ elementy ma³ej architektury. 
Pojawi¹ siê jednorodne stylistycznie 
o tradycyjnej formie: ³awki, lampy, stojaki na 
rowery. Projekt zagospodarowania i odnowy 
centrum K³aja obejmuje równie¿ obsadzenie 
terenu ozdobnymi krzewami o zró¿nicowanej 
wysokoœci.

Wartoœæ zadania to ponad 802 tys. z³. 
z czego dofinansowanie z unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 
326.286 z³.

JW

czemu maj¹ szansê dorastaæ tak, jak inne 
dzieci. Korzyœci odnosz¹ równie¿ dzieci 
pe³nosprawne, które  ucz¹ siê empatii, 
tolerancji, szacunku i otwartoœci wobec tego, 
co inne. Ucz¹ siê równie¿ bezinteresownego 
pomagania tym, którzy tej  pomocy 
potrzebuj¹.

Od wrzeœnia 2011 r. zostanie tak¿e 
utworzona pierwsza klasa integracyjna. 
Bêdzie ona liczy³a 12 uczniów w tym 3 
z obni¿onymi wymaganiami edukacyjnymi. 
Oprócz nauczyciela prowadz¹cego lekcjê ca³y 
czas w pracowni obecny bêdzie nauczyciel 
wspomagaj¹cy. 

Rodzice wielokrotnie zg³aszali swoj¹ 
aprobatê dla idei integracji w szkole. Równie¿ 
dzieci ucz¹ siê jak wa¿ne jest akceptowanie 
innoœci i wzajemna pomoc. Œrodowisko 
lokalne jest bardzo przychylnie nastawione 
do poczynañ szko³y.  – Cieszê siê, ¿e dzieci 
z ró¿nymi dysfunkcjami bez koniecznoœci 
przeznaczania czasu na dojazdy, w³aœnie 
w Grodkowicach bêd¹ mog³y kszta³ciæ siê 
wœród swoich kole¿anek i kolegów – mówi 
gospodarz gminy Zbigniew Str¹czek. 

Anna Kokoszka

Poznajmy siê
Chcia³abym Pañstwu przedstawiæ 
mieszkañców K³aja, którzy maj¹ niezwyk³e 
pasje.  ¯yj¹ wœród nas – a tak ma³o o nich 
wiemy… £¹czy ich jedno – mi³oœæ do koni. 

I nie o robocze konie tu chodzi. Tych w K³aju 
jest zaledwie parê. Jak mówi³ Pawlak 
w „Samych swoich” koñ oracz, koñ poci¹gowy 
to ju¿ „prze¿ytek”. Dziœ konie wierzchowe 
prze¿ywaj¹ swój renesans. Ich rola zasadniczo 
siê zmieni³a. Konie s³u¿¹ do celów 
rekreacyjnych i w specjalistycznej terapii. 
Coraz bardziej rozwija siê hipoterapia. Koñ 
przesta³ byæ narzêdziem do pracy i sta³ siê 
przyjacielem cz³owieka. I o takiej przyjaŸni 
bêdzie tu mowa. 

Mianem prawdziwego „fanatyka” koni 
mo¿na okreœliæ Jana Ga³at. Hoduje on trzy 
konie- dos³ownie dla przyjemnoœci. Kosi trawê, 
suszy j¹, kupuje owies, dba o swoich 
podopiecznych. Wszystko po to, ¿eby móc 
patrzeæ jak m³odzie¿ je dosiada i piêknie 
k³usuje. To mi³oœæ do koni i do m³odzie¿y. 
Takie swoiste, choæ kosztowne hobby, które 
umo¿liwia m³odym ludziom spe³nianie swoich 
marzeñ. 

Instruktor terapii to zawód, który w K³aju 
posiada tylko Dorota £ach. Prowadzi ona 
zajêcia z dzieæmi niepe³nosprawnymi 
w Niepo³omicach przy pomocy koni. To z jej 
inicjatywy kilka lat temu nasza 14-latka z K³aja, 
wówczas jeszcze uczennica miejscowego 
Gimnazjum rozpoczê³a kurs jazdy konnej. 
Najpierw jako wolontariuszka pracowa³a 
z koñmi, potem pod okiem instruktorki 
zaczê³a dosiadaæ konia – a¿ wreszcie 
rozpoczê³a profesjonalne treningi. Wera-klacz 

i Krysia Solarz polubi³y siê jak prawdziwe 
przyjació³ki. Razem startowa³y amatorsko 
w wielu konkursach. Bra³y udzia³ w zawodach 
w Niepo³omicach, Krakowie, Klikowie, ¯ywcu 
i w Swoszowicach. Zwiêczeniem ubieg³ego 
roku by³o zajêcie II miejsca w Towarzyskim 
Pucharze Ma³opolski w Swoszowicach. 
Ta drobna, skromna osóbka, studentka II roku 
Akademii Rolniczej to „dobry materia³” na 
doskona³ego jeŸdŸca. Moralnie wspierana 
przez swoich rodziców, wytrwa³a zarówno 
w nauce jak i w sporcie. Niech bêdzie 
przyk³adem dla innych m³odych – szczególnie 
tych, którzy nie maj¹ ¿adnych zainteresowañ. 
Krysia jeŸdzi ju¿ dwa lata. Ale nie zapomina 
komu zawdziêcza swoje osi¹gniêcia. Nadal 
pomaga swojej instruktorce – Dominice 
pracuj¹c z ni¹ jako wolontariuszka w stadninie. 
Krystyna rozumie, ¿e taka praca umo¿liwia 
lepsze poznanie koni, ich zwyczajów i potrzeb. 
Tak siê rodzi mi³oœæ do koni, która póŸniej 
owocuje wynikami w jeŸdziectwie. To pasja, 
któr¹ warto upowszechniaæ, jako piêkny 
i zdrowy sport. 

Krystyna traktuje to jako przygodê. 
Ale opowiadaj¹c o swoich „wyczynach” nigdy 
nie mówi, ¿e sama to osi¹gnê³a, a „myœmy 
osi¹gnê³y”. My, tzn. Wera-klacz i Krystyna. 
No i proszê! – ca³kowity brak egoizmu u tej 
m³odej osóbki. I tak trzymaæ Krysiu!

Mo¿e dziêki wsparciu takich ludzi jak Jan, 
Krystyna i Dorota uda siê stworzyæ œcie¿kê 
konn¹ w Puszczy Niepo³omickiej. Oto w³aœnie 
m.in. zabiega Rada So³ecka K³aja. 
Mo¿e w przysz³oœci powstanie na terenie 
gminy oœrodek hipoterapii? Wówczas nasze 
niepe³nosprawne dzieci mog³yby w wiêkszym 
stopniu æwiczyæ tu – na miejscu. 

Zadanie trudne, ale walczyæ trzeba. Mo¿e 
siê uda…

A. Konieczna

Krystyna Solarz  - laureatka (II miejsce) ubieg³orocznego 
Towarzyskiego Pucharu Ma³opolski w Swoszowicach

fot. A. Kokoszka

GMINA K£AJ

Projekt „Ma³y Podró¿nik” jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Zakoñczy³ siê projekt „Têga g³owa do pracy gotowa”
                                             
W kwietniu zosta³a zakónczona realizacja projetku ”Têga g³owa do pracy gotowa” w Punkcie Przedszkolnym oraz w „zerówce” w Szarowie. 
Dzieci uczestniczy³y w zajêciach ceramicznych, teatralnych, z jêzyka angielskiego, rytmiki i gimastyki ogólnorozwojowej.  W ramach 
projektu zosta³y zakupione pomoce dydaktyczne do powy¿ej zajêæ, które stanowi¹ w³asnoœæ przedszkola. Wszystkie zajêcia oraz pomoce 
zosta³y sfinansowane ze œrodków unijnych. 
Dziêkujê wszystkim osobom zatrudnionym i zaanga¿ownym w ob³ugê projektu za mi³¹ wspó³pracê. 

Koordynator El¿bieta Latos

Projekt  „Têga g³owa do pracy gotowa” jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Wiosna zagoœci³a 
na dobre…
Mamy upragnione s³oñce i ciep³o, 
przyroda budzi siê, zagl¹damy do 
ogrodu,  a tam ulubione roœlinki 
wychodz¹ z ziemi. Trzeba siê nimi 
zaj¹æ, ale to prawdziwa 
przyjemnoœæ. Dzia³ka, czy w³asny 
ogród to idealne miejsce gdzie, 
pielêgnuj¹c roœliny zadbamy o swoje 
zdrowie i dobre samopoczucie. 
Zachêcamy do naturalnego wysi³ku, 
zwi¹zanego z upraw¹ ziemi. 
Wiêkszoœæ dzia³kowych prac, takich 
jak: sadzenie  i pielêgnacja roœlin 
zaczyna siê na prze³omie kwietnia 
i maja, mo¿na wiêc popracowaæ 
tak¿e nad swoj¹ kondycj¹ fizyczn¹. 
Najwa¿niejsze jest przecie¿ wyjœcie     
z domu, przebywanie na s³oñcu
i dotlenienie organizmu.

Pora zaj¹æ siê trawnikiem
Po zimie jego wygl¹d pozostawia wiele 
do ¿yczenia, pielêgnacjê zaczynamy  
od dok³adnego wygrabienia w celu 
usuniêcia starej darni, tzw. „filcu”.
 Zdarza siê ¿e, w zimie trawa wygnije, 
dosiewamy wówczas mieszanki traw 
w puste miejsca. Na nieco po¿ó³k³¹ po 
zimie trawê stosujemy nawozy azotowe, 
np. saletrê amonow¹. 

Uprawa warzyw
Warto pomyœleæ o korzyœciach 
ogólnozdrowotnych i prorodzinnych, 
jakie mo¿e przynieœæ uprawa warzyw 
w ogrodzie. Warzywa to przede 

Po raz kolejny harcerze z 5 DH Leœni Ludzie 
podjêli wyzwanie rzucone przez organizatorów 
Rajdu Arsena³.

Tegoroczny 41. ju¿ rajd odbywa³ siê pod has³em 
„Bezimienni”. Zadaniem uczestników by³o zrobiæ 
wszystko, by „ocaliæ od zapomnienia” historiê 
cz³owieka zwi¹zanego z harcerstwem, który 
aktywnie dzia³a³ w Szarych Szeregach podczas 
II Wojny Œwiatowej.

Podczas pierwszej zbiórki, która odby³a siê ju¿ 
14 stycznia podzieliliœmy siê zadaniami, a by³o ich 
sporo:

– Magda mia³a dowiedzieæ siê, czy w naszej okolicy 
s¹ instruktorzy, którzy podczas wojny dzia³ali 
w konspiracji;

– Aga rozmawia³a z komendantem naszego hufca, 
od którego otrzyma³a ksi¹¿kê o harcerstwie na terenie 
naszego powiatu;

– Tomasz i £ukasz mieli zdobyæ namiary na osobê, 
która pisze artyku³y o historii naszej miejscowoœci;

– Emila ,Asia oraz Ilona mia³y przeczytaæ ksi¹¿kê, 
któr¹ dosta³a Aga;

– Piotrek zaj¹³ siê rozpracowaniem i tworzenia 
biogramu.

Jednak wszystkie nasze dzia³ania zakoñczy³y siê 
pora¿k¹, nikt nie s³ysza³ o osobach, których 
szukaliœmy. Czy¿by zapad³y siê pod ziemiê? Jedyne co 

posiadaliœmy, to wiedzê, jak tworzyæ biogram 
i zamieœciæ go na Wikipedii, bo takie te¿ by³o nasze 
koñcowe zadanie. Mimo wszystko nie poddaliœmy siê. 
Zaistnia³a bowiem alternatywa, która da³a nam 
mo¿liwoœæ wyboru postaæ nie zwi¹zanej 
bezpoœrednio z nasz¹ miejscowoœci¹, Wybór pad³ na 
phm. Stanis³awa Okonia. Jego historiê chcemy Wam  
przybli¿yæ w tym artykule.

Stanis³aw Okoñ ps. „Sumak”, „Okulicz”
(ur. 9 wrzeœnia 1918 w Krakowie, zm. Ok. 15 IX 1942 r. 
w Oœwiêcimiu.) – instruktor ZHP, Komendant 
Krakowskich Szarych Szeregów.

Nasz bohater urodzi³ siê i wzrasta³ wraz 
z niepodleg³¹ Rzeczpospolit¹.
Nale¿a³ do pokolenia nie znaj¹cego gorzkiego smaku 
¿ycia pod zaborami, a wychowanego w niezwykle 
mocnym pragnieniu utrzymania wolnoœci 
i niezale¿noœci. Od 1929 nale¿a³ do ruchu 
harcerskiego.

W roku harcerskim 1932/33 z zastêpów „Lisy” 
i „¯biki” powsta³ zastêp Kozice Skalne - powierzono go 
Stanis³awowi Okoniowi. W ten sposób nasz bohater 
zwi¹za³ siê z 5 Mêsk¹ Dru¿yn¹ Harcerzy im. Ks. 
Ignacego Skorupki, która nosi³a amarantowe chusty.
W latach 1935-37 druh Staszek -przyboczny dru¿yny 
– czêsto pe³ni³ obowi¹zki dru¿ynowego. Na obozie 
w Augustowie 25 lipca 1936 roku znalaz³ siê wœród 
za³o¿ycieli Krêgu Totemowego „Dzieci Pioruna” 

wszystkim bezcenne Ÿród³o 
wartoœciowego pokarmu, dodatkowo 
wiele z nich odznacza siê walorami 
dekoracyjnymi, które z regu³y nie s¹ 
dostrzegane w typowym warzywniku. 
Wystarczy roœliny wybranych gatunków 
posadziæ wzd³u¿ chodnika lub na brzegu 
rabaty, aby uzyskaæ bardzo ciekawe 
efekty wizualne. Warzywa uprawiane 
razem z roœlinami ozdobnymi s¹ zdrowsze 
i lepiej siê prezentuj¹.

Warzywa dla zdrowia
O leczniczym wykorzystaniu czosnku, 
cebuli, buraka czy marchwi mo¿na 
napisaæ bardzo du¿o. Przypomnienie 
niektórych ich zalet bêdzie ju¿ wkrótce 
bardzo przydatne.

Burak cukrowy
Jest zasadotwórczy, p³ukanie gard³a 
sokiem ze œwie¿ych buraków pomaga 
przy jego bólach i chrypce.

Cebula
Roœlinny antybiotyk, roœlina 
d³ugowiecznoœci, lecz¹ca prawie 
wszystkie organy wewnêtrzne 
i zewnêtrzne. Warto pamiêtaæ, ¿e aby 
by³a bardziej strawna, powinna byæ przed 
spo¿yciem zmiêkczona (pokrojona 
i ewentualnie posolona). Sok cebuli 
wymieszany z cukrem lub miodem 
zalecany jest przy kaszlu.

zawi¹zanego podczas ogniska na przyl¹dku 
Klonowica nad jeziorem Necko. Od tej pory dla 
harcerskich przyjació³ by³ „Sumakiem Œmia³ym”.

Marzy³ o podjêciu studiów na Akademii Sztuk 
Piêknych – niestety marzenia pokrzy¿owa³a wojna.

Stanis³aw Okoñ od pocz¹tku okupacji 
zaanga¿owany by³ w dzia³alnoœæ harcersk¹.

