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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Szanowni Mieszkańcy Gminy,
okres pandemii to bardzo trudny czas dla wszystkich. Rozprzestrzeniający się wirus przenosi się bardzo szybko. Swoim zachowaniem – samodyscypliną możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. Musimy pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za wszystkich.
Kolejny raz apeluję o zachowanie środków bezpieczeństwa. Jeśli nie musimy wychodzić, to pozostańmy w swoich domostwach, a jeśli to konieczne powinniśmy wchodzić (do sklepu, apteki, pracy) po jednej, dwie osoby.
Pamiętajmy również o częstym myciu rąk oraz stosowaniu jednorazowych rękawiczek czy maseczek ochronnych na twarz.
Natomiast do osób przebywających na kwarantannie apeluję o bezwzględne jej przestrzeganie. Tylko w ten sposób możemy
zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.
Jako samorząd dokładamy starań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Dezynfekcja najbardziej uczęszczanych miejsc przestrzeni publicznej
W ramach walki z epidemią Covid-19, kilkakrotnie Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaju dezynfekowała najczęściej uczęszczane
przez ludzi miejsca publiczne. Zdezynfekowano m.in. place przed sklepami, w rejonie poczty i banku oraz chodniki, a także
przystanki autobusowe oraz PKP.

Maseczki dla Mieszkańców 50+
Zgodnie z wytycznymi rządu, każda osoba wychodząca z domu ma obowiązek zakrywania ust oraz nosa. Wychodząc
naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz troszcząca się przede wszystkim o starszych, czyli osoby będące w grupie najwyższego ryzyka zakupione zostały maseczki ochronne. W większości przypadków maseczki były dostarczane przez pracowników Urzędu do skrzynek pocztowych. W pierwszej kolejności maseczki otrzymały osoby zameldowane na pobyt stały
w gminie Kłaj, powyżej 60 roku życia. W drugiej kolejności udało się rozdysponować maseczki wśród Mieszkańców od 50-59
roku życia. Łącznie rozdano blisko 4000 maseczek. Tu pragnę podziękować za cierpliwość, wyrozumiałość oraz o nieprzychodzenie po odbiór maseczek do Urzędu Gminy w Kłaju. Z wiadomych powodów maseczki dostarczane do Urzędu były
partiami, co trwało przeszło 2 tygodnie.

