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Strażacki jubileusz świętowali druhowie wraz z zaproszonymi gośćmi. 
Ciepłe słowa pod adresem pracy i oddania strażaków z Szarowa 
skierowali m.in.: Aleksander Starowicz komendant PSP w Wieliczce, 
Władysław Kucharski wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, 
Adam Kociołek Przewodniczący Rady Powiatu i prezes Zarządu 
Gminnego OSP, Zbigniew Strączek wójt gminy, Alicja Wójtowicz 
sołtys Szarowa. 
Jubileusz w Szarowie świętowano razem z Gminnym Dniem Strażaka. 
W obchodach wzięły udział poczty sztandarowe i reprezentacje 

wszystkich jednostek straży pożarnej z terenu gminy Kłaj oraz jak 
podkreśla prezes szarowskiej OSP Mirosław Włodarz zaprzyjaźniona 
formacja z Niepołomic.  
Pierwsze słowa podziękowania padły już podczas uroczystej mszy 
świętej odprawionej przy szarowskiej strażnicy. – Potrzeba 
z szacunkiem patrzeć na strażacki mundur i uświadomić sobie jak 
trudne chwile przeżywacie na miejscach wypadków. Wówczas to Wy 
jesteście najbliżej człowieka. Za to wszystko mówię szczere Bóg 
zapłać – podkreślił kanonik Adam Kozłowski, proboszcz szarowsko-
dąbrowskiej parafii. 
 
Wymowną pamiątką 90 rocznicy założenia szarowskiej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej jest pomnik świętego Floriana. Dzięki 
ofiarności darczyńców sprowadzona z Włoch figura stanęła przy 
budynku lokalnej straży. Zaraz po nabożeństwie pomnik został 
uroczyście poświęcony.  
Jubileuszowe obchody stały się okazją do wspomnień i refleksji. 
Przywołano pamięć o ludziach i wydarzeniach, które złożyły się na 
historię bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przypomniano sylwetki 
świętej pamięci druhów: Czesława Chuchro, Józefa Dziedzica, Rudolfa 
Firlita, Władysława Gębickiego, Jana Gocala, Czesława Gruszeckiego, 

Rozmowa z Marzeną Czyż, nową 
dyrektor ZSO w Szarowie
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90 lat w służbie mieszkańcom
29 września dla społeczności Szarowa zapisze się jako wyjątkowy dzień. Tamtejsza Ochotnicza 
Straż Pożarna obchodziła swoje dziewięćdziesiąte urodziny. Tym razem to mieszkańcy otoczyli 

troską pełniących ciągłą wartę. 

Mieczysława Iwulskiego, Tadeusza Janika, Stanisława Kalickiego, 
Ludwika Klimy, Jerzego Kozuba, Józefa Kurdysia, Edwarda 
Łyszkowicza, Stanisława Nogi, Stanisława Palicha, Kazimierza Rajcy, 
Stanisława Rajcy, Leona Rzepki, Władysława Sądla, Józefa Skoczka, 
Marka Słodkiego, Władysława Świętka, Zdzisława Świętka, Jana 
Wajdy, Jędrzeja Wajdy, Władysława Wajdy, Franciszka Włodka, 
Mieczysława Wójcika. 
Dziękując za poświęcenie, wspaniałą działalność społeczną oraz 
odwagę uhonorowano obecnie działających strażaków. 

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniono: 
Mateusza Dziedzica, Piotra Jacaka, Mateusza Leśniewskiego, 
Tomasza Korala.
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa przyznano 
Grzegorzowi Kozubowi.
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa wręczono 
Mieczysławowi Sądelowi. 
Odznaki Wzorowy Strażak otrzymali: Ewelina Płazińska, Szymon 
Kurdyś, Łukasz Pawełek, Sebastian Skoczek, Seweryn Wajda. 
Za wysługę lat nagrodzono: Piotra Sądla -15 lat, Mateusza 
Dziedzica, Piotra Jacaka, Tomasza Korala , Szymona Kurdysia, 
Mateusza Leśniewskiego, Łukasza Pawełka, Ewelinę Płazińską, 
Sebastiana Skoczka - 5 lat. 
Odznakę MDP otrzymali: Bartosz Kowalczyk - srebrną, Krzysztof 
Buczek, Kinga Dziadoń, Norbert Gawlik, Kamil Biernat, Wojciech 
Jacak, Kamil Kowalczyk, Grzegorz Piotrowski, Judyta 
Piotrowska, Mateusz Moryc, Anita Wcisło, Norman Wajda - 
brązową. 

Justyna Waligóra

Pani dyrektor. Zanim przejdziemy do zasadniczych pytań, może 
na początek powie Pani kilka słów o sobie.  

Urodziłam się i mieszkam w Kłaju. Mam wspaniałego męża i czterech 
synów. Kocham dobrą muzykę, teatr, kino i czas spędzany w gronie 
przyjaciół. Lubię spacery po lesie i nasze domowe zwierzęta. 

Jestem nauczycielem dyplomowanym z dwudziestopięcioletnim 
stażem pracy. Ukończyłam wyższe studia pedagogiczne oraz studia 
podyplomowe w dziedzinie informatyki. Pracę w zawodzie 
rozpoczynałam jako nauczyciel wychowania przedszkolnego 
w jednym z krakowskich przedszkoli. Przez kilka ostatnich lat blisko 
współpracowałam z dyrektorem ZSO w Brzeziu Panią Małgorzatą 
Sobkiewicz pełniąc funkcję tzw. społecznego wicedyrektora szkoły, 
a w roku szkolnym 2010/2011 w czasie jej nieobecności byłam 
samodzielnym dyrektorem tej placówki. Przez wiele lat aktywnie 
działałam w związkach zawodowych, a przez ostatnie dwie kadencje 
sprawowałam funkcję przewodniczącego gminnych struktur związku 
zawodowego pracowników Oświaty „NSZZ Solidarność”. 

Czym Szkoła jest dla Pani?
Szkoła to miejsce na ziemi, które dostarcza mi wiele satysfakcji 
i radości, gdyż dzięki pracy z dziećmi i młodzieżą zyskuję  wpływ na 
kształtowanie ich serc i umysłów.

Kieruje Pani Szkołą w Szarowie dopiero od września. Czy po tak 
krótkim czasie ma Pani już jakieś spostrzeżenia i wnioski 
dotyczące tej szkoły.
Oczywiście. Co prawda wrzesień to bardzo trudny miesiąc 
w oświacie i ciężko jest znaleźć czas na zagłębienie się we wszystkie 
sprawy, które by tego wymagały, ale już teraz mogę powiedzieć, że 
mam wspaniałych nauczycieli i kadrę administracyjną. Bardzo cenię 
ich wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, 
profesjonalizm i otwartość. Do Szkoły w Szarowie uczęszcza 
wspaniała młodzież, wszechstronnie utalentowana i tryskającą 
pomysłowością. Jest w końcu bardzo zaangażowane w życie szkoły 
i życzliwe jej otoczenie. Myślę tu o rodzicach naszych uczniów, 
prężnym samorządzie wiejskim z Panią sołtys Alicją Wójtowicz na 
czele oraz organizacjach społecznych np. naszej wspaniałej straży 
pożarnej. Duże wsparcie otrzymuję również ze strony parafii. Nasi 
księża to ludzie, których pomoc dla szkoły jest nieoceniona. Ksiądz 
proboszcz Adam Kozłowski to człowiek wyjątkowy i charyzmatyczny, 
który nie tylko wspiera nas modlitwą ale i  niezwykle aktywnie 
włącza się we wszystkie inicjatywy i przedsięwzięcia.

Jak układają się Pani relacje z byłym dyrektorem? 
Oboje pracujemy nad tym, by nasza współpraca układała się 
poprawnie, bo przecież obojgu nam zależy na dobru uczniów 
i naszej placówki. 

A nauczyciele i pracownicy. Jak oni Panią przyjęli?
Zdaję sobie sprawę, że każda zmiana, zwłaszcza na stanowisku 

dyrektora,  jest stresująca i obciążająca dla pracowników. Przy takich 
okazjach pojawia się wiele obaw i spekulacji. Jak już wspomniałam 
mam jednak szczęście współpracować z mądrymi i zaangażowanymi 
ludźmi, którzy szybko przekonują się, że nie zamierzam burzyć 
niczego co dobre w tej szkole, a swoją i ich aktywność pragnę 
wykorzystać dla dalszego jej rozwoju. 

Jakie priorytety stawia sobie Pani jako nowy dyrektor Zespołu 
Szkół?
Chcę by szkoła i przedszkole w Szarowie stawały się coraz piękniejsze, 
tętniły życiem i były  miejscem integracji międzypokoleniowej. 
Wierzę w to, że drzwi szkoły uda się jeszcze szerzej otworzyć nie tylko 
dla młodzieży, ale i dla ogółu mieszkańców okolicznychmiejscowości. 
Mam nadzieję, że uda się zrobić z ZSO w Szarowie nie tylko przyjazną 
uczniom i rodzicom placówkę utrzymującą wysoki poziom 
kształcenia, ale również prawdziwe centrum kultury, sportu 
i rekreacji.