„...To ju¿ nie by³a zabawa, to ju¿ nie by³y harce 
dru¿yny, gdzie æwiczy³eœ tak przydatne teraz 
umiejêtnoœci. To ju¿ nawet nie Pogotowie Wojenne. To 
wojna – walka o godne prze¿ycie lub nawet godn¹ 
œmieræ..." pisa³ Stanis³aw Okoñ.

Wkrótce nasz bohater znalaz³ siê w strukturach 
konspiracyjnej Komendy Chor¹gwi. Harcerski 
„Sumak” sta³ siê jego pseudonimem wojennym, 
pos³ugiwa³ siê tak¿e nazwiskiem Okulicz. Kierowa³ 
zespo³em prasowym, by³ te¿ ³¹cznikiem z „Pasiek¹” 
w Warszawie.
W 1940 roku prze¿y³ pierwsze aresztowanie – 
zabrany spod krakowskich Sukiennic z teczk¹ pe³n¹ 
gazetek, które zjad³ w nocy i nastêpnego dnia zosta³ 
zwolniony.

Po licznych aresztowaniach przez gestapo 
dzia³alnoœæ Szarych Szeregów podupad³a. Po 
objêciu funkcji komendanta Chor¹gwi „Sumak” 
nawi¹za³ ponownie utracone kontakty i odbudowa³ 
Komendê Chor¹gwi. Jako komendant stara³ siê 
rozszerzyæ zakres konspiracyjnej pracy harcerzy 
i wprowadziæ nowe formy dzia³alnoœci.

We wrzeœniu 1941 r. Szare Szeregi w Krakowie 
pracowa³y ju¿ na pe³nych obrotach. Kontynuowane 
by³o szkolenie wojskowe oraz zwiêkszy³a siê liczba 
akcji ma³ego sabota¿u. Polega³y one na rozlepianiu 
afiszy i ulotek oœmieszaj¹cych okupanta, malowaniu 
kotwic, pisaniu has³a „Hitler kaput", gazowaniu kin 
czy wpuszczaniu szczurów do niemieckiej czêœci 
tramwaju. Harcerze uczestniczyli równie¿ w Akcji „N” 
maj¹cej na celu os³abienie morale prostych 
¿o³nierzy i policjantów oraz podwa¿enie zaufania 
Niemców do niemieckich w³adz okupacyjnych 
w Krakowie.

„Sumak” chcia³ te¿ rozwin¹æ szkolenie wojskowe 
starszych harcerzy. W zwi¹zku z tym nawi¹zano 
bli¿szy kontakt z pionem szkoleniowym ZWZ i na 
pocz¹tku 1942 r. uruchomiono kurs podchor¹¿ych. 
Przeszkoleni harcerze mieli stanowiæ kadrê 
krakowskich Grup Szturmowych. Za komendantury 
Okonia bardzo o¿ywi³y siê kontakty na linii 
Warszawa -Kraków, a on sam i jego zastêpca „Osk” 
czêsto bywali w „Pasiece”. Równie¿ Naczelnik 
Szarych Szeregów Florian Marciniak kilkakrotnie 
wizytowa³ krakowskie Szare Szeregi. Przybywaj¹cy 
z Warszawy ³¹cznicy przywozili spore iloœci prasy 
i wydawnictw dla Akcji „N”.

W nocy z 4 na 5 marca 1942 roku „Sumak” 
powróci³ z kolejnej podró¿y do Warszawy i uda³ siê 
do mieszkania na ulicê Garncarsk¹. Wkrótce zjawi³o 
siê tam Gestapo. Trzeci Komendant Krakowskich 

Szarych Szeregów zosta³ aresztowany. Przewieziono 
go najpierw na ul. Pomorsk¹, gdzie znajdowa³a siê 
siedziba krakowskiego gestapo, a nastêpnie do 
wiêzienia przy ulicy Montelupuich. Trzeciego 
sierpnia 1942 roku, z wyrokiem œmierci, nasz bohater 
zosta³ przetransportowany do Oœwiêcimia. Otrzyma³ 
numer 55800 i przebywa³ w bloku XI. W dniu 
15 wrzeœnia zosta³o wys³ane zawiadomienie o jego 
œmierci.

Poniewa¿ po ujêciu Okonia nie aresztowano 
nikogo z Szarych Szeregów, nale¿y przypuszczaæ, 
¿e gestapo nie zdawa³o sobie sprawy, i¿ wpad³ im 
w rêce komendant konspiracyjnej organizacji 
m³odzie¿owej. „Sumak” mimo piêciomiesiêcznego 
pobytu w hitlerowskich wiêzieniach œledczych 
milcza³... Œmieræ poniós³ za „uczestnictwo w tajnej 
organizacji wojskowej”.

Po przes³aniu zadania do komendy rajdu nasz 
patrol zosta³ zakwalifikowany. Od pi¹tku do niedzieli 
(25-27.03.) zmagaliœmy siê w Warszawie z zadaniami 
przygotowanymi specjalnie na 41. Rajd Arsena³. I co 
z tego wysz³o? Zajêliœmy II miejsce na trasie S2!

Czosnek
Roœlinny antybiotyk niszcz¹cy gronkowce. 
Stymuluje produkcjê cia³ odpornoœciowych. 
W przeciwieñstwie do antybiotyków, 
mikroby chorobotwórcze traktowane 
czosnkiem nie uodparniaj¹ siê. Najprostszym 
u¿yciem czosnku jest napój, który 
otrzymujemy rozcieraj¹c g³ówkê czosnku 
z sokiem z dwóch cytryn i zalewaj¹c dwoma 
szklankami przegotowanej i przestudzonej 
wody. Po kilku godzinach napój 
przechowujemy w lodówce. Pijemy kilka razy 
dziennie. Nie zaleca siê spo¿ywania wiêcej 
ni¿ dwóch z¹bków czosnku dziennie 
i podawania go dzieciom poni¿ej trzeciego 
roku ¿ycia.

Marchew
Wzmacnia si³y obronne organizmu. Polecana 
jest szczególnie dzieciom jako wzmacniaj¹ca 
uk³ad kostny i nerwowy. Bardzo bogata 
w karoten, prowitaminê A. Wskazane jest 
podawanie marchwi z dodatkiem oleju – 
poprawia wch³anianie witaminy A.

Rzodkiewka
Posiada uniwersalny sk³ad minera³ów m.in. 
¿elazo, mangan, jest wskazana przy anemii. 

Rzodkiew czarna
Poprawia pracê w¹troby. Sok z niej uzyskany 
jest dobry na kaszel. Rzodkiew nale¿y 
pokroiæ i zasypaæ cukrem.

MS

Warto wiedzieæ
- warto przeczytaæ

 Ko³o Gospodyñ - K³aj

fot. Piotr Janik

Janusz Kondratowicz

„…Jak wspomnieñ œlad wraca dziœ.
pamiêæ o tych, których nie ma…”

•ród³a:
http://www.zhp9mdh.republika.pl/oko.htm
www.kedyw.info - Rozdzia³ V w: Pawe³ Mi³obêdzki, 
Harcerze w okupowanym Krakowie 1939-1945, Kraków 
2005

Patrol „¯ywio³owcy” z 5 DH Leœni Ludzie
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Wiosna zagoœci³a 
na dobre…
Mamy upragnione s³oñce i ciep³o, 
przyroda budzi siê, zagl¹damy do 
ogrodu,  a tam ulubione roœlinki 
wychodz¹ z ziemi. Trzeba siê nimi 
zaj¹æ, ale to prawdziwa 
przyjemnoœæ. Dzia³ka, czy w³asny 
ogród to idealne miejsce gdzie, 
pielêgnuj¹c roœliny zadbamy o swoje 
zdrowie i dobre samopoczucie. 
Zachêcamy do naturalnego wysi³ku, 
zwi¹zanego z upraw¹ ziemi. 
Wiêkszoœæ dzia³kowych prac, takich 
jak: sadzenie  i pielêgnacja roœlin 
zaczyna siê na prze³omie kwietnia 
i maja, mo¿na wiêc popracowaæ 
tak¿e nad swoj¹ kondycj¹ fizyczn¹. 
Najwa¿niejsze jest przecie¿ wyjœcie     
z domu, przebywanie na s³oñcu
i dotlenienie organizmu.

Pora zaj¹æ siê trawnikiem
Po zimie jego wygl¹d pozostawia wiele 
do ¿yczenia, pielêgnacjê zaczynamy  
od dok³adnego wygrabienia w celu 
usuniêcia starej darni, tzw. „filcu”.
 Zdarza siê ¿e, w zimie trawa wygnije, 
dosiewamy wówczas mieszanki traw 
w puste miejsca. Na nieco po¿ó³k³¹ po 
zimie trawê stosujemy nawozy azotowe, 
np. saletrê amonow¹. 

Uprawa warzyw
Warto pomyœleæ o korzyœciach 
ogólnozdrowotnych i prorodzinnych, 
jakie mo¿e przynieœæ uprawa warzyw 
w ogrodzie. Warzywa to przede 

Po raz kolejny harcerze z 5 DH Leœni Ludzie 
podjêli wyzwanie rzucone przez organizatorów 
Rajdu Arsena³.

Tegoroczny 41. ju¿ rajd odbywa³ siê pod has³em 
„Bezimienni”. Zadaniem uczestników by³o zrobiæ 
wszystko, by „ocaliæ od zapomnienia” historiê 
cz³owieka zwi¹zanego z harcerstwem, który 
aktywnie dzia³a³ w Szarych Szeregach podczas 
II Wojny Œwiatowej.

Podczas pierwszej zbiórki, która odby³a siê ju¿ 
14 stycznia podzieliliœmy siê zadaniami, a by³o ich 
sporo:

– Magda mia³a dowiedzieæ siê, czy w naszej okolicy 
s¹ instruktorzy, którzy podczas wojny dzia³ali 
w konspiracji;

– Aga rozmawia³a z komendantem naszego hufca, 
od którego otrzyma³a ksi¹¿kê o harcerstwie na terenie 
naszego powiatu;

– Tomasz i £ukasz mieli zdobyæ namiary na osobê, 
która pisze artyku³y o historii naszej miejscowoœci;

– Emila ,Asia oraz Ilona mia³y przeczytaæ ksi¹¿kê, 
któr¹ dosta³a Aga;

– Piotrek zaj¹³ siê rozpracowaniem i tworzenia 
biogramu.

Jednak wszystkie nasze dzia³ania zakoñczy³y siê 
pora¿k¹, nikt nie s³ysza³ o osobach, których 
szukaliœmy. Czy¿by zapad³y siê pod ziemiê? Jedyne co 

posiadaliœmy, to wiedzê, jak tworzyæ biogram 
i zamieœciæ go na Wikipedii, bo takie te¿ by³o nasze 
koñcowe zadanie. Mimo wszystko nie poddaliœmy siê. 
Zaistnia³a bowiem alternatywa, która da³a nam 
mo¿liwoœæ wyboru postaæ nie zwi¹zanej 
bezpoœrednio z nasz¹ miejscowoœci¹, Wybór pad³ na 
phm. Stanis³awa Okonia. Jego historiê chcemy Wam  
przybli¿yæ w tym artykule.

Stanis³aw Okoñ ps. „Sumak”, „Okulicz”
(ur. 9 wrzeœnia 1918 w Krakowie, zm. Ok. 15 IX 1942 r. 
w Oœwiêcimiu.) – instruktor ZHP, Komendant 
Krakowskich Szarych Szeregów.

Nasz bohater urodzi³ siê i wzrasta³ wraz 
z niepodleg³¹ Rzeczpospolit¹.
Nale¿a³ do pokolenia nie znaj¹cego gorzkiego smaku 
¿ycia pod zaborami, a wychowanego w niezwykle 
mocnym pragnieniu utrzymania wolnoœci 
i niezale¿noœci. Od 1929 nale¿a³ do ruchu 
harcerskiego.

W roku harcerskim 1932/33 z zastêpów „Lisy” 
i „¯biki” powsta³ zastêp Kozice Skalne - powierzono go 
Stanis³awowi Okoniowi. W ten sposób nasz bohater 
zwi¹za³ siê z 5 Mêsk¹ Dru¿yn¹ Harcerzy im. Ks. 
Ignacego Skorupki, która nosi³a amarantowe chusty.
W latach 1935-37 druh Staszek -przyboczny dru¿yny 
– czêsto pe³ni³ obowi¹zki dru¿ynowego. Na obozie 
w Augustowie 25 lipca 1936 roku znalaz³ siê wœród 
za³o¿ycieli Krêgu Totemowego „Dzieci Pioruna” 

wszystkim bezcenne Ÿród³o 
wartoœciowego pokarmu, dodatkowo 
wiele z nich odznacza siê walorami 
dekoracyjnymi, które z regu³y nie s¹ 
dostrzegane w typowym warzywniku. 
Wystarczy roœliny wybranych gatunków 
posadziæ wzd³u¿ chodnika lub na brzegu 
rabaty, aby uzyskaæ bardzo ciekawe 
efekty wizualne. Warzywa uprawiane 
razem z roœlinami ozdobnymi s¹ zdrowsze 
i lepiej siê prezentuj¹.

Warzywa dla zdrowia
O leczniczym wykorzystaniu czosnku, 
cebuli, buraka czy marchwi mo¿na 
napisaæ bardzo du¿o. Przypomnienie 
niektórych ich zalet bêdzie ju¿ wkrótce 
bardzo przydatne.

Burak cukrowy
Jest zasadotwórczy, p³ukanie gard³a 
sokiem ze œwie¿ych buraków pomaga 
przy jego bólach i chrypce.

Cebula
Roœlinny antybiotyk, roœlina 
d³ugowiecznoœci, lecz¹ca prawie 
wszystkie organy wewnêtrzne 
i zewnêtrzne. Warto pamiêtaæ, ¿e aby 
by³a bardziej strawna, powinna byæ przed 
spo¿yciem zmiêkczona (pokrojona 
i ewentualnie posolona). Sok cebuli 
wymieszany z cukrem lub miodem 
zalecany jest przy kaszlu.

zawi¹zanego podczas ogniska na przyl¹dku 
Klonowica nad jeziorem Necko. Od tej pory dla 
harcerskich przyjació³ by³ „Sumakiem Œmia³ym”.

Marzy³ o podjêciu studiów na Akademii Sztuk 
Piêknych – niestety marzenia pokrzy¿owa³a wojna.

Stanis³aw Okoñ od pocz¹tku okupacji 
zaanga¿owany by³ w dzia³alnoœæ harcersk¹.

„...To ju¿ nie by³a zabawa, to ju¿ nie by³y harce 
dru¿yny, gdzie æwiczy³eœ tak przydatne teraz 
umiejêtnoœci. To ju¿ nawet nie Pogotowie Wojenne. To 
wojna – walka o godne prze¿ycie lub nawet godn¹ 
œmieræ..." pisa³ Stanis³aw Okoñ.

Wkrótce nasz bohater znalaz³ siê w strukturach 
konspiracyjnej Komendy Chor¹gwi. Harcerski 
„Sumak” sta³ siê jego pseudonimem wojennym, 
pos³ugiwa³ siê tak¿e nazwiskiem Okulicz. Kierowa³ 
zespo³em prasowym, by³ te¿ ³¹cznikiem z „Pasiek¹” 
w Warszawie.
W 1940 roku prze¿y³ pierwsze aresztowanie – 
zabrany spod krakowskich Sukiennic z teczk¹ pe³n¹ 
gazetek, które zjad³ w nocy i nastêpnego dnia zosta³ 
zwolniony.

