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Katarzyna KubicKa-chwasteK

MoniKa seweryn

Justyna waligóra 

Jest radość! W inspirujących i kreatywnych warsztatach każdorazowo 
uczestniczyło ponad 100 osób. Różnorodny program zrealizowano 
w oparciu o trzy filary: muzyczny, ruchowy i plastyczny. Cztery sta-
nowiska z przeróżnymi zabawami i grami „eksplodowały” radością, 
uśmiechem i mega pozytywną energią. Dziękujemy za relaks, sztukę 
i przednią zabawę. My już nie możemy się doczekać kolejnych inicja-
tyw, a Wy?

RAZEM UDAŁO NAM SIĘ SPEŁNIĆ MARZENIA O RODZINNEJ INTEGRA-
CYJNEJ ZABAWIE. SERDECZNE PODZIĘKOWANIE WSZYSTKIM I KAŻDE-
MU Z OSOBNA:

• za przekazane upominki w konkurencjach rodzinnych dla:
- Edwarda Biernackiego Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spół-
dzielczego,
- Elżbiety Achinger,
Jadwigi Skoczek Radnej Powiatu Wielickiego,
- Jana Ziobro,
- Mariana Leśnego Prezesa Zarządu Trasy 
Turystycznej Sp. z o.o.,
- Marka Kotarby Dyrektora STACO POLSKA 
SPÓŁKA Z O.O.,
- Michała Gosia Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Niepołomice ,
- Władysława Kosiniak-Kamysza Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej,
- Zbigniewa Strączka Wójta Gminy Kłaj.

• za udostępnienie hali sportowej i nagłośnienia: 
Lucynie Dudziak Dyrektor ZSO w Kłaju.

• za pyszne wypieki:
Stanisławie Nowak Prezes Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Kłaju
Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kłaj.

• za wielkie serce i niesamowite wsparcie wolontariuszom:
Halinie Kubas, Józefie Polanowskiej, Krystynie Gierat, Lidii Fortunie, 
Maciejowi Mularczykowi, Marzenie Krupie, Paulinie Tekielskiej, Pauli-
nie Jankowicz, Tomaszowi Janusz, Wojtkowi Wilkowi, Zofii Przeździk.

• za kącik czytelniczy:
Kamili Polak Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.
 
• oraz sympatycznemu zespołowi nagłaśniającemu: 
Wiktorii Łach, Bartkowi Piwowar, Wiktorowi Maziarz.

„Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego”

Rodzinna
Salwy radosnych okrzyków, radość z zabaw integracyjnych i wszystkie kolory świata w rodzinnym kąciku plastycznym to 
i wiele więcej firmuje spotkania z cyklu „Rodzinne gry i zabawy”. Do wspólnej, szalonej zabawy zaprosili: Grupa Rodzin-
nie Zakręceni i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj. Inicjatywę zrealizowano pod honorowym patronem Wójta Gminy 
Zbigniewa Strączka. 

zabawa
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Najlepszym wyznacznikiem rozwoju jest ilość  
i rodzaj realizowanych inwestycji. Jakiego typu 
przedsięwzięcia zostały wykonane w ostatnim 
czasie? 

- W 2015 roku na bieżąco realizowane były podsta-
wowe inwestycje tj. prace konserwacyjne rowów 
melioracyjnych, budowa chodników czy wymiana 
starych, zniszczonych nawierzchni dróg. Prowadzone 
były również remonty dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych. Blisko 800 m.b. takich dróg powstało 
w Brzeziu, Łysokaniach oraz Targowisku. Szereg prac 
remontowych udało się wykonać w budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężkowicach. Sukce-
sywnie kontynuowana była rozbudowa sieci kanali-
zacyjnej w Kłaju – etap II, Targowisku oraz Szarowie. 
Z początkiem roku, udało nam się sfinalizować duży 
projekt pn. „Budowa społeczeństwa obywatelskiego  
w Gminie Kłaj”. W ramach tego działania, 45-ciu bene-
ficjentów otrzymało nowoczesny, stacjonarny sprzęt 
komputerowy oraz urządzenia do odbioru bezpłatne-
go szerokopasmowego internetu. Ponadto, w nowy 
sprzęt wyposażone zostały także świetlice zlokalizo-
wane w Domach Kultury i placówki oświatowe. Szkoła  
w Targowisku stała się bardziej nowoczesna i efek-
tywna za sprawą funkcjonującego od roku bieżące-
go e-dziennika. Natomiast Dąbrowianie mogą się 
pochwalić wyposażeniem swojego obiektu użytecz-
ności publicznej – Domu Kultury. W roku bieżącym 

zakupiliśmy m.in. zestaw kolumn pasywnych, mikser, 
mikrofony dynamiczne i instrumentalne, reflektory, 
sterowniki oświetlenia, zestaw interaktywny.

Inwestycje o których Pan wspomniał musiały wy-
magać dość dużych nakładów finansowych. Czy 
na ich realizację udało się pozyskać fundusze ze-
wnętrzne? 

- Oczywiście. Planując inwestycje, bądź czasem nawet 
na etapie jej realizacji staram się sięgać po środki ze-
wnętrzne. Najbardziej kosztownym z przedsięwzięć 
była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Targowi-
sku. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki do-
tacji w wysokości blisko pół miliona złotych z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  
W ramach tego rozdania środków z PROW otrzymali-
śmy również 14 tysięcy złotych na wyposażenie świe-
tlicy zlokalizowanej przy Domu Kultury w Dąbrowie. 
O dofinansowanie termomodernizacji obiektów uży-
teczności publicznej wnioskowałem do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, skąd otrzymaliśmy prawie 300 
tysięcy złotych. 

Wspominał Pan w wywiadzie z tamtego roku, 
że wspólnie z gminami: Dobczyce, Drwinia oraz 
Gdów realizowany będzie duży, innowacyjny pro-
jekt pn. „Rekreacyjno- turystyczna Dolina Raby”. 

PODSUMOWANIE 2015

Podsumowując…
Końca dobiega rok 2015. Mija tym samym rok od chwili 

kiedy my, mieszkańcy gminy w demokratyczny sposób 

wybraliśmy Zbigniewa Strączka po raz drugi na gospoda-

rza naszej gminy. Nim zapytamy o perspektywę na nad-

chodzący Nowy Rok, warto zapytać o to co już za nami. To 

doskonały moment na podsumowanie całorocznej pracy 

wójta oraz Rady Gminy na rzecz naszej Małej Ojczyzny.  
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Czy już ruszyło coś w tę stronę? 

- Jak najbardziej. Dla tego zadania przygotowywa-
na jest kompleksowa dokumentacja. Komplekso-
wa koncepcja rozwoju rekreacyjno - turystycznej 
infrastruktury, jak również dokumentacja tech-
niczna, budowlana i wykonawcza oraz analiza fi-
nansowo-ekonomiczna dla fazy inwestycyjnej  
i eksploatacyjnej ma być gotowa do końca tego roku. 
Wnioskowaliśmy również o dofinansowanie na ten cel  
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, na co przyznano 
nam blisko 683 tysiące złotych. 
 
Co Panu sprawiło najwięcej radości w całorocznej 
pracy, bądź co było największym powodem do 
dumy?

- Cieszy mnie fakt, że po wielu latach starań na uli-
cy Wiejskiej w Kłaju powstał chodnik. Bezpieczeń-
stwo mieszkańców gminy jest dla mnie priorytetem, 
zwłaszcza bezpieczeństwo dzieci podążających do, 
jak również ze szkoły. 

Przez 8 lat wspólnie z Gminą Niepołomice tworzy-
liśmy LGD Stowarzyszanie Wspólnota Królewskiej 
Puszczy. Dziś stowarzyszanie to już nie funkcjonu-
je...  więc co dalej? 

- W chwili obecnej wspólnie z Gminą Niepołomice 
oraz Wieliczką utworzyliśmy Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Powiatu Wielickiego. Razem będzie-
my sięgać po środki unijne w nowym okresie progra-
mowania. 

W tym roku „gorącym tematem” były opłaty adia-
cenckie. Wiele osób wciąż nie rozumie, czym jest 
ta opłata oraz czemu mieszkańcy muszą ją uiścić. 
Jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie? 

- Konieczność uiszczenia opłaty adiacenckiej wy-
nika z Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Jest to opłata, jaką ponosi właściciel lub użytkow-
nik wieczysty nieruchomości, której wartość wzro-
sła na skutek wybudowania urządzeń infrastruk-
tury technicznej. Są to: urządzenia wodociągowe, 

kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe 
i telekomunikacyjne oraz drogi. Wydanie decyzji  
o ustaleniu takowej opłaty może nastąpić do 3 lat od 
dnia kiedy  stworzone zostały warunki do podłącze-
nia nieruchomości do poszczególnych urządzeń in-
frastruktury technicznej. 

Ile w takim razie wynosi taka opłata?