Obecnie najważniejszym problemem szkoły i przedszkola jest zły 
stan techniczny części obiektów oraz konieczność zakupu 
drogich urządzeń takich jak nowy piec centralnego ogrzewania? 
Jak zamierza Pani rozwiązać te problemy?
W szkole prowadzone są na szeroką skalę prace remontowe. 
Będziemy je kontynuowali dokąd tylko starczy nam środków 
(wygospodarowanych z budżetu szkoły) na zakup niezbędnych 
materiałów i dokąd  będziemy mogli nieodpłatnie korzystać 
z pomocy brygady robotników zatrudnionych w ramach robót 
publicznych, których w tej chwili dzięki przychylności Urzędu Pracy 
i Urzędu Gminy mamy w swojej dyspozycji. Obecnie trwają wstępne 
prace nad skonstruowaniem odpowiednich wniosków 
o dofinansowanie planowanych inwestycji. Jeżeli wszystko ułoży się 
zgodnie z planem w 2013 roku przeprowadzona zostanie 
termomodernizacja budynku przedszkola oraz wymiana dachu na 
obiekcie. Czekamy również na ekspertyzę techniczną kotła 
centralnego ogrzewania. Jeżeli jego remont okaże się nierentowny, 
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Seniorzy rozpoczynają 
rok akademicki
W Sali Widowiskowej UG w Kłaju odbyło się uroczyste otwarcie 
drugiego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

DOROTA KOSMOWSKA

Uroczystość rozpoczął chór „GAUDIUM" uniwersyteckim hymnem 
„Gaudeamus igitur” . Wójt Zbigniew Strączek specjalnie na tę 
uroczystość zaprosił artystów. Słuchacze UTW oglądnęli spektakl 
poetycko-muzyczny pt. "Z obłoków na ziemię" w reżyserii Jana 
Nowickiego z muzyką Cezarego Chmiela, Marka Stryszowskiego 

i Krzysztofa Bodzonia.
Połączenie poezji z muzyką zaczerpniętą z różnych gatunków od 
jazzu po klasycznego Chopina było zaskakujące i piękne. Reżyser Jan 
Nowicki doborem dźwięków i ich intensywnością podkreślił 
znaczenie słów poezji ks.Jana Twardowskiego w interpretacji 
Edwarda Linde Lubaszenki. Ciepły i mocny głos aktora pozwolił 
słuchaczom przeżyć i uświadomić sobie głębię życia i konieczność 
świadomego przemijania.
Słuchacze UTW, ludzie aktywni, otwarci i poszukujący są najlepszym 
dowodem i świadectwem prawd zawartych w słowach 
wypowiadanych ze sceny.
Wszyscy mieli szansę zadumać się i wzruszyć. Bardzo za tę możliwość 
dziękujemy.
Wykład inauguracyjny poprowadziła pani poseł Elżbieta Achinger. 
W swoim wystąpieniu przekazała treści i wartości jakimi będzie się 
kierować w pracy parlamentarnej. Podkreśliła ważność inicjatyw 
społecznych.
Uniwersytety Trzeciego Wieku są na całym świecie prężnie 
rozwijającymi się organizacjami społecznymi.
W Polsce UTW zrzeszają już 100 tysięcy słuchaczy. Nasz UTW też 
może się pochwalić 15 nowymi studentami,
razem z którymi liczy już 75 osób. Ciekawe wykłady i atrakcje 
zaplanowane na ten semestr: wyjścia do teatru, kina, taneczne 
Andrzejki, pilates, nordic walking, j. angielski, niemiecki, zajęcia 
plastyczne i kurs tańca na pewno przyciągną nowych sympatyków, 
których serdecznie zapraszamy.
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Prace nad cennym 
znaleziskiem
Wdrożono kolejny etap działań związanych z fragmentami 
samolotu PZL p11 c. Przypomnijmy fragmenty znaleziono 
w kwietniu tego roku na terenie Gminy Kłaj w Puszczy 
Niepołomickiej. 

W związku z planowaną konserwacją zostało przeprowadzone ustne 
zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia konserwacji. Spośród 
przedstawionych propozycji wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. 
I etap prac konserwatorskich będzie wykonywał Andrzej Haber – 
konserwator z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.
Jednocześnie informujemy o możliwości zwiedzania tymczasowej 
ekspozycji fragmentów samolotu, znajdującego się w Gminnej Izbie 
Regionalnej w Kłaju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 10 – 13 lub w innym 
terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z kustoszem 
GIR panią Krystyną Gierat – tel. 781 287 141.

MIROSŁAW KORTA

podjęte zostaną działania zmierzające do zakupu nowego 
urządzenia. Mam już doświadczenia i pewne sukcesy związane 
z aplikowaniem o europejskie środki pozabudżetowe. Jeżeli znajdę 
odpowiedniego partnera wśród lokalnych organizacji 
pozarządowych, będę starała się również zdobyć dofinansowanie na 
uatrakcyjnienie otoczenia szkoły i podniesienie standardów 
zewnętrznych obiektów sportowych. 

Można śmiało stwierdzić, że największym atutem placówki jest 
bardzo dobra baza lokalowa i sportowa.  Jak zamierza je Pani 
wykorzystać w dalszym rozwoju szkoły?
W tym momencie prowadzone jest rozeznanie wśród rodziców 
uczniów dotyczące niektórych obszarów funkcjonowania szkoły. Po 
zebraniu ankiet i analizie ich wyników wdrożone zostaną konkretne 
działania. Wśród naszych propozycji znalazły się min.: poszukiwanie 
szkoły partnerskiej na zachodzie Europy i organizacja wymiany 
uczniowskiej oraz zwiększenie gamy dostępnych zajęć 
pozalekcyjnych.

Wielu uczniów korzysta z zajęć dodatkowych w ramach 
realizowanego przez szkołę unijnego programu „Pracuję na swój 
sukces”. Jak ocenia Pani to przedsięwzięcie? Czy zamierza Pani 
włączyć szkołę w jakieś inne projekty?
Projekt  „Pracuję na swój sukces” jest bardzo trafiony i już teraz można 
stwierdzić, że przynosi wymierne efekty w postaci coraz lepszych 
osiągnięć szkolnych naszych uczniów.  Dodatkowo wzbogaca on 
szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Nauczyciele mają 
możliwość pełniej realizować się i doskonalić swój warsztat.  Będę 
dążyła do tego, by nasza szkoła  brała udział w każdym projekcie, 
który przyczyni się do jej rozwoju. Obecnie dzięki aktywności 
gimnazjalistki Alicji Laszko oraz  kilku jej koleżanek i kolegów 
działających pod kierunkiem Pani Doroty Chudeckiej powstał projekt 
„ Scena dla każdego”.  Jeśli projekt otrzyma pozytywną ocenę 
i dofinansowanie to już wkrótce w szkole będzie się dużo działo na 
niwie artystycznej. 

Czego można życzyć Pani Dyrektor na najbliższy rok szkolny?
Myślę, że wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, a także 
inspiracji w poszukiwaniu właściwych rozwiązań oraz środków 
finansowych, dzięki którym te odważne plany będzie można 
skutecznie wdrażać w życie.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.  
Dziękuję   

Justyna Waligóra 

Uśmiecham się w każdej sytuacji, która tego wymaga. 

Uważam, że uśmiechem można rozładować wiele 

trudnych sytuacji.
Z natury jestem pogodna oraz pozytywnie nastawiona 

do ludzi i otaczającej mnie rzeczywistości.

Codziennie zastanawiam się co zrobić, by moich 

czterech synów przekonać do tego, że robienie po sobie 

porządku nie świadczy o ich zniewieścieniu.

Mam słabość do swojego najmłodszego syna Nikodema 

i chyba trochę go rozpieszczam. 
Po pracy zawsze znajduję czas na rozmowy z mężem 

i dziećmi o bieżących problemach i planach na najbliższą 

przyszłość. 
Mój sukces to umiejętność integrowania wokół 

wyznaczonych celów osób z mojego otoczenia. W Szkole 

w Brzeziu się udało, więc mam nadzieję, że w Szarowie 

też się uda.
Gdybym nie robiła tego, co robię, to pewnie byłabym 

bardzo nieszczęśliwa i zagubiona.
Późną jesienią, wieczorową porą zakładam dres i ćwiczę, 

żeby zgubić kilka zbędnych kilogramów, a gdy już się 

zmęczę siadam koło męża i słucham wykonywanych 

przez niego ballad Leonarda Cohena lub Georga 

Brassens'a. 
Mając milion dolarów pewnie udałabym się z rodziną 

w jakąś podróż życia w najodleglejsze i najbardziej 

ciekawe zakątki świata. Gdyby po tym wszystkim została 

mi jeszcze jakaś gotówka, to może zainicjowałabym 

powstanie jakiejś lokalnej fundacji wspierającej młode 

talenty. Szczerze mówiąc chyba nie chciałabym mieć, aż 

tak dużo pieniędzy, bo to zabija marzenia, a marzyć lubię.

W mojej lodówce wieje chłodem i zdarzają się pustki, bo 

ostatnio cierpię na chroniczny brak czasu. Oczywiście 

żartuję, nie głodujemy, ale jak to mówi młodzież „szału 

nie ma”.
Życie to chwila, którą trzeba wykorzystać najlepiej jak 

to możliwe, pomimo, że czasem zakrawa na tragifarsę. 

Trzeba zmieniać na lepsze to, co się da i cieszyć się 

każdym szczęściem, które ze sobą niesie. 
Z doświadczenia wiem, że nawet z trudnych życiowych 

momentów można wyciągnąć coś wartościowego, 

choćby naukę na przyszłość.
 W ludziach najbardziej cenię otwartość, szczerość, 

życzliwość, oraz kreatywność i wysokie kompetencje. 