Po licznych aresztowaniach przez gestapo 
dzia³alnoœæ Szarych Szeregów podupad³a. Po 
objêciu funkcji komendanta Chor¹gwi „Sumak” 
nawi¹za³ ponownie utracone kontakty i odbudowa³ 
Komendê Chor¹gwi. Jako komendant stara³ siê 
rozszerzyæ zakres konspiracyjnej pracy harcerzy 
i wprowadziæ nowe formy dzia³alnoœci.

We wrzeœniu 1941 r. Szare Szeregi w Krakowie 
pracowa³y ju¿ na pe³nych obrotach. Kontynuowane 
by³o szkolenie wojskowe oraz zwiêkszy³a siê liczba 
akcji ma³ego sabota¿u. Polega³y one na rozlepianiu 
afiszy i ulotek oœmieszaj¹cych okupanta, malowaniu 
kotwic, pisaniu has³a „Hitler kaput", gazowaniu kin 
czy wpuszczaniu szczurów do niemieckiej czêœci 
tramwaju. Harcerze uczestniczyli równie¿ w Akcji „N” 
maj¹cej na celu os³abienie morale prostych 
¿o³nierzy i policjantów oraz podwa¿enie zaufania 
Niemców do niemieckich w³adz okupacyjnych 
w Krakowie.

„Sumak” chcia³ te¿ rozwin¹æ szkolenie wojskowe 
starszych harcerzy. W zwi¹zku z tym nawi¹zano 
bli¿szy kontakt z pionem szkoleniowym ZWZ i na 
pocz¹tku 1942 r. uruchomiono kurs podchor¹¿ych. 
Przeszkoleni harcerze mieli stanowiæ kadrê 
krakowskich Grup Szturmowych. Za komendantury 
Okonia bardzo o¿ywi³y siê kontakty na linii 
Warszawa -Kraków, a on sam i jego zastêpca „Osk” 
czêsto bywali w „Pasiece”. Równie¿ Naczelnik 
Szarych Szeregów Florian Marciniak kilkakrotnie 
wizytowa³ krakowskie Szare Szeregi. Przybywaj¹cy 
z Warszawy ³¹cznicy przywozili spore iloœci prasy 
i wydawnictw dla Akcji „N”.

W nocy z 4 na 5 marca 1942 roku „Sumak” 
powróci³ z kolejnej podró¿y do Warszawy i uda³ siê 
do mieszkania na ulicê Garncarsk¹. Wkrótce zjawi³o 
siê tam Gestapo. Trzeci Komendant Krakowskich 

Szarych Szeregów zosta³ aresztowany. Przewieziono 
go najpierw na ul. Pomorsk¹, gdzie znajdowa³a siê 
siedziba krakowskiego gestapo, a nastêpnie do 
wiêzienia przy ulicy Montelupuich. Trzeciego 
sierpnia 1942 roku, z wyrokiem œmierci, nasz bohater 
zosta³ przetransportowany do Oœwiêcimia. Otrzyma³ 
numer 55800 i przebywa³ w bloku XI. W dniu 
15 wrzeœnia zosta³o wys³ane zawiadomienie o jego 
œmierci.

Poniewa¿ po ujêciu Okonia nie aresztowano 
nikogo z Szarych Szeregów, nale¿y przypuszczaæ, 
¿e gestapo nie zdawa³o sobie sprawy, i¿ wpad³ im 
w rêce komendant konspiracyjnej organizacji 
m³odzie¿owej. „Sumak” mimo piêciomiesiêcznego 
pobytu w hitlerowskich wiêzieniach œledczych 
milcza³... Œmieræ poniós³ za „uczestnictwo w tajnej 
organizacji wojskowej”.

Po przes³aniu zadania do komendy rajdu nasz 
patrol zosta³ zakwalifikowany. Od pi¹tku do niedzieli 
(25-27.03.) zmagaliœmy siê w Warszawie z zadaniami 
przygotowanymi specjalnie na 41. Rajd Arsena³. I co 
z tego wysz³o? Zajêliœmy II miejsce na trasie S2!

Czosnek
Roœlinny antybiotyk niszcz¹cy gronkowce. 
Stymuluje produkcjê cia³ odpornoœciowych. 
W przeciwieñstwie do antybiotyków, 
mikroby chorobotwórcze traktowane 
czosnkiem nie uodparniaj¹ siê. Najprostszym 
u¿yciem czosnku jest napój, który 
otrzymujemy rozcieraj¹c g³ówkê czosnku 
z sokiem z dwóch cytryn i zalewaj¹c dwoma 
szklankami przegotowanej i przestudzonej 
wody. Po kilku godzinach napój 
przechowujemy w lodówce. Pijemy kilka razy 
dziennie. Nie zaleca siê spo¿ywania wiêcej 
ni¿ dwóch z¹bków czosnku dziennie 
i podawania go dzieciom poni¿ej trzeciego 
roku ¿ycia.

Marchew
Wzmacnia si³y obronne organizmu. Polecana 
jest szczególnie dzieciom jako wzmacniaj¹ca 
uk³ad kostny i nerwowy. Bardzo bogata 
w karoten, prowitaminê A. Wskazane jest 
podawanie marchwi z dodatkiem oleju – 
poprawia wch³anianie witaminy A.

Rzodkiewka
Posiada uniwersalny sk³ad minera³ów m.in. 
¿elazo, mangan, jest wskazana przy anemii. 

Rzodkiew czarna
Poprawia pracê w¹troby. Sok z niej uzyskany 
jest dobry na kaszel. Rzodkiew nale¿y 
pokroiæ i zasypaæ cukrem.

MS

Warto wiedzieæ
- warto przeczytaæ

 Ko³o Gospodyñ - K³aj

fot. Piotr Janik

Janusz Kondratowicz

„…Jak wspomnieñ œlad wraca dziœ.
pamiêæ o tych, których nie ma…”

•ród³a:
http://www.zhp9mdh.republika.pl/oko.htm
www.kedyw.info - Rozdzia³ V w: Pawe³ Mi³obêdzki, 
Harcerze w okupowanym Krakowie 1939-1945, Kraków 
2005

Patrol „¯ywio³owcy” z 5 DH Leœni Ludzie
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Encyklopedyczna definicja Targowiska brzmi: „miejscowoœæ nad 
rz. Rab¹ w gminie K³aj” – a czy tak powinna brzmieæ? Oceñcie 
Pañstwo sami…
Pierwsze œlady bytnoœci cz³owieka na terenie Targowiska siêgaj¹ 
12.800 r. p.n.e. Pozostawione œlady wskazuj¹, ¿e by³y to ludy 
myœliwskie, czêsto przemieszcza³y siê w poszukiwaniu terenów 
³owieckich zak³adaj¹c tymczasowe koczowiska. Co ciekawe, 
w miejscu ich bytowania znaleziono wyroby z obsydianu 
(szkliwa wulkanicznego), którego pok³ady znajduj¹ siê po 
drugiej stronie Tatr, a wiêc plemiona te musia³y dotrzeæ tu 
dolinami Popradu 
i Dunajca, którêdy za kilka tysiêcy lat bêdzie przebiega³ szlak 
handlowy.Z biegiem czasu zmienia³o siê równie¿ œrodowisko. 
Wraz z ocieplaniem siê klimatu miejsce tundry zajê³y lasy. 
Plemiona koczownicze zast¹pi³a ludnoœæ osiad³a z gospodark¹ 
rolniczo – hodowlan¹. Najwczeœniejsze œlady sta³ego osadnictwa 
w Targowisku (granica z £ê¿kowicami) pochodz¹ z neolitu 
z ok. 5.300 r. p.n.e. Przyby³e tu  z terenów naddunajskich plemiê 
za³o¿y³o du¿e osiedle ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ Raby na d³ugoœci 
ok. 1 km. Im zawdziêczamy równie¿ powstanie olbrzymiej osady 
na granicy Targowiska z Szarowem. Ludzie ci pos³uguj¹c siê 
narzêdziami krzemiennymi budowali z pni ogromne (do 50 m. 
d³ugoœci) chaty i zagrody, hodowali byd³o, uprawiali ziemiê 
i drobne rzemios³o, oraz zajmowali siê handlem. Odkryta 
podczas przygotowañ do budowy autostrady osada jest 
prawdopodobnie najwiêksz¹ tego typu osad¹ w Polsce i jedn¹ 
z najwiêkszych w Europie.

Ok. 4.000 r. p.n.e. osiedlaj¹ siê na tym obszarze plemiona tzw. 
„kultury ceramiki promienistej”, zasiedlaj¹ Targowisko oraz 
zak³adaj¹ osady na Che³mie, w Grodkowicach i Brzeziu. 
Targowisko staje siê wiêc zal¹¿kiem rozwoju cywilizacyjnego 
na tym terenie. Typow¹ cech¹ tych plemion jest zak³adanie 
ufortyfikowanych osad na wzgórzach. Ludy te mieszka³y 
w jamach prowadz¹c gospodarkê rolno – hodowlan¹ oraz 
intensywnie handluj¹c ju¿ nie tylko z plemionami 
naddunajskimi, lecz nawet nadadriatyckimi. Ok. 1.200 r. p.n.e. 
nastêpuje osadnictwo tzw. „kultury ³u¿yckiej”. Przybywaj¹ oni 
z terenu Œl¹ska przynosz¹c ze sob¹ wyroby  z br¹zu znalezione 
m.in. w £ê¿kowicach (powstanie osady).

Ok. 400 r. p.n.e. ma miejsce najazd Celtów (od zachodu).  
Prawdopodobnie mieszkañcy Przyrabia dali opór najeŸdŸcom 
i dosz³o do walki  o czym mo¿e œwiadczyæ samotny grób 
wojownika odkryty podczas budowy drogi z Targowiska do 
K³aja. Celtowie przynosz¹ ze sob¹ ¿elazo, osiedlaj¹ siê tu na 
pewien czas (po ich pobycie pozosta³a w naszym jêzyku nazwa 
rzeki Raba) i prawdopodobnie asymiluj¹ siê z podbit¹ ludnoœci¹, 
o czym œwiadczy fakt, ¿e w tym czasie Rzymianie plemiona 
zamieszkuj¹ce te obszary nazywaj¹ nie Celtami, czy Wenetami, 
lecz Wenedami. Celtowie ostatecznie zostaj¹ pobici przez 
Rzymian w 6 r. p.n.e. i zromanizowani.

Na pocz¹tku naszej ery tereny te naje¿d¿aj¹ Goci (od p³n.), lecz 
przechodz¹ dalej i w III w. n.e. zak³adaj¹ nad Morzem Czarnym  
Pañstwo Ostrogockie. Mimo to Targowisko nadal funkcjonuje, 
czego dowodem s¹ wykopane tu monety rzymskie.

Nastêpnie w III do V w. n.e. dochodzi do najazdów Germanów 
i przypuszczalnie Sarmatów.
W 375 r. n.e. mongolscy Hunowie napadaj¹ Pañstwo 
Ostrogockie, co zapocz¹tkowuje „wêdrówkê ludów”. Goci 
wycofuj¹ siê na zachód. Hunowie swój najwiêkszy rozwój 
prze¿ywaj¹ w pierwszej po³owie V w., kiedy pod wodz¹ Attyli 
podbijaj¹ du¿¹ czêœæ Europy. Dopiero klêska na Polach 
Katalaunijskich w 451 r. zatrzymuje ich napór.
Prawie równoczeœnie siedziby S³owian nad Dnieprem i Prypeci¹ 
naje¿d¿aj¹ kaukascy Awarowie z plemienia Lezginów. Pod ich 
naciskiem S³owianie opuszczaj¹ swe siedziby i ok. VI w. zajmuj¹ 
tereny Europy Wschodniej a¿ po So³awê i £abê (i dalej) oraz na 
Ba³kanach. Natomiast Awarowie wkraczaj¹ do Europy przez 
nizinê Dunaju i zostaj¹ rozbici przez Karola Wielkiego w 796 r.
W IX – X w. wlewaj¹ siê do Europy ludy ugro – fiñskie 
i zasiedlaj¹: Madziarzy – Nizinê Wêgiersk¹, Finowie ziemie nad 
Zatok¹ Fiñsk¹.

Janusz Czerwiñski, Kamila Polak

 
1. Narzêdzie rolnicze z rogu jelenia, 
2. Z³amany grot oszczepu.
3.Uszkodzony element strzemiona (?)

Spotkanie z Papie¿em
2 kwietnia obchodziliœmy szóst¹ rocznicê œmierci naszego wielkiego rodaka Jana Paw³a II. Uczniowie ze Szko³y 
Podstawowej w Grodkowicach postanowili uczciæ ten dzieñ monta¿em s³owno – muzycznym pt. „Spotkanie z Papie¿em”. 

Niech mnie ¿ycie cudem ka¿dym zaskakuje i zachwyca!

Z zegarkiem na sercu
Kilkadziesi¹t osób wys³ucha³o w niedzielê 10 kwietnia w sali widowiskowej Urzêdu 
Gminy K³aj koncertu Krzysztofa Buratyñskiego. Publicznoœæ gromkimi brawami 
podziêkowa³a wykonawcy i organizatorowi – Radzie So³eckiej K³aja 
za wspania³e widowisko. 

fot. J. Czerwiñski

odkryciaodkrycia

odkrycia

Prastare Targowisko
Odkryta podczas przygotowañ do budowy autostrady osada w Targowisku jest prawdopodobnie najwiêksz¹ tego typu 
osad¹ w Polsce i jedn¹ z najwiêkszych w Europie.

               C.D.N.

fot.  Marcin Urban

JW

fot. A. Kokoszka

Muzyczny spektakl stworzony do tekstów 
Marcina Urbana i Krzysztofa Cezarego 
Buszmana opowiada³ o mi³oœci i 
przemijaniu, pragnieniach i potrzebach. 
– Poprzez muzykê staram siê stworzyæ 
fabu³ê, która przenosi s³uchacza do 
ró¿nych miejsc i etapów ¿ycia. Chce 
pokazaæ jak zmienia siê uczucie mi³oœci 
i jej wp³yw na cz³owieka wraz z up³ywem 
czasu, przedstawiæ prawdziwe emocje, 
jakie towarzysz¹ tym prze¿yciom – mówi 
Krzysztof Buratyñski.

Podczas godzinnego koncertu artysta 
zaprezentowa³ ró¿ne style muzyczne: 
rock, jazz, blues a¿ po delikatne dŸwiêki 
muzyki Chopina. Pe³na ekspresji swoista 
mozaika muzyczna fantastycznie 
inspirowa³a do refleksji i marzeñ. Paleta 
dŸwiêków o ró¿norodnych barwach 

doskonale odzwierciedla³a wewnêtrzne 
prze¿ycia bohaterów muzycznych 
utworów. Ca³oœci dope³ni³a pe³na  
wra¿liwoœci i melodyjnoœci interpretacja 
tekstów Marcina Urbana w wykonaniu 
aktorki i wokalistyki – Agaty Klimczak.   

Krzysztof Buratyñski goœci³ w K³aju po raz 
pierwszy. – K³aj wywar³ na mnie bardzo 
pozytywne wra¿enie. Spotka³em tutaj 
niezwykle sympatycznych ludzi. Miejsce 
koncertu – sala widowiskowa posiada 
œwietn¹ akustykê – mówi³ przed 
wystêpem muzyk. 