Urząd nie całkiem zamknięty dla stron
Informuję, że od dnia 19 maja 2020 roku Kasa Urzędu Gminy jest już czynna.
Aktualnie kasa zlokalizowana jest w pomieszczeniu Dziennika Podawczego (pokój nr 002 na parterze Urzędu Gminy, wejście
od ulicy. Płachcińskiego).
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Poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 13:00
Przy okienku może znajdować się tylko jedna osoba.
Informuję również, że Urząd pozostanie wciąż częściowo zamknięty dla bezpośredniej obsługi stron. Zaleca się kontakt emailowy:
ugk@klaj.pl lub telefoniczny: 12 284 11 00, 12 284 10 45, 11 08.
Więcej adresów skrzynek emailowych Urzędu oraz numery wewnętrzne poszczególnych referatów Urzędu dostępne są
na stronie: www.klaj.pl w zakładce „kontakt z urzędem”.
Wizyty osobiste możliwe są wyłącznie w najbardziej istotnych sprawach.
Co więcej, przy głównym wejściu do Urzędu Gminy jest ustawiona specjalna skrzynka, do której należy składać istotne dokumenty tj. wnioski, podania, druki.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
1. Zamknięte w kopercie lub zszyte dokumenty należy wrzucić do urny, z podaniem kontaktu zwrotnego (np. telefonu, maila).
2. Po 24h skontaktuj się telefonicznie z Urzędem Gminy w Kłaju, celem potwierdzenia wpływu dokumentu.
3. Odpowiedzi na pismo będą udzielane telefonicznie, mailowo lub pocztą w ustawowym terminie.
Szanowni Państwo, proszę o zachowywanie wszystkich środków ostrożności. Tylko wspólnymi siłami, samodyscypliną i rozwagą możemy ochronić siebie nawzajem.
Z poważaniem,
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Oświata w Gminie Kłaj w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania przedszkoli i szkół
Czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli i szkól, wprowadzone w dniu 12 marca 2020r. w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID0-19, trwają już ponad dwa miesiące. Początkowo ograniczenia oznaczały po prostu zamknięcie wszystkich jednostek oświatowych i zawieszenie działalności edukacyjnej. W miarę upływu czasu z tego grona wyłączane
są kolejne placówki lub niektóre formy prowadzonej przez nie działalności. Zanim przyjdzie czas na podsumowania i oceny zobaczmy, jak wygląda ten, skomplikowany i trudny dla każdej ze stron społeczności szkolnej, proces.
12 - 13 marca 2020 r. - działalność opiekuńcza
W pierwszych dniach ograniczeń przedszkola i szkoły były zobowiązane do zorganizowania działalności opiekuńczej, aby rodzice mogli przygotować się do zapowiadanego zamknięcia jednostek oświatowych. Z możliwości takiej opieki skorzystali tylko nieliczni rodzice:
w pierwszym dniu pod opieką nauczycieli znalazło się 44 dzieci, w drugim tylko 22 na ponad 900 dzieci i uczniów korzystających z edukacji w gminnych przedszkolach i szkołach.
16 - 24 marca 2020 r. - zawieszenie działalności przedszkoli i szkół
To okres nieuczęszczania dzieci do przedszkoli i szkół, a zatem zawieszenie lekcji i wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Jest
to okres zamknięcia przedszkoli i szkół, ale niekoniecznie przerwa w realizacji podstawy programowej, zarówno wychowania przedszkolnego, jak i nauczania przedmiotowego w klasach 1-8 szkoły podstawowej. Niektórzy nauczyciele, odpowiedzialni za efekty własnej
działalności dydaktycznej, wykorzystując dostępne środki komunikacji i media społecznościowe, podejmują kontakt ze swoimi uczniami,
zachęcając ich do wykorzystywania wolnego czasu do podejmowania różnorodnej aktywności, w tym do wykonywania przygotowanych
zadań i ćwiczeń, co jednocześnie było przejawem kontynuacją dotychczasowego nauczania szkolnego
Okres nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Od 25 marca 2020 r., zgodnie z rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, dyrektorzy przedszkoli i szkół zostali zobowiązani do takiej
organizacji pracy w swojej placówce, aby realizacja zadań przez nauczycieli była możliwa i odbywała się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podejmujące to zadanie przedszkola i szkoły poinformowały i na bieżąco przekazują rodzicom informacje
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o sposobie i trybie realizacji zajęć, czyli w jaki sposób i z wykorzystaniem jakich metod i środków komunikacji, w jakim czasie lub z jaką
częstotliwością odbywają się zajęcia z poszczególnych przedmiotów, kiedy i w jakiej formie możliwe są kontakty rodziców z nauczycielami,
itp. Dyrektorzy koordynują całość tych działań, w tym przede wszystkim w zakresie modyfikowania treści programowych do realizacji w poszczególnych zespołach uczniowskich, z uwzględnieniem w szczególności: zróżnicowania zajęć w ciągu dnia, równomiernego obciążenie
obowiązkami, możliwości psychofizycznych uczniów w ciągu dnia, dobowego czasu pracy ucznia przed monitorem ekranowym, itp. Rodzice i uczniowie systematycznie są informowani o źródłach i materiałach niezbędnych do realizacji zajęć (w tym materiałach w postaci elektronicznej), innych sposobach podejmowania aktywności przez ucznia, zwłaszcza pod kątem potwierdzenia, że uczeń z materiałami się
zapoznał lub wykonał określone polecenia/zadania, sposobach weryfikacji wiedzy i umiejętności, zasadach oceniania oraz o sposobach
przekazywania informacji o postępach w nauce i uzyskanych ocenach. Na podstawie informacji przekazywanych ze szkół należy wnosić,
że wszyscy bez wyjątku nauczyciele z powodzeniem podjęli trud nauczania w takiej formie. Realizując zajęci dydaktyczno-wychowawcze
i przekazując treści programowe, nauczyciele korzystali z dostępnych kanałów informacyjnych w szkole, w tym: platform komunikacji elektronicznej i komunikatorów (umożliwiających prowadzenie lekcji on-line lub wideo-konferencji), FB, messengera, skype'a, WhatsAppa,
dziennika elektronicznego, programów emitowanych przez telewizję, itp.
W procesie nauczania nauczyciele wykorzystują (i przesyłają uczniom i rodzicom za pomocą dostępnych urządzeń komunikacyjnych)
przede wszystkim bezpłatne, stworzone i administrowane przez resort edukacji narzędzia edukacyjne (oferujące gotowe materiały dydaktyczne) oraz opracowane i wytworzone przez siebie materiały edukacyjne. Indywidualne kontakty zapewniają poprzez konsultacje indywidualne z uczniami i uczniami, rozmowy, porady, itp. Efekty takiego nauczania skutecznie zweryfikują nadchodzące wydarzenia szkolne,
tj. klasyfikacja roczna i egzamin ósmoklasisty.
Okres „nauczania na odległość” stworzył także możliwość użyczenia potrzebującym dzieciom i uczniom sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu szkół. Gmina jako organ prowadzący pozyskała również środki finansowe z programu Zdalna Szkoła na zakup
kilkudziesięciu laptopów i routerów umożliwiających dostęp do Internetu. Wszystkie zakupione urządzenia zostały przekazane szkołom
z myślą o wsparciu tych dzieci i uczniów, którzy ze względu na sytuację rodzinną mają ograniczone możliwości uczestnictwa w takiej
formie nauczania. W najbliższym czasie będzie realizowana druga edycja programu i kolejni uczniowie, tym razem z rodzin wielodzietnych,
przewidziani są do wsparcia sprzętem komputerowym. Łącznie na zakup urządzeń do kształcenia na odległość przeznaczone zostanie
w gminie 145 000 złotych.
11 maja 2020 r. – otwarcie placówek wychowania przedszkolnego
Wprawdzie przepisy prawa oświatowego przewidywały otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych już w dniu 6 maja, niemniej
jednak Wójt Gminy-jako organ prowadzący, ze względu na ciągle występującą sytuację zagrożenia, rygorystyczne zasady reżimu sanitarnego określone przez ministerstwo zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, a przede wszystkim mając na uwadze zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci i pracowników, zadecydował, że w naszej gminie placówki te zostaną udostępnione dopiero w dniu 11
maja. W pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowane były dzieci rodziców, którzy ze względu na powrót do pracy nie mogą zapewnić
swoim dzieciom opieki we własnym zakresie. Zainteresowanie rodziców działalnością przedszkolną w formie stacjonarnej jest jednak znikome. W zajęciach organizowanych w miejscu działalności placówki wychowania przedszkolnego uczestniczyło w pierwszym tygodniu 7
dzieci, w drugim tygodniu ta liczba wzrośnie bardzo nieznacznie. Reszta rodziców nie zdecydowała się na posłanie dziecka na zajęcia.
To powoduje, że tylko dwie placówki świadczą usługi opiekuńcze na miejscu, pozostałe zadania realizują z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Być może sytuacja ulegnie zmianie, gdy otwarte zostaną klasy 1-3 w szkołach podstawowych.
18 maja 2020 r. – możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach i szkołach
Mimo dość dużej liczby uczniów, dla których, na podstawie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizowane były
tego typu zajęcia, zainteresowanie powrotem do zajęć w indywidualnym kontakcie z nauczycielem prowadzącym jest znikome. W ciągu kilku pierwszych dni taką formą zajęć objętych zostanie maks. 2-3 uczniów, reszta rodziców nieufnie ocenia tego typu możliwość i nie
decyduje się na posłanie dziecka na zajęcia. Niewykluczone, że decyzje rodziców będą dotyczyć całego okresu pozostającego do końca roku szkolnego.
25 maja 2020 r. - otwarcie szkół podstawowych w zakresie klas 1-3, zapewnienie na terenie szkoły konsultacji uczniom klas 8 z nauczycielami przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, możliwość korzystania z biblioteki szkolnej
Po 25 maja rodzice uczniów klas 1-3 będą decydować o posłaniu lub nieposyłaniu dzieci do szkoły. Na tydzień przed tym terminem zainteresowanie edukacją stacjonarną przejawia zaledwie kilku rodziców. Sytuacja może ulec jeszcze zmianie, natomiast nie należy spodziewać
się, że w dniu otwarcia szkoły zostaną zapełnione przez uczniów. Być może większym zainteresowaniem będą cieszyć się konsultacje
prowadzone w kontakcie z nauczycielami, które dla uczniów przystępujących w tym roku do egzaminu są zdecydowanie lepszą formą
przygotowania niż zajęcia on-line. Nie należy również spodziewać się, że uczniowie stęsknili się za czytaniem książek i zaczną chętnie
(od 1 czerwca taką możliwość będą mieć już wszyscy uczniowie szkoły podstawowej) odwiedzać czytelnie i wypożyczalnie w szkolnych
bibliotekach.
Opisane powyżej sytuacje i możliwości pojawiające się w przedszkolach i szkołach naszej gminy przewidywane są na razie do dnia 7
czerwca 2020 r. Potem należy spodziewać się kolejnych rozwiązań prawnych, być może znoszących dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek oświatowych. Normalizacja zasad życia społecznego i gospodarczego spowoduje zapewne powrót przedszkoli i szkół
do funkcjonowania na zasadach obowiązujących przed ujawnieniem koronawirusa. Ale czy zaczną one znowu tętnić gwarem i śmiechem
powracających do nich dzieci i uczniów?
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj
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Kolejna droga do przebudowy