Moja dewiza – szacunek dla drugiego człowieka, 

uczciwość i prawdomówność. Uważam również, że 

zawsze na początku należy rozmawiać, poznawać 

i bacznie obserwować, a trafne wnioski nasuną się same.

Wyrazy społecznego uznania oraz najserdeczniejsze 
podziękowania 

dla Pana Tadeusza Buczka 
za pełną zaangażowania pracę nad renowacją pomnika 

Jezusa Chrystusa w Dąbrowie. 
Wyrażając swoją wdzięczność zapewniamy, 
że zachowamy w pamięci ten gest dobroci. 

Rada Sołecka 
i mieszkańcy Dąbrowy

Dołączyli do KSRG
3 października Wójt Zbigniew Strączek, Komendant Powiatowej 
Straży Pożarnej – młodszy brygadier Aleksander Starowicz oraz 
Prezes OSP Szarów – Mirosław Włodarz, podpisali porozumienie 
umożliwiające włączenie jednostki OSP z Szarowa do Krajowego 
Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. 

DARIUSZ PILCH

Daje to zielone światło do rozpoczęcia procedury.
P-23, określającej standardy wyposażenia jednostki aspirującej 
o włączenia do Systemu. Jest to także krok na przód do 
prawidłowego zabezpieczenia gminy Kłaj oraz wschodniej części 
powiatu wielickiego. OSP w Szarowie włączono do Systemu 
warunkowo na okres trzech lat. 

O sobie:
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W Sali Widowiskowej UG w Kłaju odbyło się uroczyste otwarcie 
drugiego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

DOROTA KOSMOWSKA

Uroczystość rozpoczął chór „GAUDIUM" uniwersyteckim hymnem 
„Gaudeamus igitur” . Wójt Zbigniew Strączek specjalnie na tę 
uroczystość zaprosił artystów. Słuchacze UTW oglądnęli spektakl 
poetycko-muzyczny pt. "Z obłoków na ziemię" w reżyserii Jana 
Nowickiego z muzyką Cezarego Chmiela, Marka Stryszowskiego 

i Krzysztofa Bodzonia.
Połączenie poezji z muzyką zaczerpniętą z różnych gatunków od 
jazzu po klasycznego Chopina było zaskakujące i piękne. Reżyser Jan 
Nowicki doborem dźwięków i ich intensywnością podkreślił 
znaczenie słów poezji ks.Jana Twardowskiego w interpretacji 
Edwarda Linde Lubaszenki. Ciepły i mocny głos aktora pozwolił 
słuchaczom przeżyć i uświadomić sobie głębię życia i konieczność 
świadomego przemijania.
Słuchacze UTW, ludzie aktywni, otwarci i poszukujący są najlepszym 
dowodem i świadectwem prawd zawartych w słowach 
wypowiadanych ze sceny.
Wszyscy mieli szansę zadumać się i wzruszyć. Bardzo za tę możliwość 
dziękujemy.
Wykład inauguracyjny poprowadziła pani poseł Elżbieta Achinger. 
W swoim wystąpieniu przekazała treści i wartości jakimi będzie się 
kierować w pracy parlamentarnej. Podkreśliła ważność inicjatyw 
społecznych.
Uniwersytety Trzeciego Wieku są na całym świecie prężnie 
rozwijającymi się organizacjami społecznymi.
W Polsce UTW zrzeszają już 100 tysięcy słuchaczy. Nasz UTW też 
może się pochwalić 15 nowymi studentami,
razem z którymi liczy już 75 osób. Ciekawe wykłady i atrakcje 
zaplanowane na ten semestr: wyjścia do teatru, kina, taneczne 
Andrzejki, pilates, nordic walking, j. angielski, niemiecki, zajęcia 
plastyczne i kurs tańca na pewno przyciągną nowych sympatyków, 
których serdecznie zapraszamy.
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Prace nad cennym 
znaleziskiem
Wdrożono kolejny etap działań związanych z fragmentami 
samolotu PZL p11 c. Przypomnijmy fragmenty znaleziono 
w kwietniu tego roku na terenie Gminy Kłaj w Puszczy 
Niepołomickiej. 

W związku z planowaną konserwacją zostało przeprowadzone ustne 
zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia konserwacji. Spośród 
przedstawionych propozycji wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. 
I etap prac konserwatorskich będzie wykonywał Andrzej Haber – 
konserwator z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.
Jednocześnie informujemy o możliwości zwiedzania tymczasowej 
ekspozycji fragmentów samolotu, znajdującego się w Gminnej Izbie 
Regionalnej w Kłaju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 10 – 13 lub w innym 
terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z kustoszem 
GIR panią Krystyną Gierat – tel. 781 287 141.

MIROSŁAW KORTA

podjęte zostaną działania zmierzające do zakupu nowego 
urządzenia. Mam już doświadczenia i pewne sukcesy związane 
z aplikowaniem o europejskie środki pozabudżetowe. Jeżeli znajdę 
odpowiedniego partnera wśród lokalnych organizacji 
pozarządowych, będę starała się również zdobyć dofinansowanie na 
uatrakcyjnienie otoczenia szkoły i podniesienie standardów 
zewnętrznych obiektów sportowych. 

Można śmiało stwierdzić, że największym atutem placówki jest 
bardzo dobra baza lokalowa i sportowa.  Jak zamierza je Pani 
wykorzystać w dalszym rozwoju szkoły?
W tym momencie prowadzone jest rozeznanie wśród rodziców 
uczniów dotyczące niektórych obszarów funkcjonowania szkoły. Po 
zebraniu ankiet i analizie ich wyników wdrożone zostaną konkretne 
działania. Wśród naszych propozycji znalazły się min.: poszukiwanie 
szkoły partnerskiej na zachodzie Europy i organizacja wymiany 
uczniowskiej oraz zwiększenie gamy dostępnych zajęć 
pozalekcyjnych.

Wielu uczniów korzysta z zajęć dodatkowych w ramach 
realizowanego przez szkołę unijnego programu „Pracuję na swój 
sukces”. Jak ocenia Pani to przedsięwzięcie? Czy zamierza Pani 
włączyć szkołę w jakieś inne projekty?
Projekt  „Pracuję na swój sukces” jest bardzo trafiony i już teraz można 
stwierdzić, że przynosi wymierne efekty w postaci coraz lepszych 
osiągnięć szkolnych naszych uczniów.  Dodatkowo wzbogaca on 
szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Nauczyciele mają 
możliwość pełniej realizować się i doskonalić swój warsztat.  Będę 
dążyła do tego, by nasza szkoła  brała udział w każdym projekcie, 
który przyczyni się do jej rozwoju. Obecnie dzięki aktywności 
gimnazjalistki Alicji Laszko oraz  kilku jej koleżanek i kolegów 
działających pod kierunkiem Pani Doroty Chudeckiej powstał projekt 
„ Scena dla każdego”.  Jeśli projekt otrzyma pozytywną ocenę 
i dofinansowanie to już wkrótce w szkole będzie się dużo działo na 
niwie artystycznej. 

Czego można życzyć Pani Dyrektor na najbliższy rok szkolny?
Myślę, że wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, a także 
inspiracji w poszukiwaniu właściwych rozwiązań oraz środków 
finansowych, dzięki którym te odważne plany będzie można 
skutecznie wdrażać w życie.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.  
Dziękuję   

Justyna Waligóra 

Uśmiecham się w każdej sytuacji, która tego wymaga. 

Uważam, że uśmiechem można rozładować wiele 

trudnych sytuacji.
Z natury jestem pogodna oraz pozytywnie nastawiona 

do ludzi i otaczającej mnie rzeczywistości.

Codziennie zastanawiam się co zrobić, by moich 

czterech synów przekonać do tego, że robienie po sobie 

porządku nie świadczy o ich zniewieścieniu.

Mam słabość do swojego najmłodszego syna Nikodema 

i chyba trochę go rozpieszczam. 
Po pracy zawsze znajduję czas na rozmowy z mężem 

i dziećmi o bieżących problemach i planach na najbliższą 

przyszłość. 
Mój sukces to umiejętność integrowania wokół 

wyznaczonych celów osób z mojego otoczenia. W Szkole 

w Brzeziu się udało, więc mam nadzieję, że w Szarowie 

też się uda.
Gdybym nie robiła tego, co robię, to pewnie byłabym 

bardzo nieszczęśliwa i zagubiona.
Późną jesienią, wieczorową porą zakładam dres i ćwiczę, 

żeby zgubić kilka zbędnych kilogramów, a gdy już się 

zmęczę siadam koło męża i słucham wykonywanych 

przez niego ballad Leonarda Cohena lub Georga 

Brassens'a. 
Mając milion dolarów pewnie udałabym się z rodziną 

w jakąś podróż życia w najodleglejsze i najbardziej 

ciekawe zakątki świata. Gdyby po tym wszystkim została 

mi jeszcze jakaś gotówka, to może zainicjowałabym 

powstanie jakiejś lokalnej fundacji wspierającej młode 

talenty. Szczerze mówiąc chyba nie chciałabym mieć, aż 

tak dużo pieniędzy, bo to zabija marzenia, a marzyć lubię.

W mojej lodówce wieje chłodem i zdarzają się pustki, bo 

ostatnio cierpię na chroniczny brak czasu. Oczywiście 

żartuję, nie głodujemy, ale jak to mówi młodzież „szału 

nie ma”.
Życie to chwila, którą trzeba wykorzystać najlepiej jak 

to możliwe, pomimo, że czasem zakrawa na tragifarsę. 