- Wysokość opłaty jest uzależniona od wzrostu war-
tości nieruchomości. Wycena taka dokonywana jest 
indywidualnie dla każdej nieruchomości przez spe-
cjalnie powołanego przez Urząd rzeczoznawcę ma-
jątkowego. Dlatego też, wysokość opłaty może być 
znana dopiero po wykonaniu operatu szacunkowe-
go. Na terenie gminy Kłaj wynosi 50% różnicy mię-
dzy wartością, jaką nieruchomość miała przed wy-
budowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,  
a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowa-
niu. Stawka ta wynika z Uchwały Rady Gminy Kłaj z dnia  
11 października 2004 r. nr XXIV/182/2004 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adia-
cenckich.

W niektórych wypadkach mogą być to bardzo wy-
sokie kwoty…
 
- Jako Wójt nie mam wielkiego wpływu na wysokość 
tej opłaty, jak również na sposób jej naliczania. Brałem 
pod uwagę przedstawienie Radzie Gminy uchwały  
w sprawie obniżenia różnicy z 50% do np. 10%. Jed-
nakże, po rozmowach z mieszkańcami, którzy już 
posiadają kanalizację stwierdziłem, że będzie to nie-
równe traktowanie mieszkańców. Mieszkańcy przy-
pomnieli o fakcie, że w pierwszych latach za kanaliza-
cję płacili ponad 4.000 złotych i w tych latach wartość 
tej kwoty była o wiele większa niż dzisiejsza opłata 
adiacencka.  Ponadto, te 10% z pewnością nie pokry-
łoby kosztów obsługi tych opłat, czyli rzeczoznawcy  
i samego wydania decyzji. Także stałem się troszeczkę 
„niewolnikiem” podjętej w 2004 roku uchwały. Czego-
kolwiek nie zrobię oraz jakąkolwiek decyzję podejmę 
i tak nie będą wszyscy z tego rozwiązania zadowoleni. 

Dziękuję za rozmowę.
Oliwia Bieda 
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Podziękowania
Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Marii Konopnickiej w Grodkowicach 
pragnie złożyć na ręce 

Pana Piotra Iwulskiego 
serdeczne podziękowania za nieodpłatne dostarczenie piasku  

do piaskownicy dla dzieci z oddziału przedszkolnego. 
Pana dobre serce sprawia, iż nasi wychowankowie czują, 

 że w trudniejszych chwilach mogą liczyć na pomoc dorosłych.

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy  

Państwu Agacie i Andrzejowi Świętkom   
za pracę przy szkolnym ogrodzie i hojne doposażenie go  

w piękne rośliny.

Dyrektor , Grono Pedagogiczne oraz Dzieci
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Marii Konopnickiej w Grodkowicach

„Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko” 
ks. Jan Twardowski

Panu 
Krzysztofowi Balikowi
Radnemu Gminy Kłaj 
oraz Jego rodzinie i bliskim

słowa wsparcia, wyrazy głębokiego współczucia  
oraz szczere kondolencje z powodu śmierci 

Mamy Marii Balik 

składają
Wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek, 

Radni Gminy, Sołtysi
oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Kłaju.

PODZIĘKOWANIA
Pragniemy bardzo  serdecznie  podziękować   

Straży pożarnej, Policji, 
Małopolskiej Cywilnej Grupie 
Poszukiwawczo-Ratowniczej

oraz wszystkim innym osobom zaangażowanym w poszukiwania  
za pełną poświęcenia i determinacji akcję ratowniczą,   
która na szczęście zakończyła się pełnym sukcesem. 

Dzięki wspaniałej postawie i profesjonalnemu działaniu wszystkich 
służb, nasz brat i ojciec -

schorowany 65 mężczyzna, nadal może cieszyć się życiem.  

Szczególnie serdecznie dziękujemy  
Panom Krzysztofowi Iwulskiemu i Rafałowi Celaremu,

którzy błyskawicznie zorganizowali swoje zastępy i niezwłocznie pod-
jęli akcję poszukiwawczą. Jak się dowiedzieliśmy w akcji poszukiwania 

zaginionego brali udział min:
OSP Brzezie, OSP KSRG Szarów, OSP Łężkowice, PSP Wieliczka

Policja Niepołomice wraz z psem tropiącym,
Małopolska Cywilna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza wraz z psami  

poszukiwawczymi. Ogółem było to 45 osób i trzy psy.

Wszystkim wspaniałym ludziom zaangażowanym w pomoc  
jeszcze raz z całego serca dziękujemy.

Siostra i dzieci  odnalezionego Eugeniusza W.

Podziękowanie
Wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie mojego męża Jerzego, 

składam serdeczne podziękowania.
Agata Smoter

6 grudzień - tę datę zna każdy  
i każdy z niecierpliwością oczekuje na ten dzień,  

bowiem, każdy czeka na przybycie Świętego Mikołaja!

Tym razem to ja będę na Was czekał,  
w samo południe na sali widowiskowej  

w Urzędzie Gminy w Kłaju! 

Tam też odbędzie się kiermasz ozdób świątecznych. 

Zabierzcie ze sobą dobre nastroje i przybywajcie! 
Serdecznie zapraszam i gorąco pozdrawiam,

Święty Mikołaj

Harmonogram koncertów symfonicznych Filharmonii Krakowskiej dla U.T.W.

11 grudnia, 15 stycznia, 26 luty, 18 marca, 1 kwietnia, 8 kwietnia,  
6 maja, 3 czerwca.

Wszystkie koncerty odbywają się o godzinie 19,30. Zbiórka pod UG w Kłaju o godzi-
nie 18,oo. Więcej informacji pod numerem telefonu: 502 973 220.

Kochani Rodzice,
przekażcie swoim dzieciom, 

    że wkrótce do Nich przyjadę!
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Harmonogram i tematyka wykładów UTW w semestrze I roku akademickiego 2015/16

DATA TEMAT PROWADZĄCY
23-11-2015 „Teatrologia” Magdalena Furdyna
07-12-2015 „Książka-bibliofilstwo” Grzegorz Nieć

Bezpłatne Porady Prawne

Informujemy, że mieszkańcy  
Gminy Kłaj mają możliwość  

skorzystania z zupełnie darmowych 
porad prawnych.  

Bezpłatne usługi z zakresu  
poradnictwa świadczone będą w sali 
widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju 

od godziny 15:00.

Zapraszamy!

Terminy spotkań:
• 23 listopada

• 7 grudnia
• 21 grudnia

Wychowawca, który nie wtłacza,  
a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, 
nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje,  
a uczy, nie żąda, a zapytuje, 
przeżyje wraz z dzieckiem wiele  
natchnionych chwil.

Janusz Korczak

PODZIĘKOWANIE
pani

Annie Wójtowicz.

Dziękujemy za przygotowanie wycieczki 
do Krakowa 

dla uczniów gimnazjum.
Pani zaangażowanie  

w wychowanie młodzieży 
do wartości takich jak tolerancja, 
miłość do naszej Małej Ojczyzny 
budzi w nas szacunek i podziw.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Targowisku.

Działy Specjalne – nowy termin

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informu-
je, że  nastąpiła zmiana terminu składania deklaracji  do 
wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodu  
z działu specjalnych produkcji rolnej (PIT 6). Do tej pory ter-
min złożenia  tych deklaracji  przypadał na  dzień 30 listopa-

da  roku poprzedzającego rok podatkowy, a więc aby określić wymiar zaliczek po-
datku dochodowego na rok 2016 należało złożyć deklarację do 30 listopada 2015 
roku.

Obecnie chcąc złożyć deklarację  PIT 6  na rok 2016 mamy 
wydłużony termin do 20 stycznia 2016 roku.

W nowym terminie tj. do 20stycznia 2016 roku deklarację PIT 6 składają wyłącznie 
podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 roku będą 
ustalać  na  podstawie norm  szacunkowych dochodu z  określonej powierzchni 
upraw (np. szklarnie, tunele) lub produkcji zwierzęcej (np. drób rzeźny, zwierzęta 
futerkowe).

Natomiast deklaracji PIT 6 nie muszą składać podatnicy, którzy zdecydują się, że 
dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 roku będą ustalać na  pod-
stawie prowadzonej podatkowej księgi  przychodów  i rozchodów lub księgi ra-
chunkowej. Podatnicy, którzy wybiorą takie rozwiązanie, będą wpłacać zaliczki na  
podatek dochodowy od dochodu wynikającego z  prowadzonych ksiąg. Zaliczki te 
nie będą ustalane decyzją  naczelnika urzędu skarbowego.

Ponadto należy nadmienić, iż aktualnie  trwają  prace  nad określeniem nowego 
wzoru deklaracji PIT 6, w którym uwzględnione zostaną zmiany wchodzące w życie  
z dniem 1 stycznia 2016r.

Podstawa  prawna: Ustawa  z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie  ustawy  o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych oraz  niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw  
z 2015 roku poz. 699).