Na PSZOK-u praca wre

Już na dniach rozpocznie się budowa kolejnej inwestycji. Tym razem
przebudowana zostanie droga gminna w Kłaju – tzw. Grzybówka.
Nowa nawierzchnia oraz chodnik powstanie na 430-metrowym odcinku drogi wzdłuż torów kolejowych. Kolejna duża inwestycja to także
duże środki finansowe. Zadanie stało się możliwe do zrealizowania dzięki wysokiemu dofinansowaniu pochodzącemu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 893 tysiące złotych. Pozostałą część (około 300
tysięcy złotych) poniesie gmina Kłaj. Według wstępnego harmonogramu koniec prac przewidywany jest na listopad bieżącego roku.

Zadanie pn. "Stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku” jest w trakcie realizacji.

Jest to ważne przedsięwzięcie, o którym Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek mówił już od dłuższego czasu. „Aktualna droga jest zniszczona i wąska, a brak chodnika stanowi poważne zagrożenie dla ruchu pieszego. Od
zeszłego roku ruch na tej drodze natężył się zwłaszcza latem. Spora ilość
zarówno Mieszkańców, jak i turystów korzysta z tamtejszej bazy rekreacyjno turystycznej – Miejsca Obsługi Rowerzystów. Przejechanie samochodem
‘Grzybówką’ zwłaszcza w weekend stanowi nie lada wyzwanie i wymaga niebywałej czujności oraz ostrożności ze względu na ilość pieszych, rowerzystów czy
rolkarzy.” – komentuje gospodarz gminy.

Nowy PSZOK będzie bardziej nowoczesny od dotychczasowego.
Z pewnością zmniejszą się też kolejki. Dzięki specjalnej rampie rozładunek
odpadów będzie znacznie prostszy. Drogę do wykonania zadania otworzyła wysoka dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Samorząd na wykonanie
tego zadania otrzymał środki w wysokości: 1 545 359,09 złotych. Według
kosztorysu całe zadanie kosztować ma: 1 818 069,53 złotych.
Po długiej procedurze przetargowej prace ruszyły z końcem lipca ubiegłego roku i zgodnie z umową mają się zakończyć w listopadzie tego roku.
Oliwia Bieda

Oliwia Bieda

5

SAMODZIELNOŚĆ Kwiecień - Maj 2020

INWESTYCJE
Chodnikiem do i ze szkoły w Brzeziu
Dobra wiadomość jest taka, że największa z drogowych inwestycji 2020
roku zakończyła się na 2 miesiące przed planowanym oddaniem.
W połowie maja przekazana do użytku została droga tzw. Szkolna od
skrzyżowania z ul. Wołową w Gruszkach w stronę Brzezia do wiaduktu autostrady.
Inwestycja miała na celu poszerzenie jezdni, budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz fragmentem drogi rowerowej. Zadanie wykonane zostało częściowo ze środków pochodzących z budżetu gminy Kłaj
oraz z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Na wykonanie
tego przedsięwzięcia gmina otrzymała aż 944.161,69 złotych.
Oliwia Bieda

Tworzą się warunki sprzyjające
integracji społecznej
W trakcie relacji jest zadanie mające na celu rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym Gminnym Centrum Kultury w Kłaju. Największe
przedsięwzięć 2020 roku realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
(Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich).
Realizację tego zadania umożliwiło wysokie dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w
Kwocie: 3 550 690,14 zł. Dzięki tym środkom do końca mara 2021
roku ma być oddany do użytku budynek Centrum Kultury, a do końca listopada przyszłego roku zagospodarowane zostanie centrum Kłaja.
Pierwszy etap tego zdania przewiduje nie tylko powstanie Centrum Kultury w istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia (w części należącej do gminy
Kłaj), ale również jego wyposażenie.
Natomiast przedmiotem inwestycji mającej na celu rewitalizację centrum
Kłaja jest:
- wykonanie sceny letniej z zapleczem,
- renowacja istniejącego obiektu tramwajowego,
- wiata przystankowa,
- pergole i pasaże,
- konstrukcje ażurowe,
- ogrodzenie pełne,
- wykonanie nawierzchni tj. alejek z kostki,
- wykonanie kanału wodnego tj. elementu posadzkowego z podłużna osia kompozycyjną placu rekreacyjnego ze stałym przepływem wody,
- wykonanie uporządkowania zieleni poprzez nasadzenia zieleni niskiej
wielosezonowej,
- wyposażenie przestrzeni publicznej: fragment muru z tekstem piosenki,
akcenty i instalacje wodne, siłownia zewnętrzna, miejsca wypoczynku w strefie rekreacji cichej tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,
lampy, rzeźba np. odlew żubra.
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Kładka nad starorzeczem Raby
w budowie
Trwają roboty budowlane drewnianej kładki pieszo-rowerowej o długości 120 m nad starorzeczem rzeki Raby. Projekt inwestycyjny przewiduje
również budowę traktów dojazdowych do tego miejsca o łącznej długości 1.4 km.
Zadanie jest tylko fragmentem dużego projektu tras VeloRaba.
Pierwszy etap zadania pn. „Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie gminy
Kłaj” obejmuje budowę lokalnych tras pieszo-rowerowych z oznakowaniem i małą architekturą na obszarze gminy.
Projekt przewiduje:
- urządzenie trasy pieszo-rowerowej budowę odcinka 1 trasy VeloRaba relacji Targowisko-Kłaj - ok 1,44km;
- budowę kładki pieszo-rowerowej nad starorzeczem Raby na zakończeniu odcinka VeloRaby - dł. 120 mb.;
- oznakowanie tras pieszo-rowerowych łącznikowych prowadzonych
po drogach gminnych - ok.16,0km;
- budowa małej architektury przy trasie pieszo-rowerowej.
Kładka ma być ukończona do końca sierpnia 2020 roku.
Oliwia Bieda