Trzeba zmieniać na lepsze to, co się da i cieszyć się 

każdym szczęściem, które ze sobą niesie. 
Z doświadczenia wiem, że nawet z trudnych życiowych 

momentów można wyciągnąć coś wartościowego, 

choćby naukę na przyszłość.
 W ludziach najbardziej cenię otwartość, szczerość, 

życzliwość, oraz kreatywność i wysokie kompetencje. 

Moja dewiza – szacunek dla drugiego człowieka, 

uczciwość i prawdomówność. Uważam również, że 

zawsze na początku należy rozmawiać, poznawać 

i bacznie obserwować, a trafne wnioski nasuną się same.

Wyrazy społecznego uznania oraz najserdeczniejsze 
podziękowania 

dla Pana Tadeusza Buczka 
za pełną zaangażowania pracę nad renowacją pomnika 

Jezusa Chrystusa w Dąbrowie. 
Wyrażając swoją wdzięczność zapewniamy, 
że zachowamy w pamięci ten gest dobroci. 

Rada Sołecka 
i mieszkańcy Dąbrowy

Dołączyli do KSRG
3 października Wójt Zbigniew Strączek, Komendant Powiatowej 
Straży Pożarnej – młodszy brygadier Aleksander Starowicz oraz 
Prezes OSP Szarów – Mirosław Włodarz, podpisali porozumienie 
umożliwiające włączenie jednostki OSP z Szarowa do Krajowego 
Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. 

DARIUSZ PILCH

Daje to zielone światło do rozpoczęcia procedury.
P-23, określającej standardy wyposażenia jednostki aspirującej 
o włączenia do Systemu. Jest to także krok na przód do 
prawidłowego zabezpieczenia gminy Kłaj oraz wschodniej części 
powiatu wielickiego. OSP w Szarowie włączono do Systemu 
warunkowo na okres trzech lat. 

O sobie:
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Jan Paweł II – 
Papież Rodziny 
„Jan Paweł II – Papież Rodziny” - takim hasłem 
tegorocznych już XII obchodów Dnia 
Papieskiego obwarowane były wspomnienia 
wielkiego Papieża Polaka.

Aby uczcić ten szczególny dzień, mieszkańcy 
z całej gminy licznie zebrali się w Wiejskim Domu 
Kultury w Targowisku. Spotkaniu towarzyszyło 
mnóstwo wzruszeń, począwszy od występu 
chóru GAUDIUM pod batutą Renaty Kamody. 
Młodzi aktorzy z ZSO w Targowisku słowem 
i śpiewem wspominali  życie naszego papieża. 

Mieszkańcy mogli świętować wspólnie 
tegoroczne obchody Dnia Papieskiego dzięki 
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Targowisko, księdzu 
Jerzemu Ochałowi oraz społeczności ZSO 
w Targowisku. 

W ten szczególny dzień świętowano także Dzień 
Edukacji Narodowej. Dziękując za trud pracy 
włożone w rozwój szkolnictwa, wyróżniono 
pięknym bukietem kwiatów dyrektor ZSO 
w Targowisku Władysławę Kozień. 

 OLIWIA BIEDA

Śladami 
pierwotnych 
ludzi 
W WDK w Targowisku gościł Mariusz 
Kędzierski z Instytutu Nauk Geologii UJ. 
W ramach spotkania odbyła się prezentacja 
multimedialna nt. „Od 6 dnia stworzenia do 
dzisiaj, czyli historia kopalna człowieka”.

ANNA WÓJTOWICZ

MIROSŁAW KORTA

Pokaz z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 
wzbudził niemałą sensację. Zgromadzeni nie 
tylko mogli wysłuchać ciekawej prelekcji, ale 

zobaczyć też obrazy rzutujące na biologiczne 
aspekty powstania człowieka. 
Spotkanie miało charakter otwarty. Wśród 
uczestników znalazła się młodzież z klas 
gimnazjalnych ZSO w Targowisku, nauczyciele 
oraz zainteresowani mieszkańcy. 
Organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko.

Teatr Moralitet 
w Kłaju
Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kłaju w ramach kolejnego „Jesiennego 
spotkania z teatrem” gościliśmy artystów 
Teatru Moralitet z Krakowa. 

ANETA STRACH

Uczniowie klas 1-3 z terenu naszej gminy mieli 
okazję aktywnie uczestniczyć w spektaklu pt. 
„Skrzaty ze starej szafy”. Było to przedstawienie 
interaktywne, które angażowało widzów do 

Muzyka Baroku  
w Grodkowicach
7 października odbył się w Grodkowicach  
koncert muzyki dawnej w barokowych 
klimatach. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem, które zrealizowano w ramach 
cyklu pn. „Muzyka w Pałacu Żeleńskich” 
sprawuje wójt Zbigniew Strączek. 

IRENEUSZ TRYBULEC

Wykonawcą był zespół ENSEMBLE BAROCUM. 
Tworzy go dwójka Polaków: Patrycja 
Domagalska – klawesyn (lub szpinet), Mateusz 

Kowalski – viola da gamba oraz kanadyjska 
sopranistka Stefanie True. 
W swoim programie zatytułowanym „O ulotnych 
życia przyjemnościach – miłości, muzyce, winie, 
kawie i tytoniu” przedstawili publiczności dość 
oryginalny tematycznie wybór pieśni, arii 
i fragmentów kantat barokowych. 

Gimnazjaliści w podróży
Rozpoczęła się trzecia edycja projektu „Pracuję na swój sukces” skierowanego do wszystkich chętnych gimnazjalistów z gminy Kłaj. Każda ze szkół realizuje zajęcia, 
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów. We wrześniu i październiku lekcje z polskiego, historii i przyrody zostały zorganizowane w czasie 3-dniowego wyjazdu 
edukacyjnego do Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej. Uczniowie zwiedzili Paczków, kopalnię Złota w Złotym Stoku, Twierdzę w Kłodzku, Duszniki Zdrój, Wambierzyce i Kaplicę 
Czasek w Czermnej.  Poznali krajobraz Gór Stołowych, Panoramę Racławicką, Stare Miasto, Ostrów Tumski i inne piękne zakątki Wrocławia. Uczniowie z zajęć „Spełniam 
się w aktorstwie” byli na przedstawieniach w Operze Krakowskiej i Teatrze Słowackiego w Krakowie. Grupa „Młodych Odkrywców” zwiedziła Muzeum UJ i Planetarium UJ w 
Krakowie. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę na zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w każdej ze szkół. Wszystkie działania są realizowane w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Zajęcia i wyjazdy są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Koordynator projektu Elżbieta Latos    

„Życie jest zbyt cenne, 
nie zostawiaj go na 
drodze”
Pod takim hasłem rozpoczęliśmy w naszej szkole działania 
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów na drodze.

W roku szkolnym 2012/13 Szkoła Podstawowa w Targowisku zgłosiła 
po raz trzeci swój udział w konkursie „Odblaskowa Szkoła”. Jest on 
organizowany m.in. przez Małopolską Wojewódzką Radę 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolską Policję oraz 
Małopolskie Kuratorium Oświaty. Celem konkursu jest zwiększenie 
aktywności szkół podstawowych, lokalnych władz oraz rodziców, 
wobec konieczności kontrolowania ustawowego obowiązku 
korzystania przez dzieci do 15 roku życia z elementów odblaskowych 
i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia 
w ruchu drogowym.

W ramach zaplanowanych działań odbyły się spotkania na 
terenie Szkoły Podstawowej w Targowisku z Dzielnicowym Panem 
Piotrem Piotrowskim. Podczas prelekcji przypomniano najważniejsze 
zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Duży nacisk 
położono na zmotywowanie dzieci do zakładania kamizelek 
odblaskowych w drodze do szkoły. Poprzez najmłodsze dzieci 
skierowano apel do rodziców o konieczności przewożenia dzieci 
w fotelikach oraz o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. 
Pozostałe działania podjęte w ramach realizacji konkursu 
„Odblaskowa szkoła”:
1) wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznego 
poruszania się w drodze do i ze szkoły,
2) przeszkolono  wszystkich uczniów w zakresie udzielania pierwszej 

URSZULA CYGA 
PEDAGOG SZKOLNY

współtworzenia akcji. Razem z głównymi 
bohaterami skrzatem Ptysiem, Strzeżymirem 
i Karolką dzieci zgłębiały tajniki bezpiecznego 
poruszania się po ulicach, ale także tajniki 
bezpieczeństwa ogólnego jak np. korzystanie 
z urządzeń elektrycznych itp. Przedstawienie 
przyniosło wiele zabawy i radości połączonej 
z nauką. Barwne stroje, scenografia dopełniały 
całość edukacji czytelniczo - teatralnej. Spotkanie 
odbyło się dzięki środkom Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wieliczce.
 

Zaprezentowane utwory wokalne były w całości 
opowieścią o „ulotnych radościach” ludzkiego 
życia, przyjemnościach, które choć nietrwałe to 
jednak trudno bez nich byłoby sobie wyobrazić 
ludzką egzystencję. 

Zabrzmiały zatem tego wieczoru szczególne 
kompozycje H. Purcella, J. S. Bacha, G. F. 
Haendla oraz twórców mniej znanych: 
M. Lamberta, T. Huma i N. Berniera. 