Krzysztof Buratyñski to 20-letni student 
krakowskiej Akademii Muzycznej. 
Niezwykle uzdolniony 
multiinstrumentalista (fortepian, 
instrumenty klawiszowe, organy, gitara 

i gitara basowa). 
Zdobywca m.in. I wyró¿nienia na 
„Grechuta Festiwal Kraków 2010” 
i trzeciego miejsca w plebiscycie na 
„7 Nadziei Mojego Miasta”. Laureat 
konkursów ogólnopolskich 
i miêdzynarodowych. 
Artysta koncertuj¹cy w Polsce i za granic¹. 
Wielkie brawa!

Dzieci w prosty ale bardzo wzruszaj¹cy 
sposób przypomnia³y wszystkim 
zebranym dzieciñstwo, m³odoœæ 
i pontyfikat Jana Paw³a II. Zobaczyliœmy 
ma³ego Lolka, m³odego Karola – aktora, 
Kardyna³a Wojty³ê i wreszcie Papie¿a  
Polaka. Przypomnieliœmy sobie te¿, ¿e Jan 
Pawe³ II mia³ wielkie poczucie humoru 
i dystans do samego siebie.

Mieliœmy  przyjemnoœæ goœciæ wójta 
gminy K³aj Zbigniewa Str¹czka, so³tys 
Grodkowic Kazimierê Olchawsk¹, ksiêdza 
proboszcza parafii Brzezie Adama 
Maroszka, radnego Jana Gaja. Odwiedzili 
nas te¿ emerytowani nauczyciele dyrektor 
Józef Krawczyk, Genowefa Kowal,  
Kazimiera Kaczmarczyk, Stefania 
Stefañska i Zofia Turecka.  W organizacji 

fot. A. Kokoszka

ca³ego spotkania pomaga³a Rada 
Rodziców, czêœæ artystyczn¹ wraz 
z uczniami klasy V i VI przygotowa³y 
Renata Mikler i Anna Kokoszka a ca³oœæ 

dope³ni³a prezentacja multimedialna. 
Wszyscy zebrani byli bardzo wzruszeni 
i pe³ni podziwu dla wystêpu uczniów. 

Anna Kokoszka
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Encyklopedyczna definicja Targowiska brzmi: „miejscowoœæ nad 
rz. Rab¹ w gminie K³aj” – a czy tak powinna brzmieæ? Oceñcie 
Pañstwo sami…
Pierwsze œlady bytnoœci cz³owieka na terenie Targowiska siêgaj¹ 
12.800 r. p.n.e. Pozostawione œlady wskazuj¹, ¿e by³y to ludy 
myœliwskie, czêsto przemieszcza³y siê w poszukiwaniu terenów 
³owieckich zak³adaj¹c tymczasowe koczowiska. Co ciekawe, 
w miejscu ich bytowania znaleziono wyroby z obsydianu 
(szkliwa wulkanicznego), którego pok³ady znajduj¹ siê po 
drugiej stronie Tatr, a wiêc plemiona te musia³y dotrzeæ tu 
dolinami Popradu 
i Dunajca, którêdy za kilka tysiêcy lat bêdzie przebiega³ szlak 
handlowy.Z biegiem czasu zmienia³o siê równie¿ œrodowisko. 
Wraz z ocieplaniem siê klimatu miejsce tundry zajê³y lasy. 
Plemiona koczownicze zast¹pi³a ludnoœæ osiad³a z gospodark¹ 
rolniczo – hodowlan¹. Najwczeœniejsze œlady sta³ego osadnictwa 
w Targowisku (granica z £ê¿kowicami) pochodz¹ z neolitu 
z ok. 5.300 r. p.n.e. Przyby³e tu  z terenów naddunajskich plemiê 
za³o¿y³o du¿e osiedle ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ Raby na d³ugoœci 
ok. 1 km. Im zawdziêczamy równie¿ powstanie olbrzymiej osady 
na granicy Targowiska z Szarowem. Ludzie ci pos³uguj¹c siê 
narzêdziami krzemiennymi budowali z pni ogromne (do 50 m. 
d³ugoœci) chaty i zagrody, hodowali byd³o, uprawiali ziemiê 
i drobne rzemios³o, oraz zajmowali siê handlem. Odkryta 
podczas przygotowañ do budowy autostrady osada jest 
prawdopodobnie najwiêksz¹ tego typu osad¹ w Polsce i jedn¹ 
z najwiêkszych w Europie.

Ok. 4.000 r. p.n.e. osiedlaj¹ siê na tym obszarze plemiona tzw. 
„kultury ceramiki promienistej”, zasiedlaj¹ Targowisko oraz 
zak³adaj¹ osady na Che³mie, w Grodkowicach i Brzeziu. 
Targowisko staje siê wiêc zal¹¿kiem rozwoju cywilizacyjnego 
na tym terenie. Typow¹ cech¹ tych plemion jest zak³adanie 
ufortyfikowanych osad na wzgórzach. Ludy te mieszka³y 
w jamach prowadz¹c gospodarkê rolno – hodowlan¹ oraz 
intensywnie handluj¹c ju¿ nie tylko z plemionami 
naddunajskimi, lecz nawet nadadriatyckimi. Ok. 1.200 r. p.n.e. 
nastêpuje osadnictwo tzw. „kultury ³u¿yckiej”. Przybywaj¹ oni 
z terenu Œl¹ska przynosz¹c ze sob¹ wyroby  z br¹zu znalezione 
m.in. w £ê¿kowicach (powstanie osady).

Ok. 400 r. p.n.e. ma miejsce najazd Celtów (od zachodu).  
Prawdopodobnie mieszkañcy Przyrabia dali opór najeŸdŸcom 
i dosz³o do walki  o czym mo¿e œwiadczyæ samotny grób 
wojownika odkryty podczas budowy drogi z Targowiska do 
K³aja. Celtowie przynosz¹ ze sob¹ ¿elazo, osiedlaj¹ siê tu na 
pewien czas (po ich pobycie pozosta³a w naszym jêzyku nazwa 
rzeki Raba) i prawdopodobnie asymiluj¹ siê z podbit¹ ludnoœci¹, 
o czym œwiadczy fakt, ¿e w tym czasie Rzymianie plemiona 
zamieszkuj¹ce te obszary nazywaj¹ nie Celtami, czy Wenetami, 
lecz Wenedami. Celtowie ostatecznie zostaj¹ pobici przez 
Rzymian w 6 r. p.n.e. i zromanizowani.

Na pocz¹tku naszej ery tereny te naje¿d¿aj¹ Goci (od p³n.), lecz 
przechodz¹ dalej i w III w. n.e. zak³adaj¹ nad Morzem Czarnym  
Pañstwo Ostrogockie. Mimo to Targowisko nadal funkcjonuje, 
czego dowodem s¹ wykopane tu monety rzymskie.

Nastêpnie w III do V w. n.e. dochodzi do najazdów Germanów 
i przypuszczalnie Sarmatów.
W 375 r. n.e. mongolscy Hunowie napadaj¹ Pañstwo 
Ostrogockie, co zapocz¹tkowuje „wêdrówkê ludów”. Goci 
wycofuj¹ siê na zachód. Hunowie swój najwiêkszy rozwój 
prze¿ywaj¹ w pierwszej po³owie V w., kiedy pod wodz¹ Attyli 
podbijaj¹ du¿¹ czêœæ Europy. Dopiero klêska na Polach 
Katalaunijskich w 451 r. zatrzymuje ich napór.
Prawie równoczeœnie siedziby S³owian nad Dnieprem i Prypeci¹ 
naje¿d¿aj¹ kaukascy Awarowie z plemienia Lezginów. Pod ich 
naciskiem S³owianie opuszczaj¹ swe siedziby i ok. VI w. zajmuj¹ 
tereny Europy Wschodniej a¿ po So³awê i £abê (i dalej) oraz na 
Ba³kanach. Natomiast Awarowie wkraczaj¹ do Europy przez 
nizinê Dunaju i zostaj¹ rozbici przez Karola Wielkiego w 796 r.
W IX – X w. wlewaj¹ siê do Europy ludy ugro – fiñskie 
i zasiedlaj¹: Madziarzy – Nizinê Wêgiersk¹, Finowie ziemie nad 
Zatok¹ Fiñsk¹.

Janusz Czerwiñski, Kamila Polak

 
1. Narzêdzie rolnicze z rogu jelenia, 
2. Z³amany grot oszczepu.
3.Uszkodzony element strzemiona (?)

Spotkanie z Papie¿em
2 kwietnia obchodziliœmy szóst¹ rocznicê œmierci naszego wielkiego rodaka Jana Paw³a II. Uczniowie ze Szko³y 
Podstawowej w Grodkowicach postanowili uczciæ ten dzieñ monta¿em s³owno – muzycznym pt. „Spotkanie z Papie¿em”. 

Niech mnie ¿ycie cudem ka¿dym zaskakuje i zachwyca!

Z zegarkiem na sercu
Kilkadziesi¹t osób wys³ucha³o w niedzielê 10 kwietnia w sali widowiskowej Urzêdu 
Gminy K³aj koncertu Krzysztofa Buratyñskiego. Publicznoœæ gromkimi brawami 
podziêkowa³a wykonawcy i organizatorowi – Radzie So³eckiej K³aja 
za wspania³e widowisko. 

fot. J. Czerwiñski

odkryciaodkrycia

odkrycia

Prastare Targowisko
Odkryta podczas przygotowañ do budowy autostrady osada w Targowisku jest prawdopodobnie najwiêksz¹ tego typu 
osad¹ w Polsce i jedn¹ z najwiêkszych w Europie.

               C.D.N.

fot.  Marcin Urban

JW

fot. A. Kokoszka

Muzyczny spektakl stworzony do tekstów 
Marcina Urbana i Krzysztofa Cezarego 
Buszmana opowiada³ o mi³oœci i 
przemijaniu, pragnieniach i potrzebach. 
– Poprzez muzykê staram siê stworzyæ 
fabu³ê, która przenosi s³uchacza do 
ró¿nych miejsc i etapów ¿ycia. Chce 
pokazaæ jak zmienia siê uczucie mi³oœci 
i jej wp³yw na cz³owieka wraz z up³ywem 
czasu, przedstawiæ prawdziwe emocje, 
jakie towarzysz¹ tym prze¿yciom – mówi 
Krzysztof Buratyñski.

Podczas godzinnego koncertu artysta 
zaprezentowa³ ró¿ne style muzyczne: 
rock, jazz, blues a¿ po delikatne dŸwiêki 
muzyki Chopina. Pe³na ekspresji swoista 
mozaika muzyczna fantastycznie 
inspirowa³a do refleksji i marzeñ. Paleta 
dŸwiêków o ró¿norodnych barwach 

doskonale odzwierciedla³a wewnêtrzne 
prze¿ycia bohaterów muzycznych 
utworów. Ca³oœci dope³ni³a pe³na  
wra¿liwoœci i melodyjnoœci interpretacja 
tekstów Marcina Urbana w wykonaniu 
aktorki i wokalistyki – Agaty Klimczak.   

Krzysztof Buratyñski goœci³ w K³aju po raz 
pierwszy. – K³aj wywar³ na mnie bardzo 
pozytywne wra¿enie. Spotka³em tutaj 
niezwykle sympatycznych ludzi. Miejsce 
koncertu – sala widowiskowa posiada 
œwietn¹ akustykê – mówi³ przed 
wystêpem muzyk. 

Krzysztof Buratyñski to 20-letni student 
krakowskiej Akademii Muzycznej. 
Niezwykle uzdolniony 
multiinstrumentalista (fortepian, 
instrumenty klawiszowe, organy, gitara 

i gitara basowa). 
Zdobywca m.in. I wyró¿nienia na 
„Grechuta Festiwal Kraków 2010” 
i trzeciego miejsca w plebiscycie na 
„7 Nadziei Mojego Miasta”. Laureat 
konkursów ogólnopolskich 
i miêdzynarodowych. 
Artysta koncertuj¹cy w Polsce i za granic¹. 
Wielkie brawa!

Dzieci w prosty ale bardzo wzruszaj¹cy 
sposób przypomnia³y wszystkim 
zebranym dzieciñstwo, m³odoœæ 
i pontyfikat Jana Paw³a II. Zobaczyliœmy 
ma³ego Lolka, m³odego Karola – aktora, 
Kardyna³a Wojty³ê i wreszcie Papie¿a  
Polaka. Przypomnieliœmy sobie te¿, ¿e Jan 
Pawe³ II mia³ wielkie poczucie humoru 
i dystans do samego siebie.

Mieliœmy  przyjemnoœæ goœciæ wójta 
gminy K³aj Zbigniewa Str¹czka, so³tys 
Grodkowic Kazimierê Olchawsk¹, ksiêdza 
proboszcza parafii Brzezie Adama 
Maroszka, radnego Jana Gaja. Odwiedzili 
nas te¿ emerytowani nauczyciele dyrektor 
Józef Krawczyk, Genowefa Kowal,  
Kazimiera Kaczmarczyk, Stefania 
Stefañska i Zofia Turecka.  W organizacji 

fot. A. Kokoszka

ca³ego spotkania pomaga³a Rada 
Rodziców, czêœæ artystyczn¹ wraz 
z uczniami klasy V i VI przygotowa³y 
Renata Mikler i Anna Kokoszka a ca³oœæ 

dope³ni³a prezentacja multimedialna. 
Wszyscy zebrani byli bardzo wzruszeni 
i pe³ni podziwu dla wystêpu uczniów. 

Anna Kokoszka
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Po ust¹pieniu lodu, w po³owie marca bie¿¹cego roku, 
w zbiorniku wodnym w K³aju dzier¿awionym przez 
Towarzystwo Wêdkarskie „Karp” zauwa¿ono martwe 
zwierzêta. Na brzegu zbiornika le¿a³y znaczne iloœci 
m.in. martwych ryb i pi¿maków.

Prezes Towarzystwa Wêdkarskiego „Karp” Stanis³aw Du¿yñski tak mówi 
o zaistnia³ej sytuacji: Mo¿na zastanawiaæ siê dlaczego w zbiorniku, przez 
który przebiega inwestycja budowlana zwierzêta pad³y, a w drugim 
zbiorniku, który nie ma kontaktu z pracami budowlanymi w dalszym ci¹gu 
s¹ ¿ywe.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ Towarzystwo Wêdkarskie „Karp” 
zaalarmowa³o instytucje odpowiedzialne za ochronê œrodowiska 
naturalnego. Stanis³aw Du¿yñski wci¹¿ zadaje sobie pytanie: Czy tragedia 
dotknie wy³¹cznie zwierzêta ¿yj¹ce w tym zbiorniku?   

AŒ

Po¿ar ³¹k to wyrok œmierci dla niezliczonej iloœci zwierz¹t od drobnych 
bezkrêgowców (d¿d¿ownice, paj¹ki, œwierszcze, pasikoniki, motyle, 
mrówki, pszczo³y, osy) po wiele gatunków krêgowców (ropuchy, 
jaszczurki ) a tak¿e liczne gatunki ptaków i ich lêgi.
Ogieñ przenosi siê na pobliskie zabudowania i lasy powoduj¹c 
nieodwracalne straty. 
W ekosystemach leœnych po¿ary niszcz¹ kryjówki zwierz¹t oraz bazê 
pokarmow¹ dla wielu organizmów.
W p³omieniach ognia ginie mikroflora glebowa, która wyja³awia glebê 
i hamuje  naturalny  rozk³ad resztek organicznych.