Pora na salę gimnastyczną dla Grodkowic
Jeszcze tego lata ruszy budowa sali gimnastyczna z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Grodkowicach. Projekt budowlany dla tego przedsięwzięcia w końcu doczekał się realizacji. Po długiej procedurze pozyskiwania wszelkich pozwoleń ogłoszony został przetarg na wykonanie tej
wyczekiwanej inwestycji.
Przedmiotem tego zdania ma być budowa pełnowymiarowej sali połączonej komunikacyjnie w poziomie parteru oraz piętra z budynkiem szkoły.
Koncepcja przewiduje także wyposażenie obiektu. Z armatury stałej
przewidziane są m.in. urządzenie do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej,
drabinki, zestaw lin gimnastycznych oraz tablica wyników sportowych.
Tam również znajdzie się osprzęt ruchomy tj. skrzynie, kozły, odskocznie,
równoważnie oraz ławeczki.
Przetarg na realizacje tego zadania rozstrzygnięty zostanie 1 czerwca 2020
roku.
Oliwia Bieda
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Kompleks wypoczynkowy w budowie
Trwa budowa od dawna wyczekiwanego kompleksu wypoczynkowego na terenie dawnej żwirowni Kruszgeo na granicy Targowiska i Kłaja.
O chęci zagospodarowania tamtejszych zbiorników wodnych i terenów pobliskich – Wójt Gminy, Zbigniew Strączek, mówił od początku objęcia funkcji gospodarza gminy.
Inwestycja stała się możliwa do zrealizowania dzięki wysokiemu dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. Dotacja wynosząca 2 miliony
złotych została przyznana z puli środków przeznaczonych na rewitalizację
obszarów zdegradowanych na skutek działalności przemysłowej. Projekt
przewiduje zagospodarowanie kąpielisk dla dzieci, wędkarzy oraz do uprawiania sportów wodnych. Wokół zbiorników powstanie również plac zabaw,
siłownia zewnętrzna, park sensoryczny, park linowy, miasteczko rowerowe,
altany, miejsca do palenia ognisk oraz grilla. Miłośnicy rekreacji nad wodą
będą mieli do wyboru plażę piaszczystą oraz trawiastą. Powstaną także
pomosty pływające oraz dla łodzi motorowych. W miejscu tym powstanie
parking dla około 60 samochodów. Ci, którzy natomiast wybiorą się na rowerach, swoje jednoślady będą mogli zostawić bezpiecznie w specjalnych
wiatach. Na to wszystko trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać,
bo jak każda budowa musi trochę trwać. Jeśli prace będą przebiegać zgodnie z harmonogramem, obiekt zostanie oddany do użytku na lato 2021.
Oliwia Bieda
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„Parkuj i jedź” w Dąbrowie oraz Kłaju
Już wkrótce rozpocznie się budowa kolejnych parkingów typu „Park&Ride” w Gminie Kłaj. Takowe mają powstać w Dąbrowie oraz w Kłaju przy
stacjach kolejowych. Aktualnie gmina czeka na pozwolenia na budowę.
Po zakończeniu inwestycji będzie można pozostawić swoje pojazdy na bezpiecznych miejscach parkingowych i przesiąść się na kolej. Na realizację
tego zadania Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie w kwocie: 654.260,88
zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość projektu wyniesie:
769.718, 69 zł.
Zadanie przyniesie wymierne korzyści. Przesiadając się na pociąg,
będziemy mogli oszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze. W gminie Kłaj
powstał już jeden parking typu „Parkuj i jedź” w miejscowości Kłaj przy
budynku dworca PKP i trzeba przyznać, że mimo ilości miejsc postojowych,
w godzinach szczytu, często wolnych miejsca brakuje.
Zarówno parking w Kłaju, jak i w Dąbrowie według harmonogramu prac
mają być oddane do użytku w grudniu br.
Oliwia Bieda

Czas start dla projektu w Łysokaniach
Gmina Kłaj rozpoczyna realizację kolejnej dużej inwestycji na cele
społecznorekreacyjne. Tym razem przyszedł czas na Osiedle w Łysokaniach. Na realizacje tego zdania samorząd otrzymał nawet dotacje
z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie pn. „Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie
terenu na cele społecznorekreacyjne” ma zostać zrealizowane do końca czerwca przyszłego roku.
Projekt inwestycyjny przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 1188 m.kw. wraz z małą architekturą (ławki, kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne oraz regulamin), ogrodzeniem, oświetleniem
oraz zbiornikiem na wodę deszczową. Na tzw. Błoniach Łysokańskich
powstanie również plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Na nowym placu zabaw dzieci będą mogły korzystać z takich urządzeń jak: zestaw zabawowy, ściana wspinaczkowa potrójna, przeplotnia pozioma, piaskownica,
huśtawka, huśtawka wahadłowa, karuzela, pomost ruchomy. W projekcie
przewidziana jest również budowa parkingu samochodowego z kostki brukowej. To obiekt, którego zdecydowanie brakowało w tamtejszym
miejscu, a Mieszkańcy Łysokań na jego budowę liczyli od kilku lat.

Oliwia Bieda
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LGD o naborach w obliczu pandemii

Kondolencje

W związku z sytuacją panującą w kraju na chwilę obecną trudno jest

Składamy szczere wyrazy współczucia,
głębokiego żalu i słowa otuchy

przewidzieć w jakim terminie mogłyby zostać przeprowadzone zaplanowane na 2020 rok nabory wniosków w LGD. Jednocześnie prowadzone są prace nad dostosowaniem Harmonogramu Naborów do zaistniałej
sytuacji epidemicznej.
Wszystkich zainteresowanych dotacjami przepraszamy za opóźnienia,
które nie wyniknęły z naszej winy i jednocześnie prosimy o cierpliwość.
O wszystkich decyzjach będziemy informować na bieżąco na stronie

Rodzinie
ś.p. Zdzisława Kufty
- wieloletniego Sołtysa Szarowa.
Zbigniew Strączek - Wójta Gminy Kłaj,
Elżbieta Jankowicz – Sołtys Szarowa
oraz Rada Sołecka Szarowa.

www.lgdpowiatwielicki.eu
Kontakt z LGD możliwy jest nadal pod numerem telefonu 12 288 00 95
oraz pod adresem mailowy: biuro@lgdpowiatwielicki.eu

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie''.

Aplikacja BLISKO dla Gminy Kłaj
Pobierz bezpłatnie dla bezpieczeństwa swojego i swojej rodziny. Dzięki tej aplikacji będzie na bieżąco z informacjami i ostrzeżeniami o anomaliach pogodowych, zagrożeniach, braku wody, czy COVID-19.
Możesz również wybrać sposób powiadamiania:
- wiadomość multimedialna na aplikację
- wiadomość SMS.
Pobierz aplikację w „Sklepie play” na swoim telefonie.