Ozdobą zespołu „Ensemble Barocum” jest 
kanadyjska wokalistka, która urodą swego głosu 
oraz kunsztem wokalnym dodaje blasku 
koncertom. Publiczność była zachwycona jej 
głosem, jakże odmiennym od znanej nam 
dzisiaj powszechnie maniery operowej 
w śpiewie klasycznym. Był to jeden z ciekawszych 
wieczorów muzycznych w Pałacu Żeleńskich. 

fot. Wojciech Salamon 

pomocy przedmedycznej. Aleksandra, Gabriela i Adam - Młodzieżowi 
Ratownicy - działający w 8 Drużynie Harcerskiej w Targowisku 
zapoczątkowali serię spotkań instruktażowych;
3) kolportaż gazetek  „Moja bezpieczna droga do szkoły",
4) zaopatrzenie rodziców w  ulotki na temat bezpieczeństwa dzieci 
w drodze do i ze szkoły, propagujące noszenie kamizelek 
odblaskowych,
5) ogłoszenie konkursu na „Odblaskową Klasę” w ramach „Tygodnia 
Odblaskowego”. Zwyciężyły klasy IV i VI  – gratulujemy! 
6) przed nami dalsze działania: konkurs plastyczny „Bezpieczna droga 
do szkoły”, spotkanie z przedstawicielem ds. prewencji na temat 
odpowiedzialności karnej nieletnich, konkursy wiedzy 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ”odblaskowa dyskoteka”.

 Działania podjęte na czas konkursu będą kontynuowane przez  
cały rok szkolny, gdyż zależy nam, aby dzieci miały dobre nawyki 
bezpiecznego korzystania z dróg. Szkoła na zamówienie rodziców 
zakupiła w hurtowni kamizelki odblaskowe, dzięki czemu wszystkie 
dzieci są w nie zaopatrzone.  Mamy dużą nadzieję na wsparcie 
rodziców w wymienionych działaniach. Liczymy na ich mądrość 
i poczucie odpowiedzialności. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Nowe oblicze 
ZSO w Brzeziu
W ZSO w Brzeziu zakończono prace 
remontowe i modernizacyjne.  Szkoła jest 
teraz bezpieczniejsza, zwiększyła się 
funkcjonalność pomieszczeń ich standard  
oraz ogólna estetyka.
 
KRYSTYNA WYPOREK

Zakres robót był bardzo rozległy. Fundusze na 
prace remontowe pozyskano częściowo 
z budżetu szkoły we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a częściowo  ze 
środków własnych, pozabudżetowych. 
Osoba wchodząca do szkoły wejściem głównym 
od razu zauważy barierki ochronne, które mają 
zapobiegać nagłemu wtargnięciu dzieci na ulicę. 
Placówka w Brzeziu wciąż podnosi standardy 
bezpieczeństwa, a to jest kolejny ich element. Po 
ominięciu barierek znajdziemy się na dawnym 
dziedzińcu szkolnym, niegdyś dość ponurym, 
który dzisiaj zastąpiony został estetycznym 
chodnikiem kostkowym. Chodniczek łączy także 
wejście główne z placem zabaw, co umożliwia 

łatwe i bezpieczne przejście maluchów 
z oddziału przedszkolnego. Dzięki ogromnej 
pracy pań sprzątających, które zaplanowały 
i wykonały piękne ogródki skalne i kwiatowe 
rabaty front szkoły przypomina wejście do 
ogrodu.
Wewnątrz szkoły także dokonano wielu zmian. 
Od podstaw stworzony został gabinet pedagoga 
szkolnego. Wydzielona część dolnego korytarza 
została zabudowana i przygotowana do 
użytkowania. 
Odświeżono gabinet p. Dyrektor, sale lekcyjne 
oraz szatnię oddziału przedszkolnego – 
pomieszczenia zostały pomalowane. 
W przedszkolu zainstalowano nowe tablice, do 
szatni przedszkolnej zakupiono szafki i półeczki 
dla dzieci. Nowe drzwi założono w Sali nr 16, 
a także u p. Pedagog. W toaletach dodatkowo 
poddano renowacji ościeżnice. Zamówione 
zostały meble do Sali użytkowanej przed klasę 
II Gimnazjum.
Na szkolnych korytarzach znalazły się informacje 
nawiązujące do edukacji regionalnej. Poemat 

Szkoła w 
Targowisku w 
nowej odsłonie
W czasie minionych wakacji w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Targowisku 
udało się wyremontować korytarz 
szkolny w części dla klas młodszych.

 
Została wymieniona stolarka drzwiowa do 
klas i przynależnych pomieszczeń; 
sanitariatów i szatni. W sumie wykonano na 
zamówienie dziesięcioro drzwi 
drewnianych, odnowiono  ściany, które na 
wysokości lamperii wykończono tynkiem 
żywicznym. Podobną technologią została 
odnowiona szatnia dla klas starszych. Za 
nieodpłatne i profesjonalne położenie tynku 
żywicznego składam serdeczne 
podziękowania Panu Maciejowi Sikorze, 
przedsiębiorcy budowlanemu, który 
remontował Wiejski Dom Kultury 
w Targowisku i Panu Zbigniewowi 
Strączkowi, wójtowi Gminy Kłaj, bo dzięki 
dobrej woli i współpracy obu Panów było 
to możliwe. Ponadto wymalowane zostały  
ściany w pracowni informatycznej oraz  
odnowiony  parkiet. Koszty te poniosła 
stacja paliw „Tarpal”, która od wielu lat 
współpracuje ze szkołą. Kolejne 
podziękowania dla Pana Bogdana Czyża, 
który skierował kilku pracowników spośród 
bezrobotnych do pracy podczas remontu.
Mam nadzieję, że wykonane prace staną się 
dobrym początkiem kolejnych, czyli 
remontu korytarzy i wymiany stolarki 
drzwiowej w pozostałej części szkoły. 
Uważam, że szeroko pojęta współpraca 
szkoły z lokalnym środowiskiem i jej 
partnerami owocuje wymiernymi 
korzyściami dla szkoły i uczniów.

WŁADYSŁAWA KOZIEŃ  
DYREKTOR ZSO W TARGOWISKU

Remonty 
w Szarowie
Na początku skupiliśmy się na 
zabezpieczeniu  szkoły przed  wodą.  
Opaska betonowa wokół szkoły została 
zaizolowana, a chodniczek przeprofilowany 
tak, by właściwie odprowadzał wodę od 
budynku.

MARZENA CZYŻ 
DYREKTOR ZSO W SZAROWIE 

Dzięki pomocy Gminnego Zakładu 
Komunalnego z użyciem specjalistycznego 
sprzętu udrożniono również podziemną 
instalację deszczową. W budżecie szkoły 
udało się wygospodarować środki na zakup 
materiałów budowlanych. A dzięki temu, 
że wszystkie prace wykonuje brygada 
zatrudniona w gminie  w ramach robót 
publicznych organizowanych rokrocznie 
wspólnie z Urzędem Pracy szkoła nie ponosi 
kosztów tzw. „robocizny”. 
Wewnątrz placówki wykonano wiele prac  
remontowych i malarskich.  Gruntownie 
wyremontowano szatnię gimnazjalną wraz 
z zejściem. Modernizację przeprowadzono 
również w dwóch salach lekcyjnych 
znajdujących się w przyziemiu budynku. 
Nowy wygląd otrzymały salka katechetyczna 
oraz świetlica.
Niedawno ukończone zostały prace 
remontowe w małej sali gimnastycznej  tzw. 
sali pingpongowej.  To bardzo duże 
pomieszczenie również zostało odgrzybione 
i gruntownie wyremontowane, dzięki czemu 
zyskało nowy blask.
Intensywne prace prowadzono również 
w szkole podstawowej. Remontowi poddano 
korytarz oraz jedną z sal lekcyjnych. Tutaj, ze 
względu na odnawiające się pęknięcia tynku, 
zdecydowano o założeniu na ściany siatki 
zabezpieczającej. 
Prace remontowo-malarskie wykonano 
również w jednym z pomieszczeń przedszkola.  
Niestety z uwagi na przeciekający dach nie jest 
obecnie możliwe przeprowadzenie 
w przedszkolu gruntownego remontu. 

o historii szkoły napisany przez p.A.Smoter, prace 
artystyczne p. B.Pęcaka oraz liczne dekoracje 
podnoszące estetykę placówki.
Nowe oblicze szkoły będzie sprzyjało zdobywaniu 
wiedzy, ułatwi pracę i podniesie komfort nauczania. 
Wszystkim osobom, które pomagały w uzyskaniu 
takiego stanu serdecznie dziękujęmy!

Jedyny w powiecie i trzeci w Małopolsce zespół boisk z bieżnią 
lekkoatletyczną oferuje nową jakość i możliwość rozwoju 
kultury fizycznej. 

JUSTYNA WALIGÓRA

- Myślę, że już wkrótce kompleks sportowy będzie ulubionym 
miejscem spędzania wolnego czasu przez naszą młodzież 
i mieszkańców oraz zainteresowanych gości. Zachęcam wszystkich 
do zdrowego trybu życia i zapraszam do korzystania z obiektu – 
mówi wójt Zbigniew Strączek. 

Imponujący obiekt jest profesjonalną bazą do trenowania kilku 
dyscyplin sportowych.  Można na nim grać w koszykówkę, siatkówkę 
i piłkę ręczną. Na 300 – metrowej bieżni okólnej uprawiać biegi i 
skoki w dal a także pozostałe formy lekkoatletyki jak: rzut oszczepem, 
skok wzwyż, rzut dyskiem czy pchnięcie kulą. Wielofunkcyjny plac 
oferuje również możliwość gry w tenisa ziemnego i badmintona. 