Opracowanie:
Małgorzata Suszkiewicz
Starszy Komisarz Skarbowy
Urząd Skarbowy w Wieliczce
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INFORMACJE URZĘDU SK ARBOWEGO

Wielu rodziców zastanawia się nad tym komu powierzyć opiekę nad 
swoją pociechą. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, 
iż w przypadku gdy oboje rodzice pracują,  a ich maluch nie uczęszcza 
do żłobka mogą zatrudnić nianie na podstawie umowy uaktywniającej. 

Taka umowa musi być zawsze zawarta na piśmie oraz zawierać niezbędne 
elementy takie jak: strony umowy, jej cel i przedmiot, czas i miejsce opieki, 
liczbę powierzonych dzieci, obowiązki opiekunki, wysokość, sposób i termin 
wypłaty wynagrodzenia.

Niania na podstawie w/w przepisów może sprawować opiekę nad dziećmi, 
które ukończyły 20 tydzień życia  aż do końca roku szkolnego, w którym 
dziecko ukończy trzy lata.

Opiekunka zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej podlega obo-
wiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu. 
Składki te pokrywa budżet państwa za pośrednictwem ZUS, w przypadku 
gdy przychód zawarty w umowie nie przekracza wysokość minimalnego 
wynagrodzenia (w 2015 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1750 zł. 
brutto).

Jeden z rodziców ma obowiązek zgłosić w ZUS siebie jako płatnika składek, 
a nianię jako osobę ubezpieczoną. Termin na takie zgłoszenie wynosi siedem 
dni od momentu podpisania umowy z nianią. Rodzic musi złożyć w ZUS ra-
port i deklarację za pierwszy pełny miesiąc pracy niani, a w kolejnych miesią-
cach jest już z tego obowiązku zwolniony.

Natomiast jeśli chodzi o obowiązki podatkowe to  rodzic nie pełni funkcji 
płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych czyli nie pobiera i nie 
odprowadza zaliczki na PIT od wypłaconego wynagrodzenia niani oraz nie 
musi wystawiać informacji rocznej PIT-11.

Niania ma obowiązek samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym skła-
dając zeznanie podatkowe PIT-36, w którym osiągnięte zarobki wpisuje jako 
przychody uzyskane z innych źródeł. Informacje o wysokości przychodu  
i potrąconych z jej wynagrodzenia składkach powinna czerpać z informacji 
ZUS RMUA, jaką powinna za każdy miesiąc otrzymać od rodzica.Niania ma 
prawo wpłacać do urzędu skarbowego comiesięczne zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych od otrzymywanego wynagrodzenia według 
skali podatkowej (18%  lub 32%) w terminie do 20 dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu w którym uzyskała dochód.

Uwaga! Jeśli niania odprowadzi do Urzędu Skarbowego w ciągu roku choć 
jedną zaliczkę, to musi kontynuować wpłacanie zaliczek co miesiąc do końca 
danego roku kalendarzowego.

Startuje kolejna odsłona akcji
„Nie daj się oszukać - sprawdź paragon” !

Zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania parago-
nów wydawanych z kas fiskalnych – to cel akcji „Nie daj się oszukać - sprawdź 
paragon”. Tegoroczna nowa odsłona prowadzonej od lat przez Ministerstwo 
Finansów akcji „Weź paragon” rusza w lipcu.

Chcemy zwrócić uwagę, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawia-
ją też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie po-
winny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest 
zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących.

„Zjawisko to nie jest powszechnie znane, ma jednak negatywny wpływ nie 
tylko na kondycję całego społeczeństwa jako odbiorcy usług finansowanych 
przez państwo, jak edukacja czy bezpieczeństwo, ale również na uczciwą kon-
kurencję w poszczególnych branżach. Stąd decyzja o rozszerzeniu zakresu 
kampanii paragonowej” – mówi wiceminister finansów, pełnomocnik rządu 
ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna. „Wierzę, że nasza akcja 
będzie cieszyć się dużym społecznym zainteresowaniem, bo propaguje takie 
wartości jak uczciwość i współodpowiedzialność za państwo” – dodaje.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie stanowiące, że  
w przypadku świadczenia takich czynności jak np. usługi fryzjerskie, kosme-
tyczne, kosmetologiczne, prawnicze, usługi opieki medycznej świadczonej 
przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi związane z wyżywieniem świadczone 
przez stacjonarne placówki gastronomiczne konieczne jest stosowanie kas re-
jestrujących. Niemniej jednak przy wprowadzaniu wymogu bezwzględnego 
ewidencjonowania zdecydowano się na wprowadzenie okresu przejściowego 
na zainstalowanie kasy (2-3 miesięcy od rozpoczęcia ich wykonywania). Ozna-
cza to, że podatnik nowootwierający działalność gospodarczą np. w zakresie 
usług fryzjerskich (który nie prowadził wcześniej w ogóle działalności) ma 2-3 
miesięcy (w zależności od tego kiedy w miesiącu dokona pierwszej czynno-
ści) na zainstalowanie kasy. Dlatego dziś zwracamy uwagę konsumentów nie 
tylko na egzekwowanie paragonu – prosimy również o jego sprawdzenie. Każ-
dy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, takie jak: centralnie 
umieszczony napis paragon fiskalny; NIP wystawcy, jego nazwę i adres; nazwę 
towaru lub świadczonej usługi; cenę; logo i numer unikatowy kasy.

Przykład wyliczenia miesięcznej zaliczki na pod tek dochodowy od wynagro-
dzenia 1750,00 zł, przy założeniu braku składki na ubezpieczenie chorobowe:
- przychód: 1750,00 zł; 
- koszty uzyskania przychodu : 1750,00 x 20% = 350 zł; 
- podstawa opodatkowania: 1 750,00 - 350 = 1400 zł; 
- zaliczka na podatek dochodowy 1400,00 x 18% = 252 zł;

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.   
z 2011 r. Nr 45 poz. 235 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych(t.j. Dz. U. z 2012r. , poz. 361 ze zm.)

Sporządziła:
Małgorzata Furtek
starszy referent

Jak zatrudnić

nianię? Naczelnik Urzędu 
Skarbowego  
w Wieliczce 
informuje:



8

Samodzielność październik-listopad 2015

GPK

Informacja w sprawie obowiązujących taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kłaj

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kłaju uprzejmie informuje wszystkich Klientów, że na podstawie 
art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. 2015 r., poz. 139), w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kłaj. 

Wyciąg z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłaj 
obowiązującej na terenie Gminy Kłaj w okresie od 01.07.2015r do dnia 30.06.2016 r:

Rodzaj prowadzonej działalności

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Kłaju prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:
1. Wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000468970
2. Decyzji Wójta Gminy Kłaj Nr KM.7031.1.2013 z dnia 09 lipca 2013 r. zezwalającej na prowadzenie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłaj od dnia 9 lipca 2013 r. na czas 
nieoznaczony.

3. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kłaj  
nr XXXVI/247/2013 z dnia 07.10.2013 r.

Taryfowe grupy odbiorców usług
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz kosztów zaopatrzenia w wodę jak  
i kosztów odprowadzania ścieków, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

Lp. Zaopatrzenie  
w wodę Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1. G 1W
Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, 
budynki rekreacji indywidualnej, budynki użyteczności publicznej

2. G 2W

Pozostali odbiorcy tj. pozostałe obiekty przyłączone do sieci wodociągowej a także 
Gmina rozliczana za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, 
wody dostarczanej do publicznych fontann, zraszania publicznych ulic i publicznych 
terenów zielonych oraz za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej

Lp. Odprowadzanie  
ścieków Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1. G 1S
Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  
i wielorodzinnych, budynki rekreacji indywidualnej, budynki użyteczności publicznej

2. G 2S Odbiorcy pozostali tj. pozostałe obiekty przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej  
a także dostawcy dowożący ścieki wozami asenizacyjnymi
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Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług są stosowane ceny i stawki opłat zawarte w poniższych tabelach:
Cena za dostarczaną wodę wynosi: 

Grupa Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług Cena netto Jednostka miary

G 1W Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynki 
rekreacji indywidualnej, budynki użyteczności publicznej 3,98 zł/m3

G 2W

Pozostali odbiorcy tj. pozostałe obiekty przyłączone do sieci wodociągowej a także Gmina 
rozliczana za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wody dostarczanej 
do publicznych fontann, zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych oraz za ilość 
wody pobranej przez jednostki straży pożarnej 4,10

zł/m3

Cena za odprowadzanie ścieków wynosi:

Grupa Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług Cena netto Jednostka miary

G 1S Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  i wielorodzinnych, budynki 
rekreacji indywidualnej, budynki użyteczności publicznej 6,37 zł/m3

G 2S Odbiorcy pozostali tj. pozostałe obiekty przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej   
a także dostawcy dowożący ścieki wozami asenizacyjnymi 6,48 zł/m3

Stawki opłat abonamentowych:
Dla odbiorców grup taryfowych G1W i G1S - gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynki rekreacji 
indywidualnej, budynki użyteczności publicznej