Kondolencje
Kondolencje
Doktorowi
Mirosławowi Jurkowskiemu
i Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego żalu i współczucia oraz słowa otuchy
z tych najtrudniejszych chwilach z powodu śmierci Ojca
Ś.P. Władysława Jurkowskiego
składa w imieniu Swoim, Rady Gminy, Sołtysów i pracowników Urzędu Gminy w Kłaju oraz wszystkich jednostek
organizacyjnych
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj
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Życzenia dla wszystkich Mam

Z okazji Dnia Samorządowca

Z okazji Dnia Matki pragnę złożyć najserdeczniejsze
życzenia dla wszystkich Mam!

Z okazji przypadającego na dzień 27
maja Dnia Samorządowca wszystkim tym, którzy współtworzą
samorząd i działają dla dobra lokalnej społeczności, pragnę
złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowa, wszystkiej
pomyślności oraz nieustającej radości.

Pragnę serdecznie podziękować za nieograniczoną miłość,
poświęcenie i wychowanie w duchu najważniejszych
życiowych wartości.
Składam również wyraz wdzięczności za troskę,
ciepło i życiowe mądrości, które każdego dnia przekazujecie
dzieciom.
W tym szczególnym dniu składam życzenia wytrwałości,
dużo sił i niekończących się zasobów cierpliwości do swoich
pociech.

Życzę, aby Wasze zaangażowanie i trud działań zarówno był
doceniany, jak i był źródłem satysfakcji.
Dziękując za współpracę, życzę dalszego,
niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej
służbie oraz sukcesów w relacji kolejnych nowych przedsięwzięć.
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Wszystkim Mamom życzę zdrowia, dumy ze swoich
dzieci oraz mnóstwo powodów do radości, nie tylko w tym,
wyjątkowym dniu.
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Szanowni Czytelnicy Gminnej
Biblioteki Publicznej
od 18 maja biblioteka
wznowiła działaność!
Z wielką radością informujemy, że po konsultacjach mogliśmy
zwznowić naszą działalność.
W trosce o zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników bilioteki wszystko musi się odbywać w odpowiednim rygorze sanitarnym.

Obserwuj nas na Instagramie!
Gmina Kłaj serdecznie zaprasza na swój profil na Instagramie
gdzie publikowane będą fotografie dotyczące realizowanych
przedsięwzięć zarówno tych inwestycyjnych, kulturalnych,
jak i sportowych!
Z nami będziesz na bieżąco ze wszystkimi nowinkami z gminy.
Zapraszamy!
www.instagram.com/gminaklaj
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Dlatego musieliśmy wprowadzić nowe zasady działania.
Do najistotniejszych należy to, byście przychodzili Państwo do nas
w maseczkach i rękawiczkach (nie dotyczy dzieci poniżej 4
roku życia). Bibliotekarz może odmówić obsługi osobie, która nie
będzie ich posiadała.
Biblioteka otwiera się tylko w zakresie wypożyczeń i zwrotu książek.
Zwracane książki będą przechodziły siedmiodniową kwarantannę.
Wolny dostęp do książek zostaje ograniczony. Książki podaje
bibliotekarz.
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Zalecamy wcześniejsze rezerwowanie tytułów za pomocą maila:
biblioteka@klaj.pl
telefonicznie: 12-284-14-43 Kłaj
12-284-50-13 Brzezie
12-284-13-11 Szarów
Prosimy również o przychodzenie z listą spisaną na kartce.
Jednorazowo można pożyczyć 5 książek.

w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych
produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane
w kraju.
Więcej
o
znaku
„PRODUKT
POLSKI”
www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski1

na

stronie:

Do odwołania nie można korzystać z czytelni i kącika internetowego.

Wybierając żywność z oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”, konsument
ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych
surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej
żywności.

Do odwołania nie będą się odbywały spotkania, warsztaty, zajęcia edukacyjne itp.

Więcej informacji na temat akcji na: www.polskasmakuje.pl w zakładce: produkt-polski

Powstały osobne punkty wypożyczeń i zwrotu książek. W każdym
z nich może przebywać tylko 1 osoba.

Biblioteka nie przyjmuje od Czytelników książek w postaci darów.
Wiemy, że to duże utrudnienia, ale ufamy, że razem uda nam się
bezpiecznie przetrwać ten trudny czas.
Godziny otwarcia biblioteki:
Kłaj
poniedziałek 12.00-16.00
piątek 15.00-19.00
Brzezie
poniedziałek: 8.00-12.00
środa, piątek: 12.00-16.00
Szarów
wtorek: 8.00-12.00
czwartek, piątek: 12.00-16.00

Życzenia
Z okazji Dnia Dziecka
składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim dzieciom.
Życzę uśmiechu, radości, dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe
oraz nieustającej troski i miłości najbliższych.
Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą przygodą i nauką.

Produkt Polski - Kupuj Świadomie
Czy wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą
zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on
z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje
podczas zakupów w sklepach z artykułami rolno-spożywczymi?
Znak „PRODUKT POLSKI” umożliwia konsumentom łatwiejsze
wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem
polskich surowców.