W efekcie spalania powstaj¹ dymy zawieraj¹ce tlenki wêgla, azotu, siarki 
oraz zwi¹zki rakotwórcze. Wp³ywaj¹ w istotny sposób na wzmo¿enie efektu 
cieplarnianego.

Gêsto œciel¹cy siê dym, to tak¿e zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ruchu 
drogowego.

PAMIÊTAJ!
Wypalanie traw oprócz tego, ¿e jest naprawdê niebezpieczne, 
niekorzystne dla cz³owieka, jest te¿ prawnie niedozwolone. Okreœlaj¹ to 
odpowiednie zapisy prawne:
1. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 z póŸ. zm.) 
Zgodnie z art. 124 ustawy "zabrania siê wypalania ³¹k, pastwisk, 
nieu¿ytków, rowów, pasów przydro¿nych, szlaków kolejowych oraz 

Zawody wêdkarskie o puchar wójta K³aja Zbigniewa Str¹czka

Niekwestionowanym zwyciêzc¹ zawodów 
zosta³ Krzysztof Garula, który z³owi³ w sumie 
ponad 23 kilogramy ryb. Drugie miejsce zaj¹³ 
Miros³aw Œlêczek z  po³owem o masie 20,5 
kilogramów. Trzeci¹ lokatê „wywêdkowa³” 
Krzysztof Du¿yñski (11,3 kg). Specjalne 
wyró¿nienie i nagrodê przyznano 
najm³odszemu  uczestnikowi zawodów 
Tomaszowi Siwek. Najlepszym wêdkarzom 
nagrody i puchary wrêcza³ wójt Zbigniew 
Str¹czek. 
  
Coraz popularniejsze w œrodowisku lokalnym 
i wœród pasjonatów wêdkarstwa zawody  maj¹ 
ju¿ na swoim koncie nie jeden rekord. 
– Mieliœmy tutaj prawie 14-kilogramowego 
szczupaka i pó³metrowe sumy. Jednym 
zdaniem – nie ³owimy ma³ych rybek! 
Na pewno jest to efekt tego, ¿e co roku 
zarybiamy staw wiêkszymi osobnikami – mówi 
prezes Ko³a Wêdkarskiego Stanis³aw Du¿yñski.  

Przynajmniej dwa razy w roku dwa du¿e 
stawy, dzier¿awione przez Towarzystwo 
udostêpniane s¹ wszystkim mi³oœnikom 
wêdkarstwa. Oprócz inauguracji sezonu 
w wakacje „Karp” organizuje 24-godzinny 
maraton wêdkarski. Impreza ma charakter 
otwarty. Jednak z uwagi na parametry akwenu 
adresatami s¹ osoby doros³e. – To moja pasja – 
mówi krótko prezes Stanis³aw Du¿yñski 
o swojej dzia³alnoœci.

40 amatorów wêdkarstwa rywalizowa³o w sobotê 2 kwietnia o puchar wójta gminy K³aj. W ten oryginalny  sposób od blisko 9 lat 
Towarzystwo Wêdkarskie Karp inauguruje sezon wêdkarski.  Weekendowe wêdkowanie nie oby³o siê bez udzia³u pañ. Czterogodzinny 
„po³ów” zakoñczono wspólnym grillowaniem.

Na zdjêciu uczestnicy inauguruj¹cych sezon wêdkarski zawodów o Puchar Wójta 
Gminy K³aj fot. JW

W oczekiwaniu na wielk¹ rybê

fot. JW

fot. JWfot. JW

fot. JWfot. JW

NIE WYPALAJ TRAW

trzcinowisk i szuwarów” 
2. Ustawa z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2011 r. Nr 12,  poz. 59 z póŸ. zm.). 
Art. 30 ust. 3 pkt. 3 mówi, ¿e "w lasach oraz na terenach œródleœnych, jak 
równie¿ w odleg³oœci do 100 m od granicy lasu, zabrania siê dzia³añ 
i czynnoœci mog¹cych wywo³aæ niebezpieczeñstwo, a w szczególnoœci:
– rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez 

w³aœciciela lasu lub nadleœniczego, 
– korzystania z otwartego p³omienia, 
– wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozosta³oœci roœlinnych”.

Jakie gro¿¹ sankcje karne :
Artyku³ 131 ustawy o ochronie przyrody mówi, ¿e "kto wypala ³¹ki, 
pastwiska, nieu¿ytki, rowy, pasy przydro¿ne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu lub grzywny".
Zgodnie z art. 82, § 1 Kodeksu wykroczeñ, za wykroczenie tego typu 
grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. 
Kodeks karny art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagra¿a ¿yciu 
lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, maj¹ce 
postaæ po¿aru, podlega karze pozbawienia wolnoœci od roku do 10 lat.
Dodatkowe sankcje zagra¿aj¹ osobom, które doprowadzi³y do 
czyjejœ œmierci lub powstania strat materialnych. 
Wypalanie mo¿e skutkowaæ obni¿eniem lub wstrzymaniem dop³at dla 
rolników. 
Przestrzegamy przed zagro¿eniami i skutkami wypalania traw.

Marta Bzdyl

Wraz z nadejœciem wiosny wraca problem wypalania nieu¿ytków.

Apelujemy o niepodpalanie suchych traw i innych pozosta³oœci roœlinnych na ³¹kach, skwerach, nieu¿ytkach oraz 
w przydro¿nych rowach i lasach . Podpalanie traw to brutalne niszczenie gleby, a tak¿e powa¿ne zagro¿enie dla zwierz¹t 
i ludzi.

Co siê sta³o na ¿wirowni w K³aju? Co siê sta³o na ¿wirowni w K³aju? 

fot. Stanis³aw Du¿yñski
fot. Stanis³aw Du¿yñski

fot. Stanis³aw Du¿yñski
fot. Stanis³aw Du¿yñski

Tych zwierz¹t ju¿ w tym miejscu nigdy nie zobaczymy:

!!!!

JW
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Po ust¹pieniu lodu, w po³owie marca bie¿¹cego roku, 
w zbiorniku wodnym w K³aju dzier¿awionym przez 
Towarzystwo Wêdkarskie „Karp” zauwa¿ono martwe 
zwierzêta. Na brzegu zbiornika le¿a³y znaczne iloœci 
m.in. martwych ryb i pi¿maków.

Prezes Towarzystwa Wêdkarskiego „Karp” Stanis³aw Du¿yñski tak mówi 
o zaistnia³ej sytuacji: Mo¿na zastanawiaæ siê dlaczego w zbiorniku, przez 
który przebiega inwestycja budowlana zwierzêta pad³y, a w drugim 
zbiorniku, który nie ma kontaktu z pracami budowlanymi w dalszym ci¹gu 
s¹ ¿ywe.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ Towarzystwo Wêdkarskie „Karp” 
zaalarmowa³o instytucje odpowiedzialne za ochronê œrodowiska 
naturalnego. Stanis³aw Du¿yñski wci¹¿ zadaje sobie pytanie: Czy tragedia 
dotknie wy³¹cznie zwierzêta ¿yj¹ce w tym zbiorniku?   

AŒ

Po¿ar ³¹k to wyrok œmierci dla niezliczonej iloœci zwierz¹t od drobnych 
bezkrêgowców (d¿d¿ownice, paj¹ki, œwierszcze, pasikoniki, motyle, 
mrówki, pszczo³y, osy) po wiele gatunków krêgowców (ropuchy, 
jaszczurki ) a tak¿e liczne gatunki ptaków i ich lêgi.
Ogieñ przenosi siê na pobliskie zabudowania i lasy powoduj¹c 
nieodwracalne straty. 
W ekosystemach leœnych po¿ary niszcz¹ kryjówki zwierz¹t oraz bazê 
pokarmow¹ dla wielu organizmów.
W p³omieniach ognia ginie mikroflora glebowa, która wyja³awia glebê 
i hamuje  naturalny  rozk³ad resztek organicznych.

W efekcie spalania powstaj¹ dymy zawieraj¹ce tlenki wêgla, azotu, siarki 
oraz zwi¹zki rakotwórcze. Wp³ywaj¹ w istotny sposób na wzmo¿enie efektu 
cieplarnianego.

Gêsto œciel¹cy siê dym, to tak¿e zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ruchu 
drogowego.

PAMIÊTAJ!
Wypalanie traw oprócz tego, ¿e jest naprawdê niebezpieczne, 
niekorzystne dla cz³owieka, jest te¿ prawnie niedozwolone. Okreœlaj¹ to 
odpowiednie zapisy prawne:
1. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 z póŸ. zm.) 
Zgodnie z art. 124 ustawy "zabrania siê wypalania ³¹k, pastwisk, 
nieu¿ytków, rowów, pasów przydro¿nych, szlaków kolejowych oraz 

Zawody wêdkarskie o puchar wójta K³aja Zbigniewa Str¹czka

Niekwestionowanym zwyciêzc¹ zawodów 
zosta³ Krzysztof Garula, który z³owi³ w sumie 
ponad 23 kilogramy ryb. Drugie miejsce zaj¹³ 
Miros³aw Œlêczek z  po³owem o masie 20,5 
kilogramów. Trzeci¹ lokatê „wywêdkowa³” 
Krzysztof Du¿yñski (11,3 kg). Specjalne 
wyró¿nienie i nagrodê przyznano 
najm³odszemu  uczestnikowi zawodów 
Tomaszowi Siwek. Najlepszym wêdkarzom 
nagrody i puchary wrêcza³ wójt Zbigniew 
Str¹czek. 
  
Coraz popularniejsze w œrodowisku lokalnym 
i wœród pasjonatów wêdkarstwa zawody  maj¹ 
ju¿ na swoim koncie nie jeden rekord. 
– Mieliœmy tutaj prawie 14-kilogramowego 
szczupaka i pó³metrowe sumy. Jednym 
zdaniem – nie ³owimy ma³ych rybek! 
Na pewno jest to efekt tego, ¿e co roku 
zarybiamy staw wiêkszymi osobnikami – mówi 
prezes Ko³a Wêdkarskiego Stanis³aw Du¿yñski.  

Przynajmniej dwa razy w roku dwa du¿e 
stawy, dzier¿awione przez Towarzystwo 
udostêpniane s¹ wszystkim mi³oœnikom 
wêdkarstwa. Oprócz inauguracji sezonu 
w wakacje „Karp” organizuje 24-godzinny 
maraton wêdkarski. Impreza ma charakter 
otwarty. Jednak z uwagi na parametry akwenu 
adresatami s¹ osoby doros³e. – To moja pasja – 
mówi krótko prezes Stanis³aw Du¿yñski 
o swojej dzia³alnoœci.

40 amatorów wêdkarstwa rywalizowa³o w sobotê 2 kwietnia o puchar wójta gminy K³aj. W ten oryginalny  sposób od blisko 9 lat 
Towarzystwo Wêdkarskie Karp inauguruje sezon wêdkarski.  Weekendowe wêdkowanie nie oby³o siê bez udzia³u pañ. Czterogodzinny 
„po³ów” zakoñczono wspólnym grillowaniem.

Na zdjêciu uczestnicy inauguruj¹cych sezon wêdkarski zawodów o Puchar Wójta 
Gminy K³aj fot. JW

W oczekiwaniu na wielk¹ rybê

fot. JW

fot. JWfot. JW

fot. JWfot. JW

NIE WYPALAJ TRAW

trzcinowisk i szuwarów” 
2. Ustawa z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2011 r. Nr 12,  poz. 59 z póŸ. zm.). 
Art. 30 ust. 3 pkt. 3 mówi, ¿e "w lasach oraz na terenach œródleœnych, jak 
równie¿ w odleg³oœci do 100 m od granicy lasu, zabrania siê dzia³añ 
i czynnoœci mog¹cych wywo³aæ niebezpieczeñstwo, a w szczególnoœci:
– rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez 

w³aœciciela lasu lub nadleœniczego, 
– korzystania z otwartego p³omienia, 
– wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozosta³oœci roœlinnych”.

Jakie gro¿¹ sankcje karne :
Artyku³ 131 ustawy o ochronie przyrody mówi, ¿e "kto wypala ³¹ki, 
pastwiska, nieu¿ytki, rowy, pasy przydro¿ne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu lub grzywny".
Zgodnie z art. 82, § 1 Kodeksu wykroczeñ, za wykroczenie tego typu 
grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. 
Kodeks karny art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagra¿a ¿yciu 
lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, maj¹ce 
postaæ po¿aru, podlega karze pozbawienia wolnoœci od roku do 10 lat.
Dodatkowe sankcje zagra¿aj¹ osobom, które doprowadzi³y do 
czyjejœ œmierci lub powstania strat materialnych. 
Wypalanie mo¿e skutkowaæ obni¿eniem lub wstrzymaniem dop³at dla 
rolników. 
Przestrzegamy przed zagro¿eniami i skutkami wypalania traw.

Marta Bzdyl

Wraz z nadejœciem wiosny wraca problem wypalania nieu¿ytków.

Apelujemy o niepodpalanie suchych traw i innych pozosta³oœci roœlinnych na ³¹kach, skwerach, nieu¿ytkach oraz 
w przydro¿nych rowach i lasach . Podpalanie traw to brutalne niszczenie gleby, a tak¿e powa¿ne zagro¿enie dla zwierz¹t 
i ludzi.

Co siê sta³o na ¿wirowni w K³aju? Co siê sta³o na ¿wirowni w K³aju? 

fot. Stanis³aw Du¿yñski
fot. Stanis³aw Du¿yñski

fot. Stanis³aw Du¿yñski
fot. Stanis³aw Du¿yñski

Tych zwierz¹t ju¿ w tym miejscu nigdy nie zobaczymy:

!!!!

JW
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Fina³ M³odzie¿owych Mistrzostw Polski 
w Futsalu U-18
W dniach 11-13 marca, w Centrum Edukacyjno-Rozrywkowym w Wieliczce odbywa³y siê Fina³y III M³odzie¿owych Mistrzostw Polski w Futsalu 
U-18 z udzia³em 16 czo³owych zespo³ów Polski podzielonych na 4 grupy. W gronie finalistów znalaz³ siê UKS Sprinter K³aj.

Sprinter K³aj, od lewej: £YSEK PIOTR , MARUT  TOMASZ , DATA METEUSZ , SOBAS 
JAKUB,  KUŒNIERZ JAN, DÊBOWSKI MARCIN ,trenerzy zespo³u: ZARÊBA CZES£AW, 
KOLARZ BART£OMIEJ.
Dolny rz¹d od lewej: FASUGA £UKASZ , PIECH £UKASZ, ŒWIÊTEK DARIUSZ , 
ROMAÑSKI FILIP, ŒWIÊTEK MICHA£, WARCHO£EK KAMIL.         
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Rafa³ Wajda 
w Polskiej Lidze Karate 
Tradycyjnego

Zdrowy K³aj 2011

Rozmowa z prezesem 
NZOZ w K³aju 
lek. med. Miros³awem 
Jurkowskim

Us³ugi 
medyczne 
w ramach NFZ
Nie od dziœ wiadomo o problemach 
w polskiej s³u¿bie zdrowia. Ci¹g³e 
narzekanie na niewydolny i niesprawny 
system ochrony zdrowia to powszechnoœæ. 
Tak¿e w tym roku nic nie wskazuje na 
poprawê sytuacji. Ogólnopolskim 
zmartwieniem jest zmniejszenie funduszy 
przeznaczonych na funkcjonowanie 
polskiej s³u¿by zdrowia. Niestety ten 
problem dotyczy tak¿e naszej gminy. 