Abonament Kategoria odbiorców usług Cena netto Jednostka miary

A 1 dla odbiorców wody  w rozliczeniach w oparciu  
o wskazania wodomierza głównego oraz ryczałt 4,80 zł.

zł/za jednostkę odczytu wodomierza, rozliczenia należności 
i gotowości do świadczenia usług dostarczania  

wody/1 miesiąc

A 2 Dla odbiorców ścieków w rozliczeniach w oparciu                         
o wskazania wodomierza głównego oraz ryczałt 4,80 zł.

zł/za jednostkę odczytu wodomierza, rozliczenia należności 
i gotowości do świadczenia usług odprowadzania  

ścieków /1 miesiąc

A 3
dla odbiorców wody i odbiorców ścieków
w rozliczeniach w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego oraz ryczałt

4,80 zł.
zł/za jednostkę odczytu wodomierza, rozliczenia należności 

i gotowości do świadczenia usług dostarczania  
wody i odprowadzania ścieków /1 miesiąc

Dla odbiorców grupy taryfowej G2W i G2S - pozostali odbiorcy tj. pozostałe obiekty przyłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 

Abonament Kategoria odbiorców usług Cena netto Jednostka miary

A 4
dla odbiorców wody w rozliczeniach  
w oparciu  o wskazania wodomierza 
głównego oraz ryczałt

6,50zł.
zł/za jednostkę odczytu wodomierza, rozliczenia należności  

i gotowości do świadczenia usług dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków /1 miesiąc

A 5
dla odbiorców ścieków w rozliczeniach 
w oparciu  o wskazania wodomierza 
głównego oraz ryczałt

6,50zł.
zł/za jednostkę odczytu wodomierza, rozliczenia należności  

i gotowości do świadczenia usług dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków /1 miesiąc

A 6

dla odbiorców wody i odbiorców 
ścieków w rozliczeniach w oparciu                    
o wskazania wodomierza głównego oraz 
ryczałt

6,50zł.
zł/za jednostkę odczytu wodomierza, rozliczenia należności  

i gotowości do świadczenia usług dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków /1 miesiąc

Do wyżej wymienionych cen zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami 
obowiązującej w okresie wprowadzonej taryfy. 
Stawka opłaty za czynności związane z przyłączeniem do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Spółki: 159,00 zł. netto.
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Mistrzowie Europy w Karate z Kłaja
Wilno zdobyte przez kłajowskich karateków, nasi znowu pokazali klasę! Pod-
opieczni senseia Rafała Wajdy trenujący od wielu lat w Dojo Kłaj (mieszczącym 
się  w Ośrodku Zdrowia) bardzo dobrze zaprezentowali się podczas Pucharu 
Europy Dzieci i Mistrzostw Europy w stolicy Litwy. 

KKKt

Spotkanie informacyjne  
Erasmus

Celem kolejnego szkolenia pod tytułem „Spotkanie in-
formacyjne Erasmus +” realizowanego w Krakowie, we 
współpracy z Podkrakowskim Centrum Rozwoju Eduka-
cji i Rozwoju Nauczycieli było zaznajomienie potencjal-
nych beneficjentów z założeniami programu Erasmus+ 
oraz zapoznanie z poszczególnymi akcjami i wytyczny-
mi.

edyta iMos

Konsultantka Erasmus+ Edukacja Szkolna Pani Patricia 
Mitro przekazała informacje na temat ciągle wdrażanych 
zmian w przepisach , terminów rejestracji wniosków, pro-
cedury ich tworzenia, a także zasad finansowania i realizacji 
projektów Edukacja Szkolna. Dużym zainteresowaniem cie-
szyło się wystąpienie prelegentek: Edyty Imos i Sabiny Za-
porowskiej, które wykorzystując opracowaną przez P. Kingę 
Klimowicz – Balwierz prezentację omówiły zrealizowane już 
etapy projektu prowadzonego w naszej Szkole w ramach 
Erasmus+ Edukacja Szkolna pod tytułem „Mapy myśli i inte-
ligencje wielorakie”. Tym razem to nasze prelegentki udzie-
lały cennych informacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się też informacje dotyczące programu eTwinning realizo-
wanego w naszej szkole już od 10 lat. Gratulacje przyjęła 
P. Edyta Imos za zdobycie Europejskiej Odznaki Jakości za 
projekt pt.: „Winter marathon”.

Zmagania na matach w pięknym 
obiekcie Siemens Arena trwały dwa 
dni. Poziom był bardzo wysoki. W za-
wodach startowało 670 zawodników  
z 14 krajów, w tym bardzo silne dru-
żyny z Armenii, Azerbejdżanu, Rosji, 
Litwy i Ukrainy – no i oczywiście groź-
ni konkurenci z Polski. Nasz kraj od 
dawna jest potęgą w karate tradycyj-
nym, a nasi kłajowscy sportowcy mają  
w tym spory udział! 

A oto, jakie przywieźli medale:
Puchar Europy Dzieci:
Kata indywidualne:
Złoto: Natalia Firlit, Kamil Rak
Srebro: Anna Godyń i Joanna Łyżwiń-
ska
Brąz: Małgosia Cieślak, Dominika 
Kmiecik, Daniel Łaskarzewski

Kata drużynowe:
Złoto: Anna Godyń, Zofia Taranczew-
ska, Joanna Łyżwińska
Srebro: Dominka Kmiecik, Natalia Firlit, 
Natalia Jach 

En-bu:
Złoto: Anna Godyń, Antoni Czechow-
ski
Brąz: Joanna Łyżwińska, Kamil Rak
Arkadiusz Wilkosz, Bartłomiej Choj-
nacki

Mistrzostwa Europy Juniorów i Mło-
dzieżowców:
Kata indywidualne:
Złoto: Wiktoria Zachariasz, Krzysztof 

Buczek
Brąz: Klaudia Mleko

Fukugo:
Złoto: Klaudia Mleko

Wyjazd na Litwę pełen był nie tylko 

sportowych uniesień. Kadra KKKT ze-

brała i przywiozła  w prezencie  200 

książek, biblii i różańców. Bardzo dzię-

kujemy wszystkim Rodzicom karate-

ków za udział w tej  akcji. Często do-

brzy ludzie pomagają nam - więc przy 

okazji Pucharu Europy Dzieci  w Wilnie 

mogliśmy też zrobić coś dobrego dla 

innych.

Wśród zwiedzanych miejsc był jeden  

z najpiękniejszych wileńskich kościo-

łów św. Piotra i Pawła na Antokolu. 

Duże wrażenie wywarł polski cmen-

tarz na  Rossie i grobowiec, w którym 

spoczywa matka Marszałka Józefa 

Piłsudskiego i urna z jego sercem, oto-

czony przez  groby żołnierzy poległych 

w 1920 roku.  Grupa zwiedziła też 

Ostrą Bramę, cerkiew Św. Ducha, klasz-

tor bazylianów i wileńską starówkę. 

Więcej na: www.klaj.pl
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Weź udział w Narodowej Loterii 
Paragonowej
1 października 2015 r. ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa organizo-
wana przez Ministerstwo Finansów. Loteria ma zachęcać do wydawania  
i brania paragonów fiskalnych i tym samym uświadomić Polakom, jak dużą 
rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym.

Na uczestników pierwszej w Polsce loterii paragonowej czekają samochody Opel 
Astra oraz nowoczesne laptopy i iPady. Dodatkowo, co trzy miesiące do wygrania 
będzie samochód osobowy Opel Insignia. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy 
mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować 
go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym 
serwisie). 

Losowanie zwycięskich paragonów odbywa się co miesiąc. Dodatkowym lo-
sowaniem będą premiowane paragony z określonych branż usługowych.  
W pierwszych trzech miesiącach loterii są to paragony z zakładów fryzjerskich  
i kosmetycznych. W kolejnych kwartałach premiowane będą paragony za usługi 
z prywatnych gabinetów lekarskich i dentystycznych, warsztatów samochodo-
wych oraz z restauracji i kawiarni.
Loteria ma przekonać Polaków, że codzienne wydawanie i branie prawidłowych 
paragonów fiskalnych podczas zakupów, w restauracji, barze czy u fryzjera ma 
znaczenie nie tylko przy dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach proble-
mowych, ale także dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego budżetu. To prze-
kłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie oświaty, służby zdrowia, 
sportu czy kultury.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce zaprasza do udziału w Narodowej Lote-
rii Paragonowej. Najbliższe losowanie nagród odbędzie się 16 listopada, ale już od  
1 października można zbierać paragony fiskalne i rejestrować je na stronie Loterii 
Paragonowej (link otwiera nowe okno w innym serwisie). 