Życzymy spełnienia najskrytszych marzeń,
sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz rozwoju swoich
pasji i beztroskiej zabawy.
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych
z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „PRODUKT POLSKI” i zasady jego stosowania. Zgodnie
z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że
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ŚMIECI CORAZ WIĘCEJ! CZY CZEKA NAS NOWA PODWYŻKA OPŁATY
ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH?
W wyniku znacznego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłaj od 2 lutego 2020 r.
zmianie uległy ceny za wywóz i utylizacje odpadów. Gmina nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu zebranych opłat za wywóz śmieci. Opłaty te muszą wystarczyć na zagospodarowanie odpadów. Zgodnie z przepisami nie możemy dotować
tego systemu.
DLACZEGO JEST DROŻEJ?
Duży wzrost ilości produkowanych śmieci przez mieszkańców. Niechęć do prawidłowej segregacji spowodowała nagły wzrost odbieranych odpadów zmieszanych. Rozbieżności pomiędzy zadeklarowaną ilością osób a rzeczywistym stanem osób zamieszkujących nieruchomość. W miejscowości Łysokanie a dokładnie na terenie tzw. „Osiedle Łysokanie” jest bardzo dużo właścicieli nieruchomości, którzy
zadeklarowali pustostan i twierdzą, że tam nie przyjeżdżają, nie przebywają, a nawet jeżeli wytworzą śmieci, to zabierają je do Krakowa.
Po skontrolowaniu paru osób, przebywających na posesjach, okazało się, że wystawili worki z odpadami, aby zostały odebrane przez firmę,
a nie ponoszą żadnej opłaty korzystając bezprawnie z usług. Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych na ww. terenie została wystawiona większa ilość śmieci niż na terenie dwóch sąsiadujących miejscowości razem i nie były to tylko odpady pochodzące z pobytu sezonowego. Od nowego roku odpady biodegradowalne zabierane są sprzed posesji i niestety jest to bardzo nadużywane przez mieszkańców.
Mamy coraz więcej przypadków, że właściciele nieruchomości wystawiają dużą ilość brązowych worków (podczas ostatniej zbiórki sprzed
jednego domu zabrano 70 worków - czyżby z koszenia łąki?). Przypominamy, że na terenie Gminy Kłaj można spalać suche odpady roślinne
pochodzące z zabiegów pielęgnacyjnych i upraw - oczywiście, bez uciążliwości dla sąsiadów, (§ 15, ust.2 Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 roku).
Każdego dnia gmina zmaga się z problemem nielegalnych dzikich wysypisk, które pojawiają się jak grzyby po deszczu. Na terenie
Puszczy Niepołomickiej, której większa część znajduje się na terenie naszej gminy – ulubiony teren na wyrzucanie opon. W Kłaju podrzucane są śmieci na działki w okolicach „ulicy Kamienistej” i na drogi techniczne przy autostradzie, zwłaszcza w okolicach McDonald’s,
możemy znaleźć bardzo dużo opakowań po zjedzeniu dań na wynos. Wzdłuż brzegu rzeki Raby w Kłaju i w Targowisku ulubione miejsce
na gruz i gałęzie. W Szarowie jest też parę zacisznych miejsc, gdzie po posprzątaniu śmieci zaraz pojawiają się nowe. Są to różnego rodzaju śmieci, dywany, meble, opakowania po produktach spożywczych, rozbite szyby, części samochodowe, gruz budowlany, styropian, płyty
regips, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, azbest, papa, ogromne ilości gałęzi powstałych podczas porządkowani przydomowych
ogródków. Odpady pozostawiane są przede wszystkim przez firmy - zwłaszcza budowlano-remontowe, warsztaty samochodowe, ale
niestety też przez osoby, które są mieszkańcami naszej gminy.
Rosnące koszty gospodarowania odpadami. Wysokie ceny narzucone gminom przez firmy wywożące śmieci. Od 1 stycznia do dnia 22
maja 2020 roku koszt odbioru odpadów to już 1.284.312,03 zł (np. 1242,00 zł za tonę odpadów zmieszanych).
Przypominamy, że osoby prowadzące jakąkolwiek działalność gospodarcza mają obowiązek podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością, a nie pozbywać się ich za darmo na koszt mieszkańców!
IM WIĘCEJ PRODUKUJEMY, TYM WIĘCEJ PŁACIMY!
Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Kłaj będą przeprowadzać kontrole zgodności deklaracji śmieciowych z rzeczywistą ilością
osób zamieszkujących daną nieruchomość, czy też posiadaniem zgłoszonego kompostownika. W związku z pandemią wiele osób
pracujących za granicą wróciło do kraju i niestety nie zgłosiło tego faktu w Urzędzie Gminy (zmiana deklaracji), przez co wzrosła ilość
produkowanych śmieci, zaś opłaty pozostały na stałym poziomie. To samo dotyczy się studentów czy uczniów, którzy wrócili na ten
czas do rodzinnych domów, co nie zostało odnotowane w urzędzie. Te i inne czynniki spowodowały niekontrolowany wzrost kosztów.
Joanna Strużyna
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
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A na poprawę humoru: nowe huśtawki

Na niebiesko dla Autyzmu

Na placu zabaw przy przedszkolu w Targowisku zamontowano nowe
huśtawki - ważki. Gorąco dziękujemy Radzie Rodziców, która ufundowała ten zakup, podobnie jak drewniany zestaw zainstalowany pod
koniec stycznia br. Urządzenia zostały zakupione ze środków zebranych
przez Radę Rodziców podczas pikniku i kiermaszu świątecznego.

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, którzy
włączyli się w akcję "Na niebiesko dla Autyzmu".

Jesteśmy pełni nadziei, że plac zabaw uda się otworzyć dla dzieci jak najszybciej. Obecnie ze względu na możliwość zarażania się COVID-19, place
zabaw są zamknięte.

W tym roku ten dzień obchodziliśmy zupełnie inaczej niż w ubiegłych
latach. Z uwagi na epidemię panującą od kilku tygodni, zostaliśmy
zmuszeni do spędzenia tego dnia w domu. Uczniowie wraz z Rodzicami przesłali zdjęcia dające dowód tego, że w tym szczególnym dniu nie
pozostali obojętni, solidaryzując się tym samym z osobami dotkniętymi autyzmem, poprzez założenie niebieskiej odzieży. Niektórzy z uczniów wykazali się kreatywnością i obchodzili ten dzień wykonując prace plastyczne
w kolorze niebieskim.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji!

Patrycja Winzer

Jesteście wspaniali!
Katarzyna Mazur

Wolontariusze pamiętali
o uczczeniu Dnia Ziemi
W tym roku Szkolny Klub Wolontariusza, ze względu na trudności wynikające z braku możliwości uczęszczania do szkoły, rozpoczął samodzielne działania w ramach Wolontariatu. Uczcił Dzień Ziemi, wykonując
plakaty i prace nawołujące do ochrony środowiska poprzez segregowanie śmieci, oszczędzanie wody czy używanie ekologicznych pojazdów.
Niektórzy z uczestników Wolontariatu podjęli prace takie jak np. sadzenie kwiatów.
Rysunek autorstwa Wolontariuszy: Amelii i Mateusza Durbas
Katarzyna Mazur

Obchody Dnia Osób z Zespołem
Downa w Grodkowicach
21 marca każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Osób z Zespołem
Downa. Zespół Downa, inaczej zwany trisomią 21 to zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21. Eponim
pochodzi od nazwiska brytyjskiego lekarza Johna Langdona Downa,
który opisał go w 1866 roku.
W tym roku obchody tego dnia, miały szczególny charakter. Na początku marca zostały zamknięte szkoły na terenie całej Polski, ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa. Światowy Dzień Osób
z Zespołem Downa obchodziliśmy zatem w swoich domach w gronie
najbliższych. Jak zawsze można było liczyć na grodkowickich uczniów, którzy w tym dniu wyrazili swoją solidarność i tolerancję względem chorych
osób zakładając skarpetki nie do pary.
Dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, którzy tego dnia solidaryzowali się, mimo dzielącej nas odległości.
Tego dnia "PRZYJACIELE NIE LICZĄ CHROMOSOMÓW TYLKO ZAKŁADAJĄ
KOLOROWE SKARPETKI”
Katarzyna Mazur
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OŚWIATA
Targowisko artystycznie i międzynarodowo!
Wychowankowie naszej świetlicy po raz kolejny wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”.
Miło nam poinformować, że aż pięcioro z nich zostało w nim docenionych:
Kategoria rysunek 7-9 lat:
I miejsce - Paulina Majewska (klasa II)
II miejsce - Mikołaj Sawa (klasa I)
wyróżnienie - Leon Leś (klasa I)
Kategoria kolaż wyklejanka 7-9 lat:
I miejsce - Mateusz Korbut (klasa III)
Kategoria rysunek 10-12 lat
III miejsce - Krzysztof Włodarczyk (klasa IV)
Wszystkim laureatom GRATULUJEMY!
Urszula Nazaruk