Z jakich bezp³atnych us³ug medycznych 
mo¿emy korzystaæ w 2011 roku?
Na terenie gminy K³aj znajduj¹ siê dwie 
placówki medyczne wspó³pracuj¹ce 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
NZOZ w K³aju w ramach umowy z NFZ 
zapewnia swoim pacjentom podstawow¹ 
opiekê medyczn¹ oraz porady z zakresu: 
rehabilitacji leczniczej, stomatologii, 
okulistyki oraz ginekologii.

Z kolei Niepo³omickie Centrum 
Profilaktyczno-Lecznicze z oddzia³em 
w £ê¿kowicach oferuje porady alergologa, 
laryngologa, neurologa dla doros³ych oraz 
logopedy. Ponadto firma PROF-MED. s.c. 
równie¿ w £ê¿kowicach w ramach umowy 
z NFZ prowadzi oddzia³ psychiatryczny, 
rehabilitacyjny oraz oddzia³ leczenia nerwic.

Dostêpnoœæ us³ug medycznych 
finansowanych przez NFZ w roku bie¿¹cym 
w „skali” gminy w stosunku do roku 
poprzedniego zmniejszy³a siê o œwiadczenia 
z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej oraz 
o kontrakt na Dzienny Oœrodek Rehabilitacji 
dla Dzieci o Zaburzonym Rozwoju.

AŒ 

Jakich zmian mog¹ spodziewaæ siê 
pacjenci w nowym roku?
Pacjentów gminy K³aj czekaj¹ istotne 
zmiany. W tym roku uda³o nam siê 
wynegocjowaæ kontrakty z Narodowym 
Funduszem Zdrowia w zakresie 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 
Stomatologii i Ambulatoryjnej Opieki 
Specjalistycznej w zakresie: Ginekologii, 
Okulistyki, Poradni Rehabilitacyjnej. 
W zwi¹zku z brakiem kontraktów z NFZ 
na porady neurologiczne, laryngologiczne 
i zabiegi fizjoterapeutyczne, uruchomiliœmy 
odp³atne porady i zabiegi aby nasi pacjenci 
mieli ³atwy dostêp do ró¿nych specjalistów 
i zabiegów fizjoterapeutycznych. Od roku 
dzia³a na podobnych zasadach Poradnia 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. 
W NZOZ w K³aju zatrudniamy personel 
o najwy¿szych kwalifikacjach, dysponujemy 
tak¿e nowo zakupionym sprzêtem.

Oœrodek Zdrowia jest czynny od 
poniedzia³ku do pi¹tku od godziny 8.00 
do 18.00. A co z opiek¹ ca³odobow¹?
Poza godzinami pracy Oœrodka, opiekê nad 
mieszkañcami gminy przejmuje Nocna 
i Œwi¹teczna Pomoc Medyczna. Informacje 
o placówkach pe³ni¹cych ca³odobowe 
dy¿ury mo¿na znaleŸæ na stronie 
internetowej Niepublicznego Zak³adu 
Opieki Zdrowotnej w K³aju oraz na drzwiach 
frontowych Oœrodka Zdrowia 
w K³aju i Brzeziu. Najbli¿szy punkt Nocnej 
i Œwi¹tecznej Pomocy Medycznej znajduje 
siê w budynku Niepo³omickiego Centrum 
Medycznego w Niepo³omicach na 
ul. Korczaka 1, telefon 12281-10-05. 
W trosce o pacjentów zak³ad finansuje tak¿e 
weekendowe wyjazdy pielêgniarek 
œrodowiskowych do chorych.

Na jak¹ pomoc mog¹ liczyæ najm³odsi 
pacjenci z gminy K³aj?
Od stycznia 2011 roku objêliœmy opiek¹ 
16 noworodków. Najm³odsi pacjenci i ich 
Mamy mog¹ liczyæ na pomoc 
wykwalifikowanych pielêgniarek, po³o¿nych 

œrodowiskowo – rodzinnych. M³ode Mamy 
musz¹ pamiêtaæ o sk³adaniu deklaracji 
wyboru lekarza, pielêgniarki i po³o¿nej 
œrodowiskowo-rodzinnej dla siebie 
i dziecka. Planujemy równie¿ utworzenie 
Szko³y Rodzenia dla przysz³ych rodziców. 
Nie zapominamy tak¿e o starszych 
dzieciach. Dzieæmi w wieku szkolnym, 
ze szkó³ w K³aju, Brzeziu, Szarowie, 
Stanis³awicach, Targowisku, Grodkowicach 
i Szczytnikach zajmuj¹ siê dyplomowane 
pielêgniarki w œrodowisku nauczania 
i wychowania.

Jakie nowe wyzwania czekaj¹ NZOZ 
w K³aju?
W dobie kryzysu nie jest ³atwo pozyskaæ 
fundusze na sprawne funkcjonowanie 
Niepublicznego Zak³adu Opieki 
Zdrowotnej. Na najbli¿sz¹ przysz³oœæ 
planujemy drobne prace remontowe, przy 
znacznej pomocy Wójta Gminy K³aj, Pana 
Zbigniewa Str¹czka. Przewidywana jest 
wymiana okien i remont wêz³a sanitarnego 
w Oœrodku Zdrowia w Brzeziu. W 2011 roku 
w oparciu o kontrakt z NFZ nadal 
realizujemy  Program Profilaktyki Raka 
Szyjki Macicy, przeznaczony dla kobiet 
w wieku od 25 do 59 lat, gdzie pacjentka 
mo¿e mieæ bezp³atnie wykonane badanie 
cytologiczne. Nie zdajemy sobie sprawy, ¿e 
na raka szyjki macicy umiera codziennie 
5 Polek. W zwi¹zku z programem wys³aliœmy 
zaproszenia dla kobiet w tym przedziale 
wiekowym, ale zg³aszalnoœæ jest bardzo 

Nasza dru¿yna w pierwszym meczu zmierzy³a siê z Akademi¹ Futsal Club 
Pniewy (jak siê potem okaza³o Mistrzem Polski ),  w którym to  
„Akademicy ”wygrali 1-0.  By³ to pojedynek wyrównany pe³en napiêcia 
i sportowej zaciêtoœci. Sprinter musia³ w tym meczu radziæ sobie bez swojego 
kapitana, który w starciu z rywalem nabawi³ siê kontuzji  rêki. Uraz ten 
wykluczy³ go z udzia³u w nastêpnych meczach i  os³abi³ dru¿ynê. Losy meczu 
wa¿y³y siê do ostatnich sekund, co œwiadczy³o  o wyrównanym potencjale 
obu dru¿yn. W nastêpnym spotkaniu nasz team zmierzy³ siê  z  Impulsem 
Siemianowice Œl¹skie, w którym to po rewelacyjnym pocz¹tku 
i znakomitej kombinacyjnej grze (od pierwszej do ostatniej minuty 
kontrolowa³ przebieg spotkania) w konsekwencji  pokona³ zespó³ 
z Siemianowic 4-1. W trzecim meczu  zawodnicy z K³aja  zmierzyli siê 
z Hurtapem £êczyca. Po obiecuj¹cym pocz¹tku Sprinter prowadzi³ 1-0, 
by po chwili nieuwagi przegrywaæ  2-1.Taki rezultat nie dawa³ awansu 
Sprinterowi, który  postawi³ wszystko na jedna kartê, przegrywaj¹c 
pojedynek 5-1 ( Hurtap zosta³ Wicemistrzem Polski ). Sprinter K³aj 
uplasowa³ siê na 3 miejscu w grupie  B, która okaza³a siê mistrzowsk¹. 
W  koñcowej klasyfikacji nasz zespó³ zaj¹³ bardzo wysok¹ 9 lokatê 
w Polsce.
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Tabela grupy B

1.

2.

3.

4.

Akademia Futsal Club Pniewy

Hurtap £êczyca

UKS  Sprinter K³aj

Impuls Ampol Siemianowice Œl.

3. 7 7-4 

3. 4 7-6 

3. 3 5-7  

3. 3 6-8

Dwóch zawodników z AKT Niepo³omice Rafa³ Wajda (Szarów) i Anna 
Mleko zakwalifikowa³o siê do Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego. Rafa³ 
Wajda zosta³ zwyciêzc¹ pierwszego turnieju ( z trzech) rozegranego 
26 marca 2011 roku w Centrum Japoñskich Sportów i Sztuk Walki 
,,Dojo – Stara Wieœ''.

–  Rafa³ pokona³ bardzo utytu³owanych zawodników. W pierwszej rundzie 
wygra³ na wskazania z Damianem Stasiakiem z Aleksandrowa £ódzkiego, 
obecnym mistrzem Europy w  fukugo. W drugiej rundzie pokona³ bardzo 
dobrego zawodnika z Kluczborka, obecnego wicemistrza œwiata w kumite 
dru¿ynowym, £ukasza Radwañskiego. W walce fina³owej zwyciê¿y³ 
z najbardziej doœwiadczonym zawodnikiem w kumite £ukaszem Wójcikiem 
z Wroc³awia, trzykrotnym mistrzem Europy w tej konkurencji. Rafa³ by³ nie 
tylko  ni¿szy ale i  l¿ejszy od swojego rywala o ponad 30 kilogramów. Mimo 
takiej ró¿nicy wzrostu i wagi udowodni³, ¿e w prawdziwej sztuce walki 
wzrost i waga przeciwnika nie maj¹ znaczenia. Pokazuj¹c wielkiego ducha 
walki i bardzo dobre przygotowanie do startu, Rafa³ sta³ siê liderem ligi i ma 
du¿¹ szansê reprezentowaæ Polskê podczas tegorocznego Pucharu Œwiata. 

W zawodach startowa³a równie¿ klubowa 
kole¿anka Rafa³a, Anna Mleko, która zajê³a 
7 miejsce wœród kobiet.
Turniej odby³ siê pod koniec tygodniowego 
zgrupowania kadry narodowej seniorów (od 21 
do 27 marca), na którym przebywa³o piêciu 
zawodników z niepo³omickiej Akademii Karate 
Tradycyjnego. Powo³anie na zgrupowanie 
otrzyma³o 25 osób z ca³ej Polski. Z Niepo³omic 
byli to: Pawe³ Janusz, Micha³ Janusz, Rafa³ Wajda, 
Anna Mleko i Joanna Musia³. Zajêcia prowadzi³ 
sensei W³odzimierz Kwieciñski. Karatecy 
codziennie uczestniczyli w trzech treningach. 
Poranny odbywa³ siê na œwie¿ym powietrzu, dwa 
pozosta³e w sali. G³ównym celem treningowym 
by³o przygotowanie zawodników do startu 
w Polskiej Lidze Karate oraz w zbli¿aj¹cych 
siê mistrzostwach Polski. 
W Polskiej Lidze Karate Tradycyjnego startuje 
8 zawodników i 8 zawodniczek z ca³ej Polski. 
Ci, którzy w minionym roku zajêli miejsca 1-4 maj¹ zagwarantowane prawo 
startu w Lidze bez eliminacji (Wajda by³ II) . Pozosta³e cztery miejsca 
wy³aniane s¹ w drodze eliminacji. Celem Ligi jest propagowanie karate 
tradycyjnego na najwy¿szym poziomie technicznym. Zawodnicy musz¹ 
dobrze prezentowaæ zarówno kata, kitei, jak i kumite. Rywalizacja 
w tegorocznej lidze jest zawziêta poniewa¿ dwóch najlepszych  
zawodników i zawodniczek weŸmie udzia³ w VI Pucharze Œwiata w Karate 
Tradycyjnym (w czerwcu).

 Joanna Musia³

niska. W najbli¿szym czasie wraz z Wójtem 
Gminy K³aj organizujemy zebranie 
edukacyjne dla rodziców dziewczynek 
z rocznika 1999, dotycz¹ce Programu 
Szczepieñ Przeciwko Rakowi Szyjki Macicy. 
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym wszystkich 
czytelników zaprosiæ do zg³aszania 
pomys³ów i uwag na temat funkcjonowania 
NZOZ w K³aju, na nasz adres 
e-mail: kontakt@zdrowyklaj.pl

Dziêkujê za rozmowê.
JW

 fot.  Bart³omiej KolarzBart³omiej Kolarz

fot. Joanna Musia³

fot. JW
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Fina³ M³odzie¿owych Mistrzostw Polski 
w Futsalu U-18
W dniach 11-13 marca, w Centrum Edukacyjno-Rozrywkowym w Wieliczce odbywa³y siê Fina³y III M³odzie¿owych Mistrzostw Polski w Futsalu 
U-18 z udzia³em 16 czo³owych zespo³ów Polski podzielonych na 4 grupy. W gronie finalistów znalaz³ siê UKS Sprinter K³aj.

Sprinter K³aj, od lewej: £YSEK PIOTR , MARUT  TOMASZ , DATA METEUSZ , SOBAS 
JAKUB,  KUŒNIERZ JAN, DÊBOWSKI MARCIN ,trenerzy zespo³u: ZARÊBA CZES£AW, 
KOLARZ BART£OMIEJ.
Dolny rz¹d od lewej: FASUGA £UKASZ , PIECH £UKASZ, ŒWIÊTEK DARIUSZ , 
ROMAÑSKI FILIP, ŒWIÊTEK MICHA£, WARCHO£EK KAMIL.         
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Rafa³ Wajda 
w Polskiej Lidze Karate 
Tradycyjnego

Zdrowy K³aj 2011

Rozmowa z prezesem 
NZOZ w K³aju 
lek. med. Miros³awem 
Jurkowskim

Us³ugi 
medyczne 
w ramach NFZ
Nie od dziœ wiadomo o problemach 
w polskiej s³u¿bie zdrowia. Ci¹g³e 
narzekanie na niewydolny i niesprawny 
system ochrony zdrowia to powszechnoœæ. 
Tak¿e w tym roku nic nie wskazuje na 
poprawê sytuacji. Ogólnopolskim 
zmartwieniem jest zmniejszenie funduszy 
przeznaczonych na funkcjonowanie 
polskiej s³u¿by zdrowia. Niestety ten 
problem dotyczy tak¿e naszej gminy. 

Z jakich bezp³atnych us³ug medycznych 
mo¿emy korzystaæ w 2011 roku?
Na terenie gminy K³aj znajduj¹ siê dwie 
placówki medyczne wspó³pracuj¹ce 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
NZOZ w K³aju w ramach umowy z NFZ 
zapewnia swoim pacjentom podstawow¹ 
opiekê medyczn¹ oraz porady z zakresu: 
rehabilitacji leczniczej, stomatologii, 
okulistyki oraz ginekologii.

Z kolei Niepo³omickie Centrum 
Profilaktyczno-Lecznicze z oddzia³em 
w £ê¿kowicach oferuje porady alergologa, 
laryngologa, neurologa dla doros³ych oraz 
logopedy. Ponadto firma PROF-MED. s.c. 
równie¿ w £ê¿kowicach w ramach umowy 
z NFZ prowadzi oddzia³ psychiatryczny, 
rehabilitacyjny oraz oddzia³ leczenia nerwic.

Dostêpnoœæ us³ug medycznych 
finansowanych przez NFZ w roku bie¿¹cym 
w „skali” gminy w stosunku do roku 
poprzedniego zmniejszy³a siê o œwiadczenia 
z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej oraz 
o kontrakt na Dzienny Oœrodek Rehabilitacji 
dla Dzieci o Zaburzonym Rozwoju.