Co warto wiedzieć?
1. Loteria trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
2. Aby wziąć udział, trzeba dokonać zakupu towaru lub usługi za minimum 10 zł 
brutto, mieć świadczący o tym paragon fiskalny i w miesiącu zakupu zgłosić się do 
loterii za pośrednictwem strony internetowej 
3. Do loterii przyjmowane są tylko paragony fiskalne. Można zgłosić ich dowol-
ną liczbę, przy czym jeden paragon można zgłosić tylko raz w loterii, niezależnie  
od kwoty zakupu.
4. Raz w miesiącu będzie można wylosować Opla Astrę, a raz na kwartał – Opla 
Insignię. Ponadto można wygrać nowoczesny Lenovo Thinkpad oraz iPad-y Air 
5. Losowania najcenniejszych nagród będzie można obejrzeć na żywo w TVP Re-
gionalna. Nagrania z losowań będą też dostępne na kanale YouTube Ministerstwa 
Finansów. 
6. Wyniki losowań będą publikowane na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl  
w dniu losowań. 
7. Zwycięzcy losowań nie mogą wymieniać nagród na inne ani otrzymać jej wartości  
w gotówce. 
8. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Finansów i organiza-
tora loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny 

Wszystkie informacje o Loterii dostępne są na stronie: www.loteriaparagonowa.
gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie). 
Wszystkie nagrody w Narodowej Loterii Paragonowej są zwolnione z podatku!

Sporządziła:
Iwona Bobrowska-Jaworska
Komisarz Skarbowy 
Urząd Skarbowy w Wieliczce

COOL KLASA
Samorząd Uczniowski klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Kłaju ogło-
sił I edycję międzyklasowego konkursu COOL KLASA. 

opieKunKa su Klas iV-Vi  
MoniKa Moroniewicz

Każda klasa zbiera punkty od października 2015r. do maja 2016r. Są 
one przyznawane w różnych kategoriach m.in. za dyżury na szkolnych 
korytarzach, artykuły do gazetki SU, nakrętki. Co miesiąc będzie orga-
nizowany „Wesoły dzień”, w którym zachęcamy uczniów do ciekawego 
stroju lub posiadania fajnego gadżetu. Na zakończenie roku szkolnego 
klasa, która zbierze najwięcej punktów otrzyma przechodni Puchar Dy-
rektora Szkoły.

V Mini Playback Show
 
15 października na sali Widowiskowej Urzędu Gminy odbyła się 
kolejna, piąta już edycja imprezy integracyjnej dla osób niepełno-
sprawnych „Mini Playback Show”. Konkurs zorganizowany został 
przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro 
Dziecka” z dofinansowaniem ze środków Powiatu Wielickiego. 

MoniKa ruchlewicz

Jak co roku, była to okazja do integracji i wspólnej zabawy dla uczestni-
ków z ośrodków wparcia dla osób niepełnosprawnych  z terenu powia-
tu wielickiego, bocheńskiego oraz miasta Krakowa. Osoby występujące 
miały za zadanie jak najwierniej odwzorować wykonawcę oryginalnego 
z uwzględnieniem między innymi charakteryzacji, ruchu scenicznego 
czy znajomości tekstu piosenki. 

Jury w skład którego wchodzili m.in. przedstawiciele władz Powiatu 
Wielickiego oceniało występy w dwóch kategoriach: zespołowej oraz 
solowej. 
W tym roku, w kategorii solowej I miejsce zdobył przedstawiciel ŚDS 
Brzezie, który zaprezentował utwór Michała Wiśniewskiego „A wszyst-
ko to bo Ciebie kocham”. Został doceniony przede wszystkim za wierne 
odwzorowanie oryginału jak i ogromne zaangażowanie w występ. 

Pomimo, że był to konkurs każdy z występujących zasłużył na pierw-
sze miejsce i nie tylko za przygotowanie piosenki, charakteryzację czy 
taniec, ale przede wszystkim za ogromną odwagę i serce włożone w 
każdy występ. Serdecznie wszystkim gratulujemy i z niecierpliwością 
czekamy na kolejne występy za rok. 
 
Całość tekstu na: www.klaj.pl 
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Czerpiąc z głębi jego 
myśli i nauczana… 
„Jan Paweł II – Patron Rodziny” takim hasłem 
obwarowane były obchody jubileuszowych, XV 
Dni Papieskich. Aby uczcić ten szczególny dzień, 
mieszkańcy gminy zebrali się 18 października  
w Domu Kultury w Targowisku na zaproszenie Sto-
warzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko oraz Wójta 
Gminy Kłaj. 

oliwia bieda 

Wspomnieniom Wielkiego Papieża Polaka towarzy-

Dzień Seniora
„Jesień życia jest pełna barw”. Pod takim hasłem 
zorganizowane zostały tegoroczne obchody Dnia 
Seniora w gminie Kłaj, a organizacją tego przed-
sięwzięcia zajęło się kłajowskie Koło Emerytów  
i Rencistów. 

oliwia bieda

Spotkanie odbyło się 17 października w sali widowi-
skowej Urzędu Gminy. Licznie przybyłych zebranych 
przywitała przewodnicząca Koła – Maria Błaszczyk, 
która w imieniu swoim oraz gospodarza gminy – Zbi-
gniewa Strączka złożyła najserdeczniejsze życzenia. 
W dobre nastroje wprowadził Maciej Mularczyk, któ-
ry swą muzyką rozbujał towarzystwo. Jak to zwykle 
dzieje się w przypadku Koła Emerytów i Rencistów 
nie mogło zabraknąć zabaw i konkursów. Największą 
znawczynią muzycznych utworów okazała się Józefa 
Polanowska, która w konkursie „Jaka to melodia” była 
bezkonkurencyjna. Aby wszystkim seniorom dopi-
sywało zdrowie nie mogło zabraknąć również toastu 
lampką szampana. 

Wszystkim seniorom  życzymy dobrego zdrowia, po-
myślności i licznych powodów do uśmiechu. 

Zasłużeni  
dla rolnictwa
Podczas sesji Rady Gminy Kłaj w dniu 13.10.2015 
wręczone zostały honorowe odznaki: „Zasłużonym 
dla Rolnictwa” z rąk Poseł Elżbiety Achinger, Wójta 
Gminy Zbigniewa Strączka oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy Sylwestra Skoczka. 

Zasłużeni dla Rolnictwa:
dziedzic toMasz z ŁężKowic

KliMa grzegorz z grodKowic

rybKa Jan z KŁaJa

turecKa eliza z ŁysoKań

wŁodarz piotr z brzezia. 

Zasłużeni otrzymali odznaki za osiągnięcia w dziedzi-
nie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz za 
wieloletnią rzetelną pracę w rolnictwie i aktywność na 
obszarach wiejskich. Są to osoby, które zarówno wyni-
kami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie, jak 
i postawą społeczną wyróżniają się w środowisku oraz 
którzy swoją wiedzą i zaangażowaniem przyczyniają 
się do podniesienia poziomu gospodarstw rolnych. 

Cytując słowa Papieża Jana Pawła II:

„Praca jest dobrem człowieka - dobrem jego człowie-
czeństwa - przez pracę bowiem człowiek nie tylko 
przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich po-
trzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, 
a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem” skła-
damy jeszcze raz gratulacje dziękując za poniesiony 
trud codziennej, całorocznej pracy i życzymy wszelkiej 
pomyślności i sukcesów z wykonywanej pracy.
 
Małgorzata Balik 

Symultana szachowa 
z arcymistrzem  
Kamilem Mitoniem
17 października w sali widowiskowej Urzędu Gmi-
ny została rozegrana symultana szachowa z arcy-
mistrzem Kamilem Mitoniem. 

stowarzyszenie rozwoJu gMiny KŁaJ

Symultana szachowa (seans gry jednoczesnej) to mecz 
szachowy, w którym jeden szachista gra jednocześnie 
z wieloma zawodnikami, z których każdy rozgrywa 
partię na swojej szachownicy.

W sobotnich  rozgrywkach wzięło udział 12 zawod-
ników. Każdy z nich miał okazję zmierzyć się z utytu-
łowanym arcymistrzem. Grze towarzyszyła niezwykle 
uroczysta atmosfera i skupienie zawodników. Wszyst-
kie partie wygrał arcymistrz.   

Projekt współfinansowany przez Gminę Kłaj.

szyło mnóstwo wzruszeń, a stało się tak za sprawą 
uczniów ZSO w Targowisku. Dzieci oraz młodzież pod 
kierunkiem Urszuli Charyckiej - Nazaruk przygotowały 
spektakl pt. „Trędowaty, bo niekochany”. Serca licznie 
przybyłych gości wypełniły się radością również pod-
czas koncertu Gminnego Chóru „Gaudium”. Grupa 
chórzystów przygotowanych artystycznie przez Re-
natę Kamodę oraz Marię Arkusz sprawiła, że w oczach 
widzów zakręciła się łezka. Zarówno występ młodych 
aktorów jaki i gminnego chóru nagrodzone zostały 
rzęsistymi brawami. 

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.