Leon Leś, klasa 1

Mateusz Korbut, klasa 3

Krzysztof Włodarczyk, klasa 4

Mikołaj Sawa, klasa 1

Paulina Majewska, klasa 2
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SPORT

Podsumowanie zajęć online Klubu Szachownica Gmina Kłaj
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Z KART HISTORII
Wielka prowokacja gestapo w Szarowie
W maju br. mija 77 lat od tragicznych wydarzeń w Szarowie. To wtedy gestapo aresztowało kilkadziesiąt osób. Prawie wszystkie
pochodziły z Szarowa. Jak do tego doszło. Skąd u Niemców wzięło się zainteresowanie Szarowem? Analiza licznych, archiwalnych
materiałów źródłowych oraz relacji świadków pozwala na rekonstrukcję najbardziej prawdopodobnego przebiegu wydarzeń.
Bezpośrednią przyczyną, z powodu której gestapo zainteresowało się Szarowem i okolicznymi miejscowościami była informacja uzyskana od agentki Adeli Migas o rzekomym zamiarze rozkręcenia szyn kolejowych pomiędzy przystankiem Grodkowice i Kłajem przez miejscowe podziemie. Poza donosem o zawiązaniu się konspiracji na tym terenie, do gestapo doszły pogłoski o zamiarach wysadzenia „prochowni”
oraz podpalenia tartaku w Kłaju. W związku z tym oprócz nasilenia działań prewencyjnych w tym rejonie, Niemcy postanowili również
przeprowadzić rozpoznanie zagrożenia.
W tym celu gestapo skierowało do działań 18-letniego agenta Zdzisława Mięsę. Nieprzypadkowo właśnie jego. Mieszkał w Krakowie, ale
w Szarowie miał dziadków, do których przyjeżdżał chociażby na wakacje, czy w niedziele. Znali go miejscowi rówieśnicy, a także starsi od
niego. Te znajomości okazały się bardzo pomocne w realizacji przedsięwzięcia. Przez jakiś czas „popracował” w kłajskiej prochowni i stwierdził, że istnieje możliwość nielegalnego wynoszenia prochu strzelniczego. Ponadto doskonale wyczuł, że miejscowa młodzież gotowa jest
podjąć walkę z Niemcami. Wyraźnie potrzebowali tylko kogoś, kto ich zorganizuje i obejmie dowodzenie. Z jakichś przyczyn nie było im
dane uczestniczyć w istniejących organizacjach podziemnych w byłej gminie Targowisko.
W związku z tym, że wyniki rozpoznania wskazywały na duże i realne zagrożenie dla Niemców na tym terenie, gestapo zleciło przeprowadzenie rozpracowania miejscowego środowiska dwóm agentom. Jednym z nich był Mieczysław (Władysław?) Skowroński, a drugim
właśnie Mięso. Mieli przeniknąć do struktur działającej w tym rejonie Narodowej Organizacji Wojskowej, a także ustalić w drodze prowokacji mieszkańców gotowych do walki z Niemcami. W tym drugim przypadku prowokacja miała polegać na założeniu fikcyjnej organizacji pod
szyldem Armii Krajowej i zwerbowaniu do niej chętnych. Realizacja obu zadań miała być punktem wyjścia do zaaranżowania sytuacji,
w których możliwe byłoby aresztowanie osób zaangażowanych w konspirację.
Wiosną 1943 r. Mięso przywiózł Skowrońskiego do Szarowa i wprowadził w miejscowe środowisko. Przedstawił go jako oficera Armii Krajowej przeszkolonego w Anglii i zrzuconego do Polski. Ważnym atutem „cichociemnego” było, że występował jako kolega znanego szarowianom Mięsy, który go wspomagał w zakładaniu „organizacji”. Uwiarygadniał się przed agitowanymi na różne sposoby. M.in. pokazywał
dokument rzekomo podpisany przez samego gen. Władysława Sikorskiego. Demonstrował również inny, „idealnie podrobiony”, który
akurat był oryginalny i chronił go przed przypadkowym zatrzymaniem. Pokazywał pistolet, który pozwalał przez chwilę potrzymać
w ręce, a nawet proponował zabranie go na noc do domu. Skowroński był przystojnym mężczyzną. Bez problemu uwiódł 19-letnią Marię
Rajczykównę, której obiecał ślub. Dziewczyna też wstąpiła do „organizacji” i zgodziła się nawet wynosić proch strzelniczy z prochowni,
w której pracowała. Agenci zorganizowali szkolenie strzeleckie i zapoznawali zwerbowanych z planami działań dywersyjnych. Ich agitacja była prowadzona jednak zbyt jawnie jak na konspirację. Można by odnieść wrażenie, że młodzi ludzie, ale także i trzydziestolatkowie
grzeszyli naiwnością. Wszyscy jednak byli powodowani silna wolą walki z okupantem.
Równolegle z werbunkiem do fikcyjnej organizacji Skowroński podejmował próby przeniknięcia do obwodu 20 NOW w powiecie bocheńskim, co w pewnym stopniu mu się udało. Ponieważ akowskie podziemie w nocy z 21 na 22 maja 1943 r. zgładziło w Kłaju volksdeutscha,
a kolejnej nocy podpalono kłajski tartak, agenci musieli przyspieszyć realizację rozpracowania. Ponadto do spotkania ze Skowrońskim
dążył ppor. Mieczysław Wójcik „Mirski” – jeden z dowódców lokalnego zbrojnego podziemia. Rozmowa z nim stanowiła duże ryzyko dekonspiracji agentów.
Pierwsza prowokacja w postaci zabezpieczenia rzekomego zrzutu dla AK nie udała się. Z 25 na 26 maja 1943 r. dwóch młodych z „organizacji” Mietka, tj. 19-letni Dolek Rzepka i Wojtek Wajda zostali zabrani do Krakowa pod fałszywym pretekstem przejęcia broni dla grupy.
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Z KART HISTORII
W rezultacie zostali aresztowani i osadzeni w areszcie przy Montelupich. 27 maja w Krakowie gestapo aresztowało Michała Gracza. Z 28