Inwestycja została wsparta dofinansowaniem z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w wysokości 500 tys. zł. i 381,600 tys. zł. 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.   Jednak przede wszystkim 

Supernowoczesny 
kompleks sportowy 
w Kłaju

Bieżnie wypróbowali już zawodnicy kadry narodowej: Jakub Jelonek, Matylda Ślęzak 
i Marcin Nowak. Jednogłośną decyzją Rady Gminy kompleks nosi imię Zdzisława Bąka.

Zmiany 
w Grodkowicach  
Jak co roku Szkoła Podstawowa w Grodkowicach   starała się 
wykorzystać okres przerwy wakacyjnej na wykonanie prac 
remontowych i adaptacyjnych. Uczniowie, którzy wrócili we wrześniu 
do szkoły byli mile zaskoczeni wyglądem sal lekcyjnych i budynku. 

ANNA KOKOSZKA

Największa zmiana zaszła w salach przeznaczonych dla przedszkolaczków. 
Wszystkie odmalowano i położono nowe lamperie. Do pomieszczenia dla 
klasy „0” zakupiono  nowy, kolorowy dywan oraz krzesełka i ławeczki. 
   Odnowiony został także pokój nauczycielski i szatnia. W klasie II 
pomalowano ściany i odświeżono lamperię. Klasa trzecia otrzymała nową 
pracownię, na którą zaadoptowano dotychczasową przebieralnię. O wystrój 
klasopracowni zadbali wychowawcy wraz z uczniami. Na zewnątrz budynku 
odnowiono elewację oraz murki wokół szkoły. Naprawiono także schody 
prowadzące do szatni.
   Wszystkie prace zostały wykonane ze środków budżetowych. Z środków 
pozabudżetowych udało się wykonać zadaszenie przed głównym wejściem 

Największa atrakcja lekkoatletyczna w regionie

kompleks nie powstałby gdyby nie dar serca Zdzisława Bąka. 
Fundatorowi zawdzięczamy również piękny plac zabaw przy 
kłajowskiej placówce oświatowej. – Kącik zabaw jest dla dzieci 
wielką atrakcją i źródłem radości. W każdy pogodny dzień zajęcia 
wychowania fizycznego odbywają się właśnie na nim. Jego dużym 
plusem jest również bezpieczna lokalizacja z daleka od ruchu 
samochodowego – zaznacza wicedyrektor ZSO Joanna Świegoda.    
Zdaniem poseł Elżbiety Achinger kompleks jest nadzieją na 
lekkoatletyczne odczarowanie Małopolski. Trener kadry narodowej 
Lech Salamonowicz, który wraz z trójką swoich podopiecznych 
uczestniczył w otwarciu obiekt wskazuje na jego profesjonalne 
wykończenie i wysokie walory estetyczne. O możliwościach 
wykorzystania obiektu mówi także jego pomysłodawca i animator 
lekkiej atletyki Czesław Zaręba. – Osobiście chciałbym wrócić do 
idei czwartków lekkoatletycznych, które organizowano w Krakowie. 
Na pewno w Kłaju rozgrywane będą powiatowe i strefowe zawody 
dla młodzieży, starać się też będziemy o organizację większych 
imprez, dzięki którym nasz obiekt stanie się znany mieszkańcom 
Małopolski.

do szkoły.
Bardzo dziękujemy państwu Krystynie i Bogdanowi Golanom za przekazanie 
farby i komody do oddziału przedszkolnego.
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Nowe oblicze 
ZSO w Brzeziu
W ZSO w Brzeziu zakończono prace 
remontowe i modernizacyjne.  Szkoła jest 
teraz bezpieczniejsza, zwiększyła się 
funkcjonalność pomieszczeń ich standard  
oraz ogólna estetyka.
 
KRYSTYNA WYPOREK

Zakres robót był bardzo rozległy. Fundusze na 
prace remontowe pozyskano częściowo 
z budżetu szkoły we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a częściowo  ze 
środków własnych, pozabudżetowych. 
Osoba wchodząca do szkoły wejściem głównym 
od razu zauważy barierki ochronne, które mają 
zapobiegać nagłemu wtargnięciu dzieci na ulicę. 
Placówka w Brzeziu wciąż podnosi standardy 
bezpieczeństwa, a to jest kolejny ich element. Po 
ominięciu barierek znajdziemy się na dawnym 
dziedzińcu szkolnym, niegdyś dość ponurym, 
który dzisiaj zastąpiony został estetycznym 
chodnikiem kostkowym. Chodniczek łączy także 
wejście główne z placem zabaw, co umożliwia 

łatwe i bezpieczne przejście maluchów 
z oddziału przedszkolnego. Dzięki ogromnej 
pracy pań sprzątających, które zaplanowały 
i wykonały piękne ogródki skalne i kwiatowe 
rabaty front szkoły przypomina wejście do 
ogrodu.
Wewnątrz szkoły także dokonano wielu zmian. 
Od podstaw stworzony został gabinet pedagoga 
szkolnego. Wydzielona część dolnego korytarza 
została zabudowana i przygotowana do 
użytkowania. 
Odświeżono gabinet p. Dyrektor, sale lekcyjne 
oraz szatnię oddziału przedszkolnego – 
pomieszczenia zostały pomalowane. 
W przedszkolu zainstalowano nowe tablice, do 
szatni przedszkolnej zakupiono szafki i półeczki 
dla dzieci. Nowe drzwi założono w Sali nr 16, 
a także u p. Pedagog. W toaletach dodatkowo 
poddano renowacji ościeżnice. Zamówione 
zostały meble do Sali użytkowanej przed klasę 
II Gimnazjum.
Na szkolnych korytarzach znalazły się informacje 
nawiązujące do edukacji regionalnej. Poemat 

Szkoła w 
Targowisku w 
nowej odsłonie
W czasie minionych wakacji w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Targowisku 
udało się wyremontować korytarz 
szkolny w części dla klas młodszych.

 
Została wymieniona stolarka drzwiowa do 
klas i przynależnych pomieszczeń; 
sanitariatów i szatni. W sumie wykonano na 
zamówienie dziesięcioro drzwi 
drewnianych, odnowiono  ściany, które na 
wysokości lamperii wykończono tynkiem 
żywicznym. Podobną technologią została 
odnowiona szatnia dla klas starszych. Za 
nieodpłatne i profesjonalne położenie tynku 
żywicznego składam serdeczne 
podziękowania Panu Maciejowi Sikorze, 
przedsiębiorcy budowlanemu, który 
remontował Wiejski Dom Kultury 
w Targowisku i Panu Zbigniewowi 
Strączkowi, wójtowi Gminy Kłaj, bo dzięki 
dobrej woli i współpracy obu Panów było 
to możliwe. Ponadto wymalowane zostały  
ściany w pracowni informatycznej oraz  
odnowiony  parkiet. Koszty te poniosła 
stacja paliw „Tarpal”, która od wielu lat 
współpracuje ze szkołą. Kolejne 
podziękowania dla Pana Bogdana Czyża, 
który skierował kilku pracowników spośród 
bezrobotnych do pracy podczas remontu.
Mam nadzieję, że wykonane prace staną się 
dobrym początkiem kolejnych, czyli 
remontu korytarzy i wymiany stolarki 
drzwiowej w pozostałej części szkoły. 
Uważam, że szeroko pojęta współpraca 
szkoły z lokalnym środowiskiem i jej 
partnerami owocuje wymiernymi 
korzyściami dla szkoły i uczniów.

WŁADYSŁAWA KOZIEŃ  
DYREKTOR ZSO W TARGOWISKU

Remonty 
w Szarowie
Na początku skupiliśmy się na 
zabezpieczeniu  szkoły przed  wodą.  
Opaska betonowa wokół szkoły została 
zaizolowana, a chodniczek przeprofilowany 
tak, by właściwie odprowadzał wodę od 
budynku.

MARZENA CZYŻ 
DYREKTOR ZSO W SZAROWIE 

Dzięki pomocy Gminnego Zakładu 
Komunalnego z użyciem specjalistycznego 
sprzętu udrożniono również podziemną 
instalację deszczową. W budżecie szkoły 
udało się wygospodarować środki na zakup 
materiałów budowlanych. A dzięki temu, 
że wszystkie prace wykonuje brygada 
zatrudniona w gminie  w ramach robót 
publicznych organizowanych rokrocznie 
wspólnie z Urzędem Pracy szkoła nie ponosi 
kosztów tzw. „robocizny”. 
Wewnątrz placówki wykonano wiele prac  
remontowych i malarskich.  Gruntownie 
wyremontowano szatnię gimnazjalną wraz 
z zejściem. Modernizację przeprowadzono 
również w dwóch salach lekcyjnych 
znajdujących się w przyziemiu budynku. 
Nowy wygląd otrzymały salka katechetyczna 
oraz świetlica.
Niedawno ukończone zostały prace 
remontowe w małej sali gimnastycznej  tzw. 
sali pingpongowej.  To bardzo duże 
pomieszczenie również zostało odgrzybione 
i gruntownie wyremontowane, dzięki czemu 
zyskało nowy blask.
Intensywne prace prowadzono również 
w szkole podstawowej. Remontowi poddano 
korytarz oraz jedną z sal lekcyjnych. Tutaj, ze 
względu na odnawiające się pęknięcia tynku, 
zdecydowano o założeniu na ściany siatki 
zabezpieczającej. 
Prace remontowo-malarskie wykonano 
również w jednym z pomieszczeń przedszkola.  
Niestety z uwagi na przeciekający dach nie jest 
obecnie możliwe przeprowadzenie 
w przedszkolu gruntownego remontu. 

o historii szkoły napisany przez p.A.Smoter, prace 
artystyczne p. B.Pęcaka oraz liczne dekoracje 
podnoszące estetykę placówki.
Nowe oblicze szkoły będzie sprzyjało zdobywaniu 
wiedzy, ułatwi pracę i podniesie komfort nauczania. 
Wszystkim osobom, które pomagały w uzyskaniu 
takiego stanu serdecznie dziękujęmy!