Godziny pracy  
oddziału Starostwa 

Powiatowego
Informujemy, że od dnia  

1 października 2015 roku Zamiejscowe  
Stanowisko ds. Administracji Architektoniczno

-Budowalnej Starostwa Powiatowego  
w Wieliczce czynne jest w każdą środę  

oraz czwartek w godzinach pracy Urzędu 
Gminy w Kłaju.

Więcej informacji pod numerem telefonu:  
(12) 289 19 00 oraz (12) 289 19 01. 
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Ruszyła nowa edycja 
„Odblaskowi  
- widoczni na drodze”
Tradycją szkoły w Targowisku jest podejmo-
wanie w pierwszych dniach rozpoczynające-
go się roku szkolnego działań promujących 
bezpieczeństwo.  

Koordynatorzy  
                                                                                                  
Hasło „Odblaskowi widoczni na drodze” przy-
świeca naszym działaniom podejmowanym  
w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Jed-
nym z jego głównych celów jest wyposażenie 
jak największej liczby uczniów w elementy od-
blaskowe oraz podniesienie świadomości rodzi-
ców  i dzieci na temat dbania o bezpieczeństwo 
podczas drogi do i ze szkoły.

Jak co roku, nauczyciele i uczniowie wraz  
z rodzicami aktywnie włączają się w inicjatywę 
organizatorów konkursu. 

Co zaplanowaliśmy na ten rok?

• zaopatrzenie uczniów w kamizelki i elementy 
odblaskowe, 
• egzekwowanie obowiązku noszenia przez 
uczniów kamizelek i elementów odblaskowych,
• spotkania z policjantem, 
• przeprowadzenie diagnozy miejsc niebez-
piecznych w szkole oraz na terenie naszej miej-
scowości celem przedłożenia wniosków władzy 
lokalnej,
• wykonanie gazetek  ściennych na temat bez-

OŚWIATAINFORMACJE

Wycieczka rowerowa 
17 września uczniowie z klasy V i VI z Grod-
kowic rozpoczęli sezon wycieczkowy. Tego 
dnia była piękna pogoda, słoneczna wręcz 
upalna.

Joanna ŁyseK

Wybraliśmy się na przejażdżkę rowerową do 
Puszczy Niepołomickiej. Wycieczka miała cha-
rakter rekreacyjno-edukacyjny. Odwiedziliśmy 
cmentarz żołnierzy polskich z września 1939 r. 
gdzie zapoznaliśmy się z historią tej największej, 
zbiorowej, żołnierskiej mogiły w rejonie Bochni 
oraz odbyliśmy krótkie zajęcia terenowe z mapą.  
Trasa - to był nie lada wyczyn - 35 km. Dlatego 
nagrodą był przystanek w Mc’Donalds, gdzie 
mogliśmy odpocząć, coś przekąsić i skorzystać  
z placu zabaw. Opiekę nad uczniami sprawowa-
ły: pani Maria Klimczak oraz pani Joanna
Łysek.Dzień Chłopaka  

w dąbrowskim  
przedszkolu 
„W tak szczególnym dniu, września trzy-
dziestego,  serdecznie witamy chłopaka 
każdego. Święto dziś jest Wasze, dzień pre-
zentów, życzeń, innych przyjemności już 
nawet nie zliczę!”

Krystyna dybczaK

30 września w przedszkolu w Dąbrowie  ob-
chodziliśmy „Dzień Chłopaka”. Nasi kochani 
chłopcy otrzymali od dziewczynek życzenia 
oraz upominki: krawaty, serduszka pięknie 
ozdobione i pokolorowane. Nie zabrakło wy-
śpiewanego „Sto lat” naszym mężczyznom. 
Tańczyliśmy przy piosenkach znanych i lu-
bianych przez dzieci. Marlenka przyniosła też 
słodkości dla chłopców, wszystkim smakowa-
ły. Zabawa w tym dniu była wyśmienita, a każ-
da buzia zadowolona.

pieczeństwa na drodze, 
• przygotowanie przez koło dziennikarskie biu-
letynu 313 pt. „Pieszy bezpieczny na drodze”,
• praktyczno-techniczne zajęcia dotyczące jazdy 
na rowerze,
• pozalekcyjne działania: zajęcia świetlicowe, 
zbiórki harcerskie, dyskoteka odblaskowa oraz 
odblaskowy rajd rowerowy,
• przemarsz najmłodszych uczniów naszej szko-
ły ulicami Targowiska propagujący ideę nosze-
nia odblasków, 
• konkursy: plastyczne, wiedzy o ruchu drogo-
wym, fotograficzny pt. „Odblaskowa Rodzina”.

Zapraszamy uczniów, rodziców oraz pracowni-
ków szkoły do zaangażowania się w propono-
wane działania. Niech naszym wspólnym celem 
stanie się bezpieczeństwo dzieci na drodze.

,,Cudze chwalicie…”
9 października uczniowie i opiekunowie kla-
sy IV i V Szkoły Podstawowej im. B. A. Kosiby  
z Wieliczki odwiedzili ,,Pasiekę pod kasztana-
mi” Pana Włodzimierza Gądka w Targowisku. 

zofia gradoś

Wysłuchali ciekawych opowieści o pszczołach i ca-
łym cyklu – jak powstaje miód. Oczywiście nie oby-
ło się bez degustacji różnych gatunków miodów 
i picia pysznych herbatek ziołowych – receptura 
własna córki gospodarza Pani Sylwii Gądek – Ło-
jek. Było słodko i wesoło. Z uwagi na porę roku, nie 
mogliśmy zobaczyć samych pracowitych bohate-
rek, bo one po bardzo ciężkiej pracy, już smacznie 
spały, dlatego, zostaliśmy zaproszeni na ciąg dalszy 
wiosną 2016 roku. Serdecznie dziękujemy za miły  
i słodki pobyt.

I ja tam byłam, miody kosztowałam i herbatki zioło-
we piłam, a co widziałam, to opisałam. 

Motto: Miód od Pana Włodzia i nie ma głodzia.
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Jak minęły harcerskie 
wakacje? 
Tak jak co roku, czyli aktywnie  
i z uśmiechem! Każda grupa wiekowa 
spędziła je inaczej.

zhp

Zuchy (czyli najmłodsi członkowie 
ZHP) wyjechały najwcześniej, bo już 
26 czerwca. Ich kolonia ,,Zakątkami wi-
ślanej krainy’’ miała miejsce w Korzkwi  
i trwała tydzień. Dzieci wcielały się  
w postacie podróżników oraz dziennika-
rzy. Codziennie wybierały się w podróż 
do innego polskiego miasta, poznając 
jego tradycje, kulturę lub pochodzenie. 
W czasie kolonii brały udział w wielu za-
jęciach, między innymi wykonywały pla-
katy dotyczące właściwego zachowania 
w lesie, miały spotkanie z Mikołajem Ko-
pernikiem, stworzyły zuchowy teatrzyk 
i poznały alfabet Morse’a. Na koniec, 
każdy dzień był podsumowywany w wy-
jątkowym, zuchowym serwisie informa-
cyjnym ,,TV Czujka’’, którego 7 odcinków 
(oraz zdjęcia z wyjazdu) można obejrzeć 
na stronie internetowej gromady. W lip-
cu zuchy spotkały się również na wspól-
nym ognisku!
5 DH ,,Leśni Ludzie’’ oraz członkowie  
10 DH ,,Strażnicy Natury’’ w dniach 11-21 
lipca wybrali się wspólnie na obóz ,,Za-
klęci w krysztale’’ do Jantara nad morzem. 
Bawili się świetnie! Po zbudowaniu bra-
my, ogrodzenia, tablicy i koszy na śmie-
ci od razu rozpoczęli grę, podczas której 
dowiedzieli się, że podczas tego wyjazdu 
będą wcielać się w członków rodu Saltów, 
których wioska została zaklęta w kryszta-
le soli, w następstwie klątwy rzuconej za 
ich wcześniejsze zachowanie. Teraz mu-
szą przełamać ten urok, aby z powrotem 
móc się rozwijać i zdobywać nowe umie-
jętności. Kolejne dni były pełne wrażeń, 
harcerze między innymi uczestniczyli  
w zajęciach dotyczących demokratycz-
nego podejmowania decyzji czy tereno-
znastwa, odwiedzili Gdańsk i Malbork, 
samodzielnie przyrządzili kolację na 
ognisku oraz wzięli udział w festiwalu  
i zgłębiali tajniki pierwszej pomocy. Ko-

Słuchacze UTW  
gotowi do nauki
5 października w sali widowiskowej 
Urzędu Gminy w Kłaju Słuchacze Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku uroczyście 
rozpoczęli 5-ty już rok akademicki 
2015/2016.

dorota KosMowsKa

Poseł Elżbieta Achinger – prekursorka 
ruchu UTW w Małopolsce była z nami 
i tym razem rozpoczęła uroczystość oraz 
wraz z Wójtem Zbigniewem Strączkiem 
powitała nowych słuchaczy wręczając im 
dyplomy. Ze wzruszeniem odśpiewano 
GAUDEAMUS. Na uroczystość był zapro-
szony Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Władysław Kosiniak - Kamysz. Jednak 
obowiązki nie pozwoliły mu przeżywać 
z nami inauguracji. Przesłał list z pozdro-
wieniami, który został odczytany przez 
Pana Wójta.