AŒ 

Jakich zmian mog¹ spodziewaæ siê 
pacjenci w nowym roku?
Pacjentów gminy K³aj czekaj¹ istotne 
zmiany. W tym roku uda³o nam siê 
wynegocjowaæ kontrakty z Narodowym 
Funduszem Zdrowia w zakresie 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 
Stomatologii i Ambulatoryjnej Opieki 
Specjalistycznej w zakresie: Ginekologii, 
Okulistyki, Poradni Rehabilitacyjnej. 
W zwi¹zku z brakiem kontraktów z NFZ 
na porady neurologiczne, laryngologiczne 
i zabiegi fizjoterapeutyczne, uruchomiliœmy 
odp³atne porady i zabiegi aby nasi pacjenci 
mieli ³atwy dostêp do ró¿nych specjalistów 
i zabiegów fizjoterapeutycznych. Od roku 
dzia³a na podobnych zasadach Poradnia 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. 
W NZOZ w K³aju zatrudniamy personel 
o najwy¿szych kwalifikacjach, dysponujemy 
tak¿e nowo zakupionym sprzêtem.

Oœrodek Zdrowia jest czynny od 
poniedzia³ku do pi¹tku od godziny 8.00 
do 18.00. A co z opiek¹ ca³odobow¹?
Poza godzinami pracy Oœrodka, opiekê nad 
mieszkañcami gminy przejmuje Nocna 
i Œwi¹teczna Pomoc Medyczna. Informacje 
o placówkach pe³ni¹cych ca³odobowe 
dy¿ury mo¿na znaleŸæ na stronie 
internetowej Niepublicznego Zak³adu 
Opieki Zdrowotnej w K³aju oraz na drzwiach 
frontowych Oœrodka Zdrowia 
w K³aju i Brzeziu. Najbli¿szy punkt Nocnej 
i Œwi¹tecznej Pomocy Medycznej znajduje 
siê w budynku Niepo³omickiego Centrum 
Medycznego w Niepo³omicach na 
ul. Korczaka 1, telefon 12281-10-05. 
W trosce o pacjentów zak³ad finansuje tak¿e 
weekendowe wyjazdy pielêgniarek 
œrodowiskowych do chorych.

Na jak¹ pomoc mog¹ liczyæ najm³odsi 
pacjenci z gminy K³aj?
Od stycznia 2011 roku objêliœmy opiek¹ 
16 noworodków. Najm³odsi pacjenci i ich 
Mamy mog¹ liczyæ na pomoc 
wykwalifikowanych pielêgniarek, po³o¿nych 

œrodowiskowo – rodzinnych. M³ode Mamy 
musz¹ pamiêtaæ o sk³adaniu deklaracji 
wyboru lekarza, pielêgniarki i po³o¿nej 
œrodowiskowo-rodzinnej dla siebie 
i dziecka. Planujemy równie¿ utworzenie 
Szko³y Rodzenia dla przysz³ych rodziców. 
Nie zapominamy tak¿e o starszych 
dzieciach. Dzieæmi w wieku szkolnym, 
ze szkó³ w K³aju, Brzeziu, Szarowie, 
Stanis³awicach, Targowisku, Grodkowicach 
i Szczytnikach zajmuj¹ siê dyplomowane 
pielêgniarki w œrodowisku nauczania 
i wychowania.

Jakie nowe wyzwania czekaj¹ NZOZ 
w K³aju?
W dobie kryzysu nie jest ³atwo pozyskaæ 
fundusze na sprawne funkcjonowanie 
Niepublicznego Zak³adu Opieki 
Zdrowotnej. Na najbli¿sz¹ przysz³oœæ 
planujemy drobne prace remontowe, przy 
znacznej pomocy Wójta Gminy K³aj, Pana 
Zbigniewa Str¹czka. Przewidywana jest 
wymiana okien i remont wêz³a sanitarnego 
w Oœrodku Zdrowia w Brzeziu. W 2011 roku 
w oparciu o kontrakt z NFZ nadal 
realizujemy  Program Profilaktyki Raka 
Szyjki Macicy, przeznaczony dla kobiet 
w wieku od 25 do 59 lat, gdzie pacjentka 
mo¿e mieæ bezp³atnie wykonane badanie 
cytologiczne. Nie zdajemy sobie sprawy, ¿e 
na raka szyjki macicy umiera codziennie 
5 Polek. W zwi¹zku z programem wys³aliœmy 
zaproszenia dla kobiet w tym przedziale 
wiekowym, ale zg³aszalnoœæ jest bardzo 

Nasza dru¿yna w pierwszym meczu zmierzy³a siê z Akademi¹ Futsal Club 
Pniewy (jak siê potem okaza³o Mistrzem Polski ),  w którym to  
„Akademicy ”wygrali 1-0.  By³ to pojedynek wyrównany pe³en napiêcia 
i sportowej zaciêtoœci. Sprinter musia³ w tym meczu radziæ sobie bez swojego 
kapitana, który w starciu z rywalem nabawi³ siê kontuzji  rêki. Uraz ten 
wykluczy³ go z udzia³u w nastêpnych meczach i  os³abi³ dru¿ynê. Losy meczu 
wa¿y³y siê do ostatnich sekund, co œwiadczy³o  o wyrównanym potencjale 
obu dru¿yn. W nastêpnym spotkaniu nasz team zmierzy³ siê  z  Impulsem 
Siemianowice Œl¹skie, w którym to po rewelacyjnym pocz¹tku 
i znakomitej kombinacyjnej grze (od pierwszej do ostatniej minuty 
kontrolowa³ przebieg spotkania) w konsekwencji  pokona³ zespó³ 
z Siemianowic 4-1. W trzecim meczu  zawodnicy z K³aja  zmierzyli siê 
z Hurtapem £êczyca. Po obiecuj¹cym pocz¹tku Sprinter prowadzi³ 1-0, 
by po chwili nieuwagi przegrywaæ  2-1.Taki rezultat nie dawa³ awansu 
Sprinterowi, który  postawi³ wszystko na jedna kartê, przegrywaj¹c 
pojedynek 5-1 ( Hurtap zosta³ Wicemistrzem Polski ). Sprinter K³aj 
uplasowa³ siê na 3 miejscu w grupie  B, która okaza³a siê mistrzowsk¹. 
W  koñcowej klasyfikacji nasz zespó³ zaj¹³ bardzo wysok¹ 9 lokatê 
w Polsce.
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Tabela grupy B

1.

2.

3.

4.

Akademia Futsal Club Pniewy

Hurtap £êczyca

UKS  Sprinter K³aj

Impuls Ampol Siemianowice Œl.

3. 7 7-4 

3. 4 7-6 

3. 3 5-7  

3. 3 6-8

Dwóch zawodników z AKT Niepo³omice Rafa³ Wajda (Szarów) i Anna 
Mleko zakwalifikowa³o siê do Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego. Rafa³ 
Wajda zosta³ zwyciêzc¹ pierwszego turnieju ( z trzech) rozegranego 
26 marca 2011 roku w Centrum Japoñskich Sportów i Sztuk Walki 
,,Dojo – Stara Wieœ''.

–  Rafa³ pokona³ bardzo utytu³owanych zawodników. W pierwszej rundzie 
wygra³ na wskazania z Damianem Stasiakiem z Aleksandrowa £ódzkiego, 
obecnym mistrzem Europy w  fukugo. W drugiej rundzie pokona³ bardzo 
dobrego zawodnika z Kluczborka, obecnego wicemistrza œwiata w kumite 
dru¿ynowym, £ukasza Radwañskiego. W walce fina³owej zwyciê¿y³ 
z najbardziej doœwiadczonym zawodnikiem w kumite £ukaszem Wójcikiem 
z Wroc³awia, trzykrotnym mistrzem Europy w tej konkurencji. Rafa³ by³ nie 
tylko  ni¿szy ale i  l¿ejszy od swojego rywala o ponad 30 kilogramów. Mimo 
takiej ró¿nicy wzrostu i wagi udowodni³, ¿e w prawdziwej sztuce walki 
wzrost i waga przeciwnika nie maj¹ znaczenia. Pokazuj¹c wielkiego ducha 
walki i bardzo dobre przygotowanie do startu, Rafa³ sta³ siê liderem ligi i ma 
du¿¹ szansê reprezentowaæ Polskê podczas tegorocznego Pucharu Œwiata. 

W zawodach startowa³a równie¿ klubowa 
kole¿anka Rafa³a, Anna Mleko, która zajê³a 
7 miejsce wœród kobiet.
Turniej odby³ siê pod koniec tygodniowego 
zgrupowania kadry narodowej seniorów (od 21 
do 27 marca), na którym przebywa³o piêciu 
zawodników z niepo³omickiej Akademii Karate 
Tradycyjnego. Powo³anie na zgrupowanie 
otrzyma³o 25 osób z ca³ej Polski. Z Niepo³omic 
byli to: Pawe³ Janusz, Micha³ Janusz, Rafa³ Wajda, 
Anna Mleko i Joanna Musia³. Zajêcia prowadzi³ 
sensei W³odzimierz Kwieciñski. Karatecy 
codziennie uczestniczyli w trzech treningach. 
Poranny odbywa³ siê na œwie¿ym powietrzu, dwa 
pozosta³e w sali. G³ównym celem treningowym 
by³o przygotowanie zawodników do startu 
w Polskiej Lidze Karate oraz w zbli¿aj¹cych 
siê mistrzostwach Polski. 
W Polskiej Lidze Karate Tradycyjnego startuje 
8 zawodników i 8 zawodniczek z ca³ej Polski. 
Ci, którzy w minionym roku zajêli miejsca 1-4 maj¹ zagwarantowane prawo 
startu w Lidze bez eliminacji (Wajda by³ II) . Pozosta³e cztery miejsca 
wy³aniane s¹ w drodze eliminacji. Celem Ligi jest propagowanie karate 
tradycyjnego na najwy¿szym poziomie technicznym. Zawodnicy musz¹ 
dobrze prezentowaæ zarówno kata, kitei, jak i kumite. Rywalizacja 
w tegorocznej lidze jest zawziêta poniewa¿ dwóch najlepszych  
zawodników i zawodniczek weŸmie udzia³ w VI Pucharze Œwiata w Karate 
Tradycyjnym (w czerwcu).

 Joanna Musia³

niska. W najbli¿szym czasie wraz z Wójtem 
Gminy K³aj organizujemy zebranie 
edukacyjne dla rodziców dziewczynek 
z rocznika 1999, dotycz¹ce Programu 
Szczepieñ Przeciwko Rakowi Szyjki Macicy. 
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym wszystkich 
czytelników zaprosiæ do zg³aszania 
pomys³ów i uwag na temat funkcjonowania 
NZOZ w K³aju, na nasz adres 
e-mail: kontakt@zdrowyklaj.pl

Dziêkujê za rozmowê.
JW

 fot.  Bart³omiej KolarzBart³omiej Kolarz

fot. Joanna Musia³

fot. JW
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Justyna Waligóra, mail  j.waligora@klaj.pl 
Na okùadce Uczestnicy Powiatowego Turnieju Piêknego Czytania, fot. Miros³aw Orzechowski

1414 15EDUKCJA EDUKCJA
SA

M
O

D
ZI

EL
N

O
ŒÆ

 k
w

ie
ci

eñ
 2

01
1

Mistrzowie czytania 
w Grodkowicach

Uczniów oceniali koordynatorzy konkursu 
z poszczególnych etapów lokalnych: Anna 
Kokoszka i Miros³aw Orzechowski – K³aj, 
Agata Czarnota – Bajorek – Wieliczka, 
Ma³gorzata Gawliñska – Niepo³omice oraz 
Aneta Stanak – Biskupice. – Od zesz³ego roku 
mamy przyjemnoœæ tak¿e goœciæ 
w sk³adzie jury pañstwa Martê i Ireneusza  
Trybulców. Artyœci zawsze bardzo chêtnie 
wspó³pracuj¹ z nasz¹ szko³¹ a wœród 
uczestników szukaj¹ m³odych talentów – 
dodaje organizator turnieju, nauczycielka 
jêzyka polskiego Anna Kokoszka.
Ka¿dy z uczestników prezentowa³ dwa 
fragmenty prozy. Jeden wybrany przez siebie, 
a drugi zaproponowany przez organizatorów 
powiatowych eliminacji. Uczniowie maj¹c 
niewiele czasu na przygotowanie siê,  czytali 
teksty niejako „na gor¹co”. Druga czêœæ 
turnieju by³a zatem bardzo emocjonuj¹ca. 
A o stopniu trudnoœci fina³owych tekstów 
niech œwiadczy poni¿szy fragment jednego 
z nich:

…Skrawki, odrywaj¹c skrawki 
zrogowacia³ego paznokcia 

na kciuku, skrawki.
Obrzydliwe! I oto z³oto rumieni siê.
Osch³y pisku bluzg.
Z³ote w³osów pinakle.
A kto to! Kto tam jest w... z³otoktoto?
Brzêk brzdêk powozu brzêk.
Moneta bêc. Zegar tyk.

Uczniowie piêknie czytaj¹ w piêknej scenerii. 
Podczas tej edycji oryginaln¹ dekoracjê 
stanowi³y obrazy Miros³awa 
Orzechowskiego. Dla wczeœniejszych 
elimacji „artystyczne t³o” tworzy³a Zofia 
Turecka. 
Turniej o miano najpiêkniej czytaj¹cych ma 
ju¿ w powiecie wielickim dziesiêcioletni¹ 
tradycjê. W jego gminnych etapach  
uczestniczy zawsze przynajmniej stu 
zawodników. – Od samego pocz¹tku  
konkurs cieszy siê ogromnym 
zainteresowaniem zarówno ze strony 

nauczycieli jak i uczniów. Co roku na d³ugo 
przed podaniem dok³adnego terminu 
turnieju odbieramy mnóstwo telefonów 
od osób zainteresowanych uczestnictwem 
w nim – cieszy siê dyrektor szko³y 
w Grodkowicach Iwona Marzec. Warto 
podkreœliæ, ¿e turniej uzyska³ poparcie 
organizatorów akcji „CA£A POLSKA 
CZYTA DZIECIOM”. Gospodarze turnieju 
wspó³pracuj¹ równie¿ 
z fundacj¹ ABC XXI. Z pomys³u 
i wieloletniej tradycji lektorskich zmagañ 
w³aœnie w Grodkowicach cieszy siê wójt 
Zbigniew Str¹czek. – Pañstwa inicjatywa, 
popularyzacji piêknego czytania wœród 
m³odzie¿y zw³aszcza w dobie telewizji 
i internetu, z ka¿dym rokiem jest jeszcze 
bardziej cenniejsza – podkreœla³ przed 
rozpoczêciem konkursu gospodarz gminy. 
 
Jury okreœli³o poziom tegorocznego 
konkursu jako bardzo wysoki 
i wyrównany. W ogólnej klasyfikacji 

22 lutego w Szkole Podstawowej w Grodkowicach odby³ siê X Jubileuszowy Powiatowy Turniej Piêknego Czytania. 
O miano najlepszych  interpretatorów tekstów walczy³o 25 reprezentantów, wy³onionych podczas etapów gminnych
 ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z rejonu powiatu wielickiego. 

Jubileuszowy turniej dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów 

Brawo, 
Emilka!!!
Od jesieni 2010 roku trwa³y 
zmagania uczniów szkó³ 
podstawowych w konkursach 
przedmiotowych, organizowanych 
przez Ma³opolskie Kuratorium 
Oœwiaty. 