Jedyny w powiecie i trzeci w Małopolsce zespół boisk z bieżnią 
lekkoatletyczną oferuje nową jakość i możliwość rozwoju 
kultury fizycznej. 

JUSTYNA WALIGÓRA

- Myślę, że już wkrótce kompleks sportowy będzie ulubionym 
miejscem spędzania wolnego czasu przez naszą młodzież 
i mieszkańców oraz zainteresowanych gości. Zachęcam wszystkich 
do zdrowego trybu życia i zapraszam do korzystania z obiektu – 
mówi wójt Zbigniew Strączek. 

Imponujący obiekt jest profesjonalną bazą do trenowania kilku 
dyscyplin sportowych.  Można na nim grać w koszykówkę, siatkówkę 
i piłkę ręczną. Na 300 – metrowej bieżni okólnej uprawiać biegi i 
skoki w dal a także pozostałe formy lekkoatletyki jak: rzut oszczepem, 
skok wzwyż, rzut dyskiem czy pchnięcie kulą. Wielofunkcyjny plac 
oferuje również możliwość gry w tenisa ziemnego i badmintona. 

Inwestycja została wsparta dofinansowaniem z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w wysokości 500 tys. zł. i 381,600 tys. zł. 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.   Jednak przede wszystkim 

Supernowoczesny 
kompleks sportowy 
w Kłaju

Bieżnie wypróbowali już zawodnicy kadry narodowej: Jakub Jelonek, Matylda Ślęzak 
i Marcin Nowak. Jednogłośną decyzją Rady Gminy kompleks nosi imię Zdzisława Bąka.

Zmiany 
w Grodkowicach  
Jak co roku Szkoła Podstawowa w Grodkowicach   starała się 
wykorzystać okres przerwy wakacyjnej na wykonanie prac 
remontowych i adaptacyjnych. Uczniowie, którzy wrócili we wrześniu 
do szkoły byli mile zaskoczeni wyglądem sal lekcyjnych i budynku. 

ANNA KOKOSZKA

Największa zmiana zaszła w salach przeznaczonych dla przedszkolaczków. 
Wszystkie odmalowano i położono nowe lamperie. Do pomieszczenia dla 
klasy „0” zakupiono  nowy, kolorowy dywan oraz krzesełka i ławeczki. 
   Odnowiony został także pokój nauczycielski i szatnia. W klasie II 
pomalowano ściany i odświeżono lamperię. Klasa trzecia otrzymała nową 
pracownię, na którą zaadoptowano dotychczasową przebieralnię. O wystrój 
klasopracowni zadbali wychowawcy wraz z uczniami. Na zewnątrz budynku 
odnowiono elewację oraz murki wokół szkoły. Naprawiono także schody 
prowadzące do szatni.
   Wszystkie prace zostały wykonane ze środków budżetowych. Z środków 
pozabudżetowych udało się wykonać zadaszenie przed głównym wejściem 
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kompleks nie powstałby gdyby nie dar serca Zdzisława Bąka. 
Fundatorowi zawdzięczamy również piękny plac zabaw przy 
kłajowskiej placówce oświatowej. – Kącik zabaw jest dla dzieci 
wielką atrakcją i źródłem radości. W każdy pogodny dzień zajęcia 
wychowania fizycznego odbywają się właśnie na nim. Jego dużym 
plusem jest również bezpieczna lokalizacja z daleka od ruchu 
samochodowego – zaznacza wicedyrektor ZSO Joanna Świegoda.    
Zdaniem poseł Elżbiety Achinger kompleks jest nadzieją na 
lekkoatletyczne odczarowanie Małopolski. Trener kadry narodowej 
Lech Salamonowicz, który wraz z trójką swoich podopiecznych 
uczestniczył w otwarciu obiekt wskazuje na jego profesjonalne 
wykończenie i wysokie walory estetyczne. O możliwościach 
wykorzystania obiektu mówi także jego pomysłodawca i animator 
lekkiej atletyki Czesław Zaręba. – Osobiście chciałbym wrócić do 
idei czwartków lekkoatletycznych, które organizowano w Krakowie. 
Na pewno w Kłaju rozgrywane będą powiatowe i strefowe zawody 
dla młodzieży, starać się też będziemy o organizację większych 
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do szkoły.
Bardzo dziękujemy państwu Krystynie i Bogdanowi Golanom za przekazanie 
farby i komody do oddziału przedszkolnego.
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Puchar Europy 
Dzieci w Karate
10 medali zdobyli najmłodsi reprezentanci Akademii Karate 
Tradycyjnego podczas II Pucharu Europy Dzieci w Karate 
Tradycyjnym w Łodzi.

Puchar Europy Dzieci rozgrywany był przy okazji XVI Mistrzostw Świata 
w Karate Tradycyjnym. Atmosfera w łódzkiej Atlas Arenie była gorąca, 
emocje sięgały zenitu. 

Młodzi karatecy z Kłaja mistrzostwo wywalczyli 4 razy. Tyle samo zdobyli 
srebrnych medali. Po brązowy krążek sięgnęli 2 razy.
Indywidualnie złoty medal wywalczyli: Dominika Kmiecik ( Kłaj), Wiktoria 
Zachariasz (Dąbrowa). Drużynowo w kata najlepsi byli: Bartłomiej 
Chojnacki (Kłaj) Leon Chłopicki i Michał Biesaga( oboje Kraków), a w en-
bu złoto zdobyli: Bartłomiej Chojnacki i Dominika Kmiecik (oboje Kłaj).
Wicemistrzami zostali: Anna Godyń( Kłaj),  Bartłomiej Chojnacki( Kłaj), 
Natalia Jach ( Szarów) i Karolina Wyporek( Targowisko). 
Brąz przypadł w udziale, Joannie Łyżwińskiej, Grzegorzowi Glicy (oboje 
Kłaj)
Ponadto tuż za podium, na czwartym miejscu uplasowały się dwie 
drużyny kata: Anna Godyń, Dominika Kmiecik i Joanna Łyżwińska oraz 
Iga Dubieńska, Karolina Wyporek i Agata Gil.

JOANNA MUSIAŁ

Rafał Wajda 
i Klaudia Mleko - 
mistrzowie świata 
w Karate
„To nasz największy sukces w karierze. Przerwaliśmy hegemonię 
Włochów, zaczęliśmy tworzyć nową historię” – powiedział Paweł 
Janusz po starcie w XVI Mistrzostwach Świata w Karate 
Tradycyjnym. Wraz z Michałem Januszem i Rafałem Wajdą zdobyli 
złoty medal w kata drużynowym. Paweł Janusz został też mistrzem 
świata w kata indywidualnym. Zawody rozegrano 6-7 października 
w hali Atlas Arena w Łodzi. 

JOANNA MUSIAŁ

Do tej pory największym sukcesem zawodników z niepołomickiej AKT 
były brązowe medale w MŚ w 2008 roku na Litwie i w ME w 2009 roku 
we Włoszech oraz wicemistrzostwo świata w 2010 roku (Brazylia) 
i mistrzostwo Europy w 2011 (Jerozolima).
Indywidualnie, bardzo dobrze zaprezentował się też Rafał Wajda. 
Wywalczył wicemistrzostwo świata w fuku-go, w konkurencji, w której 

Będzie nam się lepiej jeździć

Coraz lepsza 
infrastruktura
Tylko podczas minionych kilku miesięcy w gminie Kłaj 
wyremontowano 6 600 m bieżących dróg. Podczas modernizacji 
powstały nowe jezdnie i pobocza. Inwestycje  wykonano dzięki 
1 mln 193 tys. zł pozyskanym przez władze gminy z funduszy 
zewnętrznych.

JUSTYNA WALIGÓRA

- Sukcesywnie pozyskiwane środki zewnętrzne umożliwiają 
unowocześnianie lokalnej sieci dróg i znacząco odciążają w tej 
dziedzinie samorządowy budżet – zaznacza wójt Zbigniew Strączek.  
Sporo nowego asfaltu przybyło w Dąbrowie. Na 620 metrowym 
odcinku ulicy Zachodniej wykonano nawierzchnię bitumiczną 
i uzupełniono podbudowę konstrukcji. Prace kosztowały 193 tys. zł. 
O zlecenie na wykonanie robót starały się cztery firmy. Zwycięzcą 
przetargu został Krusz Bud  Piotra Iwulskiego. 

Renowacją objęto również drogi dojazdowe do gruntów rolnych 
w Łężkowicach. Za ponad 122 tys. zł uzupełniono podbudowę, 
położono nawierzchnię asfaltową i wykonano odwodnienie. - 
Modernizacje w Łężkowicach i Dąbrowie sfinansowano w połowie ze 
środków pozyskanych od marszałka województwa małopolskiego – 
informuje wójt Zbigniew Strączek.