V Wymiana ogrodowa 
 „Z ręki do ręki”
3 października, miłośnicy kwiatów  
i krzewów spotkali się na kolejnej wy-
mianie ogrodowej. A miłośników ro-
ślin w naszej gminie nie brakuje. 

oliwia bieda

Każdy kto sobotnim przedpołudniem 
przybył do centrum Kłaja mógł nabyć 
ciekawe odmiany roślin do swoich ogro-
dów. Teraz pozostaje je tylko zasadzić  
i czekać na wiosnę na kolejną Wymianę 
Ogrodową.  

Organizatorami V Wymiany Ogrodowej 
byli: Wójt Gminy Kłaj oraz Stowarzysze-
nie Rozwoju Gminy Kłaj. 
 

rzystali również ze wspaniałego miejsca, 
w jakim odbywał się ich obóz i dlatego 
regularnie wychodzili na plażę.
Najstarsi harcerze z naszej gminy, czy-
li wędrownicy z 10 DW ,,Czar.’’, podczas 
wakacji zamiast na obozie spotkali się na 
dwóch zbiórkach. Na pierwszej z nich do 
drużyny zostały przyjęte 4 nowe osoby! 
Natomiast druga została połączona z wy-
cieczką do Krakowa szlakiem żydowskiej 
kultury i street art’u. Było wspaniale!

Wszyscy żałujemy, że wakacje już 
się skończyły ale mamy nadzieję, że  
w przyszłym roku również czekają nas 
niezapomniane przygody!

Po części oficjalnej  pierwszy w tym se-
mestrze wykład pt. „Pierwsza pomoc  
w sytuacjach zagrożenia życia” popro-
wadził Pan Rafał Puścizna. Pod czujnym 
okiem wykładowcy i ściśle według jego 
wskazówek ostro wzięliśmy się do nauki 
i na ćwiczeniach kilkoro z nas próbowało 
„przywrócić życie” fantomowi. On jednak 
pozostawał niewzruszony i bez prote-
stów znosił nasze starania.

Na nowy semestr mamy mnóstwo pla-
nów: ciekawe wykłady, wyjazdy do mu-
zeum, filharmonii i teatru. Zaplanowa-
liśmy tradycyjny Wieczór Andrzejkowy. 
W przeciwieństwie do naszych wnuków 
cieszymy się, że wakacje już się skończy-
ły. 
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Krzewienie tradycji  
i kultury
Kłaj na 750-lecie dostał herb liścia dębu,  
a teraz ma dęba ukorowanego Kapliczką 
Matki Bożej Fatimskiej.

zofia szczudŁo

Kapliczka została poświęcona dn. 13.X 2012 r. 
na zakończenie objawień Fatimskich. Poświę-
cenia dokonał Ksiądz Kanonik Kazimierz Bu-
dek- Proboszcz Parafii Kłaj.

Matka Boża w Fatimie ukazała się w koronie 

„Pastelowe Podlasie”  
– wystawa malarstwa  
Janusza Maksymiuka
25 września w Gminnej Izbie Regionalnej 
odbył się wernisaż malarstwa Janusza Mak-
symiuka. 

Krystyna gierat 
opieKun izby regionalneJ w KŁaJu  
  
Na wystawie artysta prezentuje obrazy pa-
stelowe, przede wszystkim niezwykły pod-
laski pejzaż oraz obrazy z cyklu „Koguty”. To 
właśnie podlaskie jest dla artysty magicznym 
miejscem, to z tym miejscem, z krajobrazem,  
z architekturą krajobrazu utożsamia się. Arty-
sta zafascynowany jest zmiennością natury  
i doskonale za pomocą  zestawienia barw po-

Sukces Chóru „Gaudium” 
w Oświęcimiu
24 października Gminny Chór „Gaudium” brał 
udział w II Oświęcimskim Przeglądzie Twórczości 
Artystycznej Seniorów. Chór będąc reprezentan-
tem kłajowskiego UTW odniósł  wielki sukces zdo-
bywając wyróżnienie I stopnia. Chórzyści wykonali  
dwa utwory: „Tango na głos i orkiestrę” oraz „Polo-
neza” Michała Kleofasa Ogińskiego. Swoim wyko-
naniem chór dostarczył słuchaczom niezwykłych 
przeżyć duchowych...  Wszyscy docenili doskonałe 
przygotowanie chóru, świetnie dobrany repertuar, 
co jest oczywiście zasługą Pani Renaty Kamody, 
dyrygentki.
Rzęsiste brawa i słowa słuchaczy „jesteście najlepsi” 
były zapłatą za ten piękny występ.
 
Krystyna Gierat

Projekt współfinansowany przez Gminę Kłaj

dębu. Dwa lata później geolog znalazł na wale 
za dębem guziki żołnierskie z II Wojny Świa-
towej. Okazuje się, że był tam punkt obser-
wacyjny. Miejsce to zostało dodatkowo upa-
miętnione górką z krzyżem i flagą Polski za 
zgodą Nadleśnictwa. Krzyż został poświęcony 
1.V.2014 r. w dzień odpustu. Jest to miejsce, 
gdzie dużo rodzin jeździ rowerami na space-
ry przez las. Są tam odprawiane nabożeństwa 
majowe. 

Krzewimy kulturę i zapraszamy do odwiedze-
nia miejsca i chętnych do uczestnictwa majo-
wego.

trafi oddać klimat pojawiających się zmian. 
Obrazy Janusza Maksymiuka są refleksyjne  
i nastrojowe, kontakt z jego pracami pozwala 
uciec od trudnej czasami rzeczywistości, wpra-
wia w łagodny nastrój i pobudza wyobraźnię.

Janusz Maksymiuk urodził się w Białej Pod-
laskiej i tu od najmłodszych lat zajmo-
wał się malowaniem. Obecnie mieszka  
w Husince, w gminie Biała Podlaska. Prowadzi 
tam od 10 lat Galerię Autorską, która promu-
je region podlaski. Ukończył Państwowe Stu-
dium Dzieł Sztuki   w Tarnowie, Akademię Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. Debiutował w wieku 15 
lat na wystawie w Wojewódzkim Domu Kultury  
w Białej Podlaskiej. Dziś może poszczycić się 
około 50 wystawami w kraju i zagranicą. Po-
nadto organizuje wystawy innym artystom.  
W swojej galerii prowadzi zajęcia edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży, uczestniczy w plene-
rach jako komisarz. Jego uczniowie są studen-
tami wyższych szkół artystycznych. Jest laure-
atem wielu prestiżowych nagród.
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Urodziny Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju pod 
koniec wakacji ogłosiła konkurs pod tytułem 
„Kartka urodzinowa dla biblioteki”. Prace 
można było składać do 09.10.2015 r. w dwóch 
kategoriach wiekowych: kategoria I – klasy 
I-III, kategoria II – klasy IV – VI.

KaMila polaK

Każdy uczestnik mógł złożyć na konkurs 
jedną pracę w formacie do 30 x 42 cm (A3)  
w dowolnej technice plastycznej (z wyjątkiem 
malarstwa na szkle).

Na konkurs wpłynęło mnóstwo ciekawych prac. 
W wielu z nich wykorzystano różnorodne mate-
riały oraz techniki plastyczne. Autorzy niektórych 
dołączyli także poetyckie życzenia dla biblioteki. 
Wszystkie są bajecznie kolorowe i niepowtarzal-
ne. 
 
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 
18.11.2015 r. podczas obchodów jubileuszu 60 – 
lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju.

Klub Czytelnika  
na Targach Książki
Wyjazdowi Klubu Czytelnika na Targi 
Książki do Krakowa od początku towarzy-
szyła miła atmosfera. 

KaMila polaK 

Wszyscy niezmiernie się cieszyli, na myśl o tej 
wspaniałej uczcie literackiej. 

Kilka godzin przebywania na Targach zaowo-
cowało zakupem wielu ciekawych książek. 
Każdy znalazł coś dla siebie. Niektórzy żarto-
wali, że gdyby posiadali worek pieniędzy, to 
bez wahania zostawiliby go na stoiskach po-
szczególnych wydawnictw. Wszyscy byli pod 
wrażeniem XIX Targów Książki, a zwłaszcza Ci, 
którzy uczestniczyli w nich po raz pierwszy.

Książka wędrowiec
Stoją na półce, dawno przeczytane. Leżą 
zapomniane na strychu lub w piwnicy. 
Kochane w dzieciństwie – teraz uwięzio-
ne ludzka niepamięcią. Są często cenną 
pamiątką z przeszłości, którą przegląda 
się drżącą ręką. Bywają też nietrafionym 
prezentem, wsuniętym w kąt regału. 
Wszystkie czekają na czytelnika, cierpli-
we, jak wierny przyjaciel.