Ju¿ na etapie szkolnym wysokim 
wynikiem wyró¿ni³a siê Emilka Majerz 
z klasy VIb, startuj¹ca w konkursie 
matematycznym. W piêknym stylu, 
z drugim wynikiem punktowym w 
rejonie, zakwalifikowa³a siê do grupy 
195 najlepszych matematyków w 
naszym województwie. Emilia nie 
zawiod³a w finale konkursu! Uzyska³a 
doskona³y, tak¿e drugi, rezultat 
w Ma³opolsce i tym samym zdoby³a 
TYTU£ LAUREATA. 

W najbli¿szych dniach Emilka odbierze 
okolicznoœciowy dyplom oraz uzyska 
prawa do przywilejów nale¿nym 
laureatom - bêdzie zwolniona z udzia³u 
w sprawdzianie po szkole 
podstawowej, automatycznie 
uzyskuj¹c z niego maksymaln¹ liczbê 
punktów (40) oraz otrzyma celuj¹c¹ 
koñcow¹ ocenê z matematyki.

Emilko, gratulujemy Ci wytrwa³oœci 
i zapa³u w d¹¿eniu do celu. Jesteœmy 
z Ciebie dumni!!!

Specjalne gratulacje nale¿¹ siê tak¿e 
p. Alfredzie Majerz, która by³a 
opiekunem naukowym Emilki.

Lucyna Dudziak
Dyrektor ZSO w K³aju

Wyrazy g³êbokiego ¿alu

i wspó³czucia 

z powodu œmierci TATY

naszemu koledze 

sk³adaj¹

wójt Zbigniew Str¹czek 

oraz pracownicy 

Urzêdu Gminy K³aj

Darkowi Pilchowi

oceniano p³ynnoœæ czytania, dykcjê oraz 
interpretacjê tekstu. Spoœród uczniów szkó³ 
podstawowych najpiêkniej czytali:  1. 
Gabriel Wêgrzyn (Wieliczka), 2. Anna Kielian 
(Wieliczka), 2. Anna Kulma (Biskupice), 3. 
Natalia D¹bek (Niepo³omice). Laureaci z 
gimnazjów: 
1. Maria Komisarz (Wieliczka), 2. Emilia 
Baran (Niepo³omice), 3. Tomasz Klich 
(Wieliczka). Nagrodê g³ówn¹ za zdobycie 
najwiêkszej iloœci punktów zdoby³a Wiktoria 
B³aszczak z wielickiego gimnazjum. 

Dodatkowym wyró¿nieniem dla niej by³o 
przeczytanie prezentowanego wczeœniej 
tekstu przy akompaniamencie lutni, na 
której zagra³ Ireneusz Trybulec.
 Wyró¿nienie przyznano dwóm 
uczennicom Zespo³u Szkó³ w K³aju 
– Adriannie Kuras i Marcelinie Œwiêtek.
 
Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym gminy K³aj. 

JW

Wszystkim Mieszkañcom gminy K³aj,
¿yczenia radosnych Œwi¹t Wielkanocnych, pe³nych nadziei i spokoju.

 
Adam Kocio³ek

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Wielickiego
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z poszczególnych etapów lokalnych: Anna 
Kokoszka i Miros³aw Orzechowski – K³aj, 
Agata Czarnota – Bajorek – Wieliczka, 
Ma³gorzata Gawliñska – Niepo³omice oraz 
Aneta Stanak – Biskupice. – Od zesz³ego roku 
mamy przyjemnoœæ tak¿e goœciæ 
w sk³adzie jury pañstwa Martê i Ireneusza  
Trybulców. Artyœci zawsze bardzo chêtnie 
wspó³pracuj¹ z nasz¹ szko³¹ a wœród 
uczestników szukaj¹ m³odych talentów – 
dodaje organizator turnieju, nauczycielka 
jêzyka polskiego Anna Kokoszka.
Ka¿dy z uczestników prezentowa³ dwa 
fragmenty prozy. Jeden wybrany przez siebie, 
a drugi zaproponowany przez organizatorów 
powiatowych eliminacji. Uczniowie maj¹c 
niewiele czasu na przygotowanie siê,  czytali 
teksty niejako „na gor¹co”. Druga czêœæ 
turnieju by³a zatem bardzo emocjonuj¹ca. 
A o stopniu trudnoœci fina³owych tekstów 
niech œwiadczy poni¿szy fragment jednego 
z nich:

…Skrawki, odrywaj¹c skrawki 
zrogowacia³ego paznokcia 

na kciuku, skrawki.
Obrzydliwe! I oto z³oto rumieni siê.
Osch³y pisku bluzg.
Z³ote w³osów pinakle.
A kto to! Kto tam jest w... z³otoktoto?
Brzêk brzdêk powozu brzêk.
Moneta bêc. Zegar tyk.

Uczniowie piêknie czytaj¹ w piêknej scenerii. 
Podczas tej edycji oryginaln¹ dekoracjê 
stanowi³y obrazy Miros³awa 
Orzechowskiego. Dla wczeœniejszych 
elimacji „artystyczne t³o” tworzy³a Zofia 
Turecka. 
Turniej o miano najpiêkniej czytaj¹cych ma 
ju¿ w powiecie wielickim dziesiêcioletni¹ 
tradycjê. W jego gminnych etapach  
uczestniczy zawsze przynajmniej stu 
zawodników. – Od samego pocz¹tku  
konkurs cieszy siê ogromnym 
zainteresowaniem zarówno ze strony 

nauczycieli jak i uczniów. Co roku na d³ugo 
przed podaniem dok³adnego terminu 
turnieju odbieramy mnóstwo telefonów 
od osób zainteresowanych uczestnictwem 
w nim – cieszy siê dyrektor szko³y 
w Grodkowicach Iwona Marzec. Warto 
podkreœliæ, ¿e turniej uzyska³ poparcie 
organizatorów akcji „CA£A POLSKA 
CZYTA DZIECIOM”. Gospodarze turnieju 
wspó³pracuj¹ równie¿ 
z fundacj¹ ABC XXI. Z pomys³u 
i wieloletniej tradycji lektorskich zmagañ 
w³aœnie w Grodkowicach cieszy siê wójt 
Zbigniew Str¹czek. – Pañstwa inicjatywa, 
popularyzacji piêknego czytania wœród 
m³odzie¿y zw³aszcza w dobie telewizji 
i internetu, z ka¿dym rokiem jest jeszcze 
bardziej cenniejsza – podkreœla³ przed 
rozpoczêciem konkursu gospodarz gminy. 
 
Jury okreœli³o poziom tegorocznego 
konkursu jako bardzo wysoki 
i wyrównany. W ogólnej klasyfikacji 

22 lutego w Szkole Podstawowej w Grodkowicach odby³ siê X Jubileuszowy Powiatowy Turniej Piêknego Czytania. 
O miano najlepszych  interpretatorów tekstów walczy³o 25 reprezentantów, wy³onionych podczas etapów gminnych
 ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z rejonu powiatu wielickiego. 

Jubileuszowy turniej dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów 

Brawo, 
Emilka!!!
Od jesieni 2010 roku trwa³y 
zmagania uczniów szkó³ 
podstawowych w konkursach 
przedmiotowych, organizowanych 
przez Ma³opolskie Kuratorium 
Oœwiaty. 

Ju¿ na etapie szkolnym wysokim 
wynikiem wyró¿ni³a siê Emilka Majerz 
z klasy VIb, startuj¹ca w konkursie 
matematycznym. W piêknym stylu, 
z drugim wynikiem punktowym w 
rejonie, zakwalifikowa³a siê do grupy 
195 najlepszych matematyków w 
naszym województwie. Emilia nie 
zawiod³a w finale konkursu! Uzyska³a 
doskona³y, tak¿e drugi, rezultat 
w Ma³opolsce i tym samym zdoby³a 
TYTU£ LAUREATA. 

W najbli¿szych dniach Emilka odbierze 
okolicznoœciowy dyplom oraz uzyska 
prawa do przywilejów nale¿nym 
laureatom - bêdzie zwolniona z udzia³u 
w sprawdzianie po szkole 
podstawowej, automatycznie 
uzyskuj¹c z niego maksymaln¹ liczbê 
punktów (40) oraz otrzyma celuj¹c¹ 
koñcow¹ ocenê z matematyki.

Emilko, gratulujemy Ci wytrwa³oœci 
i zapa³u w d¹¿eniu do celu. Jesteœmy 
z Ciebie dumni!!!

Specjalne gratulacje nale¿¹ siê tak¿e 
p. Alfredzie Majerz, która by³a 
opiekunem naukowym Emilki.

Lucyna Dudziak
Dyrektor ZSO w K³aju

Wyrazy g³êbokiego ¿alu

i wspó³czucia 

z powodu œmierci TATY

naszemu koledze 

sk³adaj¹

wójt Zbigniew Str¹czek 

oraz pracownicy 

Urzêdu Gminy K³aj

Darkowi Pilchowi

oceniano p³ynnoœæ czytania, dykcjê oraz 
interpretacjê tekstu. Spoœród uczniów szkó³ 
podstawowych najpiêkniej czytali:  1. 
Gabriel Wêgrzyn (Wieliczka), 2. Anna Kielian 
(Wieliczka), 2. Anna Kulma (Biskupice), 3. 
Natalia D¹bek (Niepo³omice). Laureaci z 
gimnazjów: 
1. Maria Komisarz (Wieliczka), 2. Emilia 
Baran (Niepo³omice), 3. Tomasz Klich 
(Wieliczka). Nagrodê g³ówn¹ za zdobycie 
najwiêkszej iloœci punktów zdoby³a Wiktoria 
B³aszczak z wielickiego gimnazjum. 

Dodatkowym wyró¿nieniem dla niej by³o 
przeczytanie prezentowanego wczeœniej 
tekstu przy akompaniamencie lutni, na 
której zagra³ Ireneusz Trybulec.
 Wyró¿nienie przyznano dwóm 
uczennicom Zespo³u Szkó³ w K³aju 
– Adriannie Kuras i Marcelinie Œwiêtek.
 
Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym gminy K³aj. 

JW

Wszystkim Mieszkañcom gminy K³aj,
¿yczenia radosnych Œwi¹t Wielkanocnych, pe³nych nadziei i spokoju.

 
Adam Kocio³ek

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Wielickiego



K O N K U R S

 Stowarzyszenie Rozwoju K³aja oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich w K³aju 
zapraszaj¹ wszystkich Mieszkañców naszej Gminy 

do udzia³u w konkursie pt.

NADZÓR BUDOWLANYNADZÓR BUDOWLANY

 

pe³nienie   funkcji   kierownika   budowy                      

(inspektora  nadzoru  inwestorskiego)

nadzór   nad   pracami   budowlanymi

prowadzenie  i  uzupe³nianie  wpisów                     

w dzienniku budowy

profesjonalne  odbiory  mieszkañ

oraz  innych  obiektów

konsultacje techniczne w zakresie doboru

materia³ów i technologii

wykonywanie kosztorysów budowlanych

mgr in¿. Krzysztof Chmielek
Grodkowice 4, 32-015 K³aj

NADZÓR BUDOWLANYNADZÓR BUDOWLANY

KIEROWNIK BUDOWYKIEROWNIK BUDOWYKIEROWNIK BUDOWYKIEROWNIK BUDOWY

tel. 781 930 260

oferujê Pañstwu nastêpuj¹ce us³ugi:

„Najpiêkniejszy ogródek przydomowy”

 Konkurs odbêdzie siê w dwóch etapach tj. wiosennym i jesiennym.
Przegl¹du wiosennego dokona niezale¿ne, z³o¿one z fachowców jury 

w terminie do 15 czerwca, a jesiennego do 15 wrzeœnia 2011 r.
Ocenie podlegaæ bêdzie: ró¿norodnoœæ roœlin, estetyka ca³oœci, 

ciekawe gatunki.
Rozpatrywane bêd¹ dwie kategorie ogródków: ma³e o powierzchni 

do 2 arów i powy¿ej.
Ka¿dy zainteresowany otrzyma szczegó³owy regulamin.

Suma uzyskanych punktów w obu przegl¹dach bêdzie wyznacznikiem 
zdobytego miejsca.

Wyniki zostan¹ og³oszone na uroczystym spotkaniu we wrzeœniu 2011 r.
Na zwyciêzców bêd¹ czekaæ atrakcyjne nagrody.

W konkursie nie mog¹ braæ udzia³u laureaci z poprzednich lat.
Zg³oszenia prosimy kierowaæ pod nr tel. 12 2841183 i 12 2841310 

lub do so³tysów w swoich wsiach do 15 maja 2011 r.

Patrz¹c na te przepiêkne ogrody naszej Gminy mamy nadziejê ¿e ich w³aœciciele  
zg³osz¹ swój udzia³ w konkursie.

Tegoroczny festiwal zainauguruje recital liryczno-kabaretowy 

AGNIESZKI RÖSNERÓWNY pt. „Cud – tra, la, la”.

  Akompaniuje na fortepianie EDWARD ZAWILIÑSKI.

W programie m.in. piosenki z okresu XX-lecia miêdzywojennego. 

Us³yszymy kompozycje Mariana Hemara, Jerzego Petersburskiego, 

Edwarda Zawiliñskiego i in.

Agnieszka Rösnerówna i Edward Zawiliñski od 11 lat zwi¹zani s¹ z kabaretem 

„Loch Camelot”, a ostatnio znani s¹ tak¿e jako gospodarze „Spotkañ przy Czakramie” 

na zamku w Niepo³omicach oraz „Dworskich Spotkañ” w dworze Czeczotów w Krakowie. 

Agnieszka Rösnerówna jest laureatk¹ nagrody publicznoœci na Ogólnopolskim Festiwalu 

Piosenki Kabaretowej w Poznaniu w 2006 r.

Koncertowi towarzyszy sta³a wystawa prac plastycznych Miros³awa Orzechowskiego.

Organizacja, kierownictwo artystyczne, prowadzenie: 

MARTA i IRENEUSZ TRYBULCOWIE

Wspó³organizacja: Fundacja Nomina Rosae, Urz¹d Gminy K³aj, 

Zak³ad Doœwiadczalny IHAR  

Patronat honorowy: ZBIGNIEW STR¥CZEK – Wójt Gminy K³aj

Patronat medialny: TVP Kraków, Panorama Powiatu Wielickiego, Gazeta Krakowska

Wójt Gminy K³aj,
uczniowie oraz nauczyciele

Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Targowisku

maj¹ zaszczyt zaprosiæ w dniu 03.05.2011

Mieszkañców 
Gminy K³aj

na uroczyste obchody 220. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji Trzeciego Maja

Porz¹dek uroczystoœci:
009  – Msza Œwiêta w kaplicy w Targowisku;

– Z³o¿enie kwiatów przed 
Pomnikiem Niepodleg³oœci w Targowisku;

– Akademia przygotowana przez uczniów i nauczycieli 
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych 

w Targowisku.

Serdecznie zapraszamy!

MUZYKA 
W PA£ACU ¯ELEÑSKICH 2011

(koncert I)
Marta i Ireneusz Trybulcowie oraz Wójt Gminy K³aj Zbigniew Str¹czek 

zapraszaj¹ w niedzielê 22 maja b.r. o godz. 18.00 
do pa³acu w Grodkowicach na pierwszy w tym roku koncert 

z cyklu MUZYKA W PA£ACU ¯ELEÑSKICH 

W S T Ê P W O L N Y