Zapewne z  cennych kilometrów nowego asfaltu cieszą się 
użytkownicy dróg w Kłaju (Gradobić, Gęsiarnia) i Szarowie 
(ul. Kościelna). Tam renowacją objęto łącznie 5,5 km ciągów 
komunikacyjnych. Dzięki 936 tys. 393 zł z rządowej promesy 
umocniono krawędzie nawierzchni, uzupełniono podbudowę 
i położono nawierzchnię bitumiczną. - Spośród pięciu złożonych ofert 
w przetargu wybrano najkjorzystniejszą ofertę przedsiębiorstwa 
Krusz Bud – mówi kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
Aleksander Kaczmarek.

Do końca października zakończą się również prace inwestycyjne 
w przysiółku Podlas. W tej części Kłaja nowa nawierzchnia asfaltowa 
wraz z umocnieniem krawędzi pojawi się na  400-metrowym pasie 
drogowym.  - Remont o wartości prawie 138,5 tys. zł wykonuje 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Dromost z Bochni – 
relacjonuje Władysław Migdał z Referatu Gospodarki Komunalnej. 
Modernizacja czeka również powstałą podczas budowy autostrady 
tzw. "drogę po torze”. Z nowego asfaltu na długości 200 m skorzystają 
przede wszystkim dojeżdżający do swoich posesji mieszkańcy. 

Walec infrastrukturalnych inwestycji nie omija Targowiska. Do końca 
roku na Podrabiu przybędzie  400 metrów nowej nawierzchni. 
Wykonawcę robót poznamy w przyszłym miesiącu. Na realizację 
modernizacji pozyskano dotację ze Skarbu Państwa z puli 
przeznaczonej na likwidację skutków zniszczeń w infrastrukturze 
komunalnej wywołanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi. 

W zawodach wystartowali jeszcze Kacper Jastrzębski (Szarów) oraz 
Arkadiusz Wilkosz (Kłaj), mimo że nie zdobyli medalu pokazali mocnego 
ducha walki.

W zawodach startowało ponad 650 zawodników z Polski i kilkudziesięciu 
państw europejskich. 

liczy się wszechstronność zawodników, bowiem na przemian wykonuje 
się kitei (forma) i kumite (walka). W drodze do finału zwyciężył kolejno 
z zawodnikami z Kanady, Włoch, Macedonii i Brazylii. W walce o złoto 
spotkał się z Łukaszem Radwańskim z Kluczborka. Ostatecznie Rafał 
zdobył srebrny medal. - Bardzo się cieszę ze złotego medalu naszej 
drużyny i swojego wicemistrzostwa świata w fuku-go. - Ciężko 
trenowałem, poświęciłem dużo czasu i energii na przygotowania do 
startu - skomentował Rafał Wajda.
Znakomity debiut w mistrzostwach świata zaliczyła Klaudia Mleko 
z Szarowa, która wywalczyła 2 złote medale.  Klaudia wystartowała 
w kategorii kadet. Mistrzynią świata została w fuku-go oraz kata 
drużynowym. -Jest to największe osiągnięcie w dotychczasowej karierze 
Klaudii. Wielogodzinne treningi i wiele wyrzeczeń, które poniosła dało 
znakomity efekt - skomentował trener Klaudii, Rafał Wajda. 

W zawodach rywalizowało ponad 400 najlepszych karateków z 34 
państw.

Rozmach w Kłaju
Wakacje w ZSO w Kłaju upłynęły w gorączce prac budowlanych, 
związanych z powstawaniem kompleksu sportowego oraz placu 
zabaw dla dzieci. 

LUCYNA DUDZIAK

DYREKTOR ZSO W KŁAJU

Przy okazji tych działań została wymieniona część ogrodzenia szkoły oraz 
zamontowana brama wjazdowa, zabezpieczająca podwórze szkolne.

Ponadto dokończone zostały prace przy urządzaniu 24-stanowiskowej 
pracowni do nauki języków obcych m. in. zamontowano rolety oraz 
sprzęt multimedialny, dokończono prace aranżacyjne pracowni.

Z powodu konieczności utworzenia dodatkowego pomieszczenia dla 
oddziału 6-latków, odświeżono salę oraz wyposażono ją w zabawki, gry 
dydaktyczne a także zabawki do wykorzystania podczas zajęć na placu 
zabaw.

W najbliższym czasie mieszkańcy Kłaja mogą spodziewać się również 
budowy nowego odcinka drogi pomiędzy ulicą Kościelną i Szkolną. – 
Realizacja inwestycji będzie dwuetapowa. A mianowicie będący 
własnością gminy 204-metrowy odcinek od ulicy Kościelnej zostanie 
poszerzony i zmodernizowany. Brakujący 300-metrowy pas 
powstanie po przejęciu części działek od ich prywatnych właścicieli. 
To z kolei nastąpi po dokonaniu podziałów geodezyjnych. Na długość 
trwania procesu inwestycyjnego oddziałuje także fakt,  iż część 
posiadaczy nieruchomości na skutek nie przeprowadzonych 
postępowań spadkowych nie posiada deklarowanego tytułu 
własności do wskazywanych działek. Mimo tych trudności mam 
nadzieję na pomyślny przebieg tego ważnego dla mieszkańców 
przedsięwzięcia - relacjonuje wójt Zbigniew Strączek.  

Serdecznie dziękujemy za stworzenie nam możliwości 
przeżycia fantastycznych wakacji nad Bałtykiem.

Cudowna, piaszczysta plaża, spienione fale, delikatne, 
kruche muszelki, wysokie sosny i bajeczny Ośrodek, 
w którym mieszkaliśmy, wycieczki do Niechorza, 
zwiedzanie latarni morskiej, wyjazd do Międzyzdroju, 
spacer Aleją Gwiazd oraz najpiękniejszym polskim Molo, 
wizyta w Gabinecie Figur Woskowych, wycieczka nad 
Szmaragodowe Jezioro, wyjazd do Chełmu Giżyckiego, 
a tam w Centrum Rozrywki Piastów przeniesienie się 
w odległe czasy – uczestnicząc w zabawach survivalowo-
militarnych – oto obrazy, które na zawsze pozostaną 
w naszej pamięci.

Wakacje - Pogorzelica – 2012 r.
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(koncert IV)

W niedzielę 11 listopada o godz. 18.00 w pałacyku w Grodkowicach 
odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Muzyka w Pałacu Żeleńskich”, 
którego organizatorami są Marta i Ireneusz 
Trybulcowie, a patronat honorowy sprawuje wójt gminy Kłaj, Zbigniew 
Straczek.
Tym razem wystąpi duet instrumentalny - „DUO CONCERTANTE”: 
ELŻBIETA BAKLARZ – harfa i MACIEJ LULEK – skrzypce. Wykonawcy to 
znakomici muzycy: Maciej Lulek jest koncertmistrzem słynnej 
krakowskiej orkiestry „Sinfonietta Cracovia” a Elżbieta Baklarz to znana 
polska harfistka.
W programie oryginalne kompozycje z XIX i XX wieku na harfę i 
skrzypce (C. Saint-Saens, P. Mascani, J. Massenet).
W drugiej części wieczoru pan JAN FLASZA, dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, w swoim wystąpieniu 
zatytułowanym „Po obu stronach Raby. Dzieje i krajobraz kulturowy pogranicza bocheńsko-wielickiego”, przedstawi za pomocą 
prezentacji multimedialnej bardzo interesujące materiały archiwalne i fotografie dotyczące tego fragmentu Ziemi Bocheńskiej, 
który znalazł się obecnie w granicach powiatu wielickiego jako gminy wschodniej jego części.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

Organizacja i kierownictwo artystyczne: MARTA i IRENEUSZ TRYBULCOWIE 
Współorganizacja: INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - GRODKOWICE
Patronat honorowy: ZBIGNIEW STRĄCZEK - Wójt Gminy Kłaj   
Patronat medialny: TVP Kraków, Panorama Powiatu Wielickiego

Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Kłaj

ogłasza nabór do chóru
GAUDIUM

Zapraszamy wszystkich 
rozśpiewanych mieszkańców 

Gminy Kłaj.
Prosimy o osobiste lub 

telefoniczne zgłaszanie swoich 
kandydatur do 

Pani Krystyny Gierat 
– tel. 781 287 141

Wójt Gminy Kłaj,
Dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Brzeziu,
Rada Sołecka wsi Brzezie,

UKS „Smyk”

serdecznie zapraszają na uroczyste 
obchody
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NIEPODLEGŁOŚCI 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKI 

Uroczystość  rozpocznie się 
11 listopada  2012r. o godz. 11.00 

Mszą Św. w kościele parafialnym im. 
Przemienienia Pańskiego w Brzeziu.

Poezja pędzlem malowana 

 Do 31 października w Gminnej Izbie Regionalnej 
w Kłaju można oglądać wystawę twórczości 

Wiesława Wanata. Autor pragnie podzielić się 
z oglądającymi swoimi doznaniami, płynącymi 

z przyrody. Stara się przekazać językiem koloru jej 
kojące działanie. 

Wiesław Wanat malarstwem realistycznym zajmuje 
się od 20 roku życia. Jego talent doceniono w 1986 

roku, kiedy to otrzymał status malarza 
zarejestrowanego w Ministerstwie Kultury i Sztuki. 

 
Krystyna Gierat  

 Opiekun Gminnej Izby Regionalnej 

 Izba Regionalna: 
Poniedziałki i czwartki w godz. 10 – 13 

  Istnieje możliwość zwiedzania w innych godzinach 
po telefonicznym uzgodnieniu. 

tel. 781 287 141 

MUZYKA W PAŁACU 
ŻELEŃSKICH 2012
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