Marta KowalsKa

Jak uwolnić książkę? Tę uwięzioną na za-
kurzonej półce. Jak sprawić, by ożyło to, 
co w niej zaklęte? Właśnie dlatego zosta-
ła zorganizowana akcja „Przygarnij mnie, 
pokochaj czytanie”. Fragmenty starszych  
i nowych książek czytali piłkarz i karateka, 
amatorka narowistych koni i miłośniczka 
muzyki dżezowej, uczennica i nauczyciel. 
To była niebywała okazja, by usłyszeć , jak 
wątła osóbka mocnym głosem czyta hor-
ror, entuzjasta Harleya łagodnie wprowadza 
słuchaczy w świat baśni, a poważny pan 
bawi pełną humoru poezją. Okazało się, że 
każdy może zaczarować publiczność czy-
tanym przez siebie tekstem. A czary działy 
się naprawdę. „Wyszli” z książek bohatero-
wie – Thorin chciał pokonać Smauga, Biała 
Czarownica częstowała ptasim mleczkiem, 
Staś i Nel wraz z Pippi bawili się z Anią Shir-
ley. Tomek Sawyer malował płot, a Mikołajek 
szukał innych chłopaków. 

Nadszedł czas, by uwolnić książki. Leżą 
symbolicznie przywiązane sznurkiem – wy-
starczy przeciąć węzeł i… wreszcie wziąć 
do ręki. Na zawsze. Każdy uczeń klas IV – VI 
otrzymał książkę na własność. Dla siebie 
lub kogoś bliskiego. Kilkanaście pozycji al-
bumowych i obyczajowych znalazło miejsce 
w specjalnym „Domku książki”, skąd moż-
na je wziąć ot tak, bez ograniczeń znanych  
z klasycznej biblioteki. Bookcrossing od dziś 
działa w naszej szkole. 

Wszystkie książki rozdane w czasie akcji to 
bezinteresowne prezenty. Ofiarodawcami 
nowych i przeczytanych książek byli Rodzi-
ce i Uczniowie SP w Kłaju, Wójt Gminy Kłaj 
oraz właściciel Księgarni technicznej w Nie-
połomicach, pan Marian Pękala. Wszystkim 
darczyńcom serdecznie dziękuję. Słowa 
podziękowania za pomoc w przygotowaniu 
całego przedsięwzięcia kieruję również do 
Pani Małgorzaty Balik, Pani Moniki Moronie-
wicz i Pana Wojciecha Wilka. 

Kolejne spotkanie Klubu Czytelnika w Kłaju
6 listopada odbyło się kolejne spotkanie Klubu Czytelnika. Wymienialiśmy 
uwagi na temat wcześniejszych spotkań z autorami, dzieliliśmy się wrażeniami 
z pobytu na Targach Książki w Krakowie. 

KaMila polaK

Rozmawialiśmy również o planach na przyszłość. To spotkanie Klubu było ostatnim 
w ramach projektu „Zaułek literackich pasji”. Działalność Klubu będzie jednak konty-
nuowana ze względu na duże zainteresowanie.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.



17

Samodzielność październik-listopad 2015

GMINNA BIBLIOTEK A PUBLICZNABLIŻE J  KSIĄŻKI

Nieszablonowy sposób  
rozmowy o literaturze
Obrys ludzkiego ciała na podłodze, ponumerowane ślady pozostawione 
na miejscu zbrodni, taśma policyjna - już ta intrygująca scenografia suge-
rowała, że w nieszablonowy sposób będziemy rozmawiali o literaturze.

oliwia bieda

Nieszablonowy bowiem był gość, który został zaproszony na kolejne spotkanie 
Klubu Czytelnika 02.10.2015 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju. Gościli-
śmy bowiem Krzysztofa Koziołka, autora poczytnych kryminałów.

„Jestem pisarzem, dziennikarzem, wydawcą, właścicielem firmy i własnym 
rzecznikiem prasowym” - tak mówił o sobie pan Krzysztof. „W swoich książkach 
często stosuję zasadę Alfreda Hitchcock’a, która brzmi: trzeba zacząć od trzęsie-
nia ziemi a potem napięcie musi wzrastać” - dodał autor.

Jednak napięcie towarzyszy Krzysztofowi Koziołkowi nie tylko na kartach jego 
książek, ale i w rzeczywistości. Autor przekonał się o tym zwłaszcza przy pisa-
niu „Instrukcji 0066”. Książka jest oparta na faktach i opowiada o zmaganiach 
niesłusznie skazanego policjanta z wymiarem sprawiedliwości. Jak zdradził sam 
autor w tym okresie na jego telefonie zainstalowano podsłuch. Próbowano tak-
że nie dopuścić do wydania książki.

Całe spotkanie miało bardzo interesujący przebieg. Padło wiele ciekawych py-
tań i wiele intrygujących odpowiedzi. Na koniec każdy zainteresowany mógł 
osobiście porozmawiać z Krzysztofem Koziołkiem a także prosić o autograf.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.

Opowieści niesamowite  
o literaturze 
doktora Piotra Krywaka
W piątek 18 września  odbyło się drugie spotkanie Klubu Czytel-
nika. Wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu doktora Piotra 
Krywaka na temat światowej literatury sensacyjnej. 

oliwia bieda

Zebrani usłyszeli o najważniejszych cechach tego gatunku. W tego 
typu literaturze każdy może znaleźć coś, co go zainteresuje. Powie-
ści są wielowątkowe, często zawierają w sobie elementy różnych 
gatunków literackich np: techniczne (technotriller), fantastyczne, 
historyczne (triller erudycyjny), romansowe.

Powieść sensacyjna utrzymuje czytelnika w nieustannym napięciu. 
Główni bohaterowie tego typu powieści wykazują często nadnatu-
ralne zdolności i umiejętności. Do głównych twórców  tego nurtu 
zaliczamy: Raymonda Chandlera, Alistaira MacLeana, Roberta Ludlu-
ma, Fredericka Forsytha czy Michaela Crichtona.

Doktor Krywak niezmiernie interesująco opowiedział o najbardziej 
znaczących dziełach literatury sensacyjnej, o powieściach, które 
miały zasadnicze znaczenie dla rozwoju tego nurtu.

Spotkanie zakończyła krótka dyskusja dotycząca czytelnictwa,  
a zwłaszcza czytania w podróży.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.



18

Samodzielność październik-listopad 2015

RAZEM OD 50 LAT

Tej wyjątkowej uroczystości przewodniczył Wójt Gmi-
ny Zbigniew Strączek, który w imieniu Prezydenta RP 
udekorował Szanownych Jubilatów Medalami i wrę-
czył im legitymację. Nie brakowało również gratulacji 
oraz podziękowań za tworzenie wzorców małżeńskich 
i rodziny, która jest ostoją i przystanią do której zawsze 
powinniśmy wracać. Honorowym gościom błogosła-
wieństwa na kolejne wspólne lata życia udzielił ksiądz 
Kanonik – Kazimierz Budek. Zaszczytnej rocznicy gra-
tulowali również: ówczesna Poseł na Sejm RP – Elżbieta 
Achinger oraz Radny Gminny – Andrzej Kuczko. 13 par 
małżeńskich otrzymało kwiaty, dyplomy oraz upomin-
ki od gospodarza gminy oraz Pani Poseł. Za zdrowie „zło-
tych par” wzniesiono toast tradycyjną lampką szamana  
i głośnym „sto lat”. Nie zabrakło również pamiątko-
wych zdjęć. Małżeństwo, które nie mogło uczestni-
czyć w tej uroczystości zostało odznaczone medalem  
w miejscu zamieszkania. 

Niespodzianką dla Jubilatów był występ przedszkola-
ków z placówki w Kłaju. Nie kryjąc wzruszenia, przy 
wspólnym stole pary małżeńskie dzieliły się swoimi 
wspomnieniami ze wspólnie spędzonych 50-ciu lat. 

Szanownym Jubilatom serdecznie gratulujemy tak 
długiego stażu małżeńskiego. Życzymy doczekania 
Diamentowego Jubileuszu w zdrowiu, zgodzie i spoko-

ju. Mamy nadzieję, że wszystkie dni, które przeżyli Pań-
stwo razem będą, jak dotąd, źródłem radości, nadziei  
i siły na kolejne miesiące i lata życia. 

Razem
50 lat pełnych miłości, poświęceń, wyrzeczeń, wzajemnego szacunku,  

licznych kompromisów… Jubileusz pożycia małżeńskiego to wyjątkowo  
wzruszająca uroczystość. Wtedy bowiem ożywają wspomnienia, pamięciom wraca 

się do tych wszystkich pięknych chwil spędzonych razem.  
Tak było również 1 października w Kłaju,  

gdzie swój Jubileusz Złotych Godów świętowało 13 par z terenu gminy Kłaj. 

lat
od50

W tym roku, Jubileusz Złotych Godów  
obchodzili: 
• Krystyna i Józef Cebula,
• Janina