na 29 maja w Szarowie, w wyszynku sióstr Filipowskich zebrali się członkowie „organizacji” Mietka, a także kilku z „20” NOW. Mieli stanowić wsparcie bojówki AK z Krakowa w rozbrojeniu posterunku policji w Niegowici i posterunku zaporowego żandarmerii niemieckiej
na moście na Rabie. Ta prowokacja agentów okazała się skuteczna. Zebrani zostali zupełnie zaskoczeni przez gestapo i żandarmerię,
rozbrojeni i aresztowani. Od rana Niemcy kontynuowali brutalne zatrzymania wyciągając z domów pozostałe osoby. Mietek w mundurze
oficera gestapo osobiście aresztował swoją „narzeczoną” i jej całą rodzinę. Rajczykówna została przez niego pobita i strasznie upokorzona.
Jana Rzepkę skatowali na oczach żony i córek. Jadwiga Filipowska dobrowolnie poddała się zatrzymaniu, gdyż nie chciała się rozstawać
z dopiero co poślubionym mężem Teofilem.
Łącznie w maju 1943 r. aresztowano 29 osób, w tym osiem kobiet w wieku 16-27 lat. Po miesięcznym śledztwie prawie wszystkich (25)
wywieziono do KL Auschwitz. Mężczyźni trafili od razu do karnej kompanii. Ci co przeżyli Auschwitz zostali przeniesieni do innych obozów,
a przeżyło je tylko dziesięcioro. Wśród aresztowanych byli: Bartlaga Jan, Bazela Maria, Bazela Tadeusz, Byśko Jan, Feliksiak Franciszek,
Filipowska Anna (Hanna), Filipowska Jadwiga (przeżyła), Filipowski Teofil (przeżył), Goryczko Józef (zwolniony z aresztu), Gracz Michał
(przeżył), Gruszecka Julia, Gruszecki Jan (przeżył), Kościółek Franciszek (zwolniony z aresztu), Ptak Jan, Rajca Mieczysław (przeżył), Rajca Władysław (przeżył), Rajczyk Eugenia (przeżyła), Rajczyk Henryk, Rajczyk Maria, Rajczyk Sylwester (14-latek, zwolniony z aresztu), Rajczyk Zofia, Rzepka Adolf (przeżył), Rzepka Jan, Strach Stefan „Stefański” (przeżył), Wajda Eugeniusz (przeżył), Wajda Julia, Wajda Wojciech,
Wajda Władysław „Sękowski” (popełnił samobójstwo na „Monte”) i Wójcik Stefan „Student”, któremu jeszcze z Montelupich udało się wysłać
gryps ostrzegawczy, że jeden z aresztowanych „sypie”.
Jan Rzepka w Auschwitz osadzony w bunkrze pod blokiem nr 11 zwanym blokiem śmierci w zginął 24 października 1943 r., Zofia Rajczyk
– 12.02.1944 r., a jej córka Maria – 25.11.1944 r. W tym obozie zginęły również Anna Filipowska, Maria Bazela, Julia Wajda i Julia Gruszecka oraz kilku innych szarowian.
Bracia Mieczysław i Władysław Rajcowie, Michał Gracz, Jan Gruszecki, Eugeniusz Wajda i Teofil Filipowski znaleźli się wśród przeniesionych
z KL Auschwitz do KL Bergen-Belsen (był m.in. obozem tranzytowym) i KL Neuengamme. W swoim nieszczęściu mieli szczęście, bo nie podzielili losu ponad siedmiu tysięcy więźniów, którzy w ramach ewakuacji obozu w Neuengamme zostali umieszczeni na dwóch statkach,
zatopionych przez pomyłkę w Zatoce Lubeckiej przez brytyjskie lotnictwo.
Dolek Rzepka (brat Melanii Latawiec) został przeniesiony z Auschwitz do KL Flossenbürg. Udało mu się zbiec z marszu śmierci podczas
ewakuacji obozu. Po wyzwoleniu znalazł się w obozie przejściowym 3. armii amerykańskiej w Hohenfels i w 1946 r. zdecydował się pozostać w Niemczech zachowując polskie obywatelstwo.
Kilkoro z ocalonych (Jadwiga Filipowska, Mieczysław i Władysław Rajcowie, Eugeniusz Wajda) otrzymało pomoc od szwedzkiego Czerwonego Krzyża w postaci przewiezienia do Szwecji i leczenia w ramach akcji humanitarnej „białe autobusy”.
Po majowych aresztowaniach w Szarowie Zdzisław Mięso nie pojawił się we wsi. Natomiast Skowroński był widziany w lecie 1943 r.
przez mieszkańców jak spacerował po dzisiejszej ulicy Podlas, wykazując zainteresowanie m.in. domem Stanisława Wajdy. Pojawienie się
Mietka we wsi wzbudziło poważne zaniepokojenie ludzi, którzy wzajemnie się ostrzegali – przecież mogło to oznaczać planowanie kolejnych aresztowań. Obawy były uzasadnione, ponieważ do kolejnych masowych zatrzymań w gminie doszło około pół roku po majowej
tragedii.
WOJCIECH WÓJCIK
wojcik.wojciech@interia.eu
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KULTURA
Trzeciomajowe uroczystości w Targowisku
3 maja 2020 r. w południe Wójt Gminy Kłaj, pan Zbigniew Strączek złożył kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości w Targowisku.
W uczczeniu 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja towarzyszyli mu: pani Anna Fortuna – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko, pan Mieczysław Piwowar – Sołtys Targowiska i pani Patrycja Winzer – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Targowisku.
Tegoroczne obchody zostały zmienione ze względu na epidemię Covid-19 i obowiązujące przepisy. Nie można było powszechnie brać
udziału we Mszy Św., ograniczenie funkcjonowania szkół spowodowało, że nie odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pamiętali o wywieszeniu biało – czerwonej flagi. W każdych czasach jest miejsce na patriotyzm. Dziś
nie możemy wspólnie, w dużym gronie odśpiewać Hymnu Państwowego, ale możemy być wyczuleni na wspólne dobro. Dziś koniecznie
powinniśmy nosić maseczki, pozostawać w domu – te działania pozwalają uchronić innych przed zarażeniem. Przestrzeganie przepisów to wartość; szacunek dla prawa i praworządności jest dziedzictwem, które zostawili nam nasi przodkowie – twórcy Konstytucji 3 Maja.
Patrycja Winzer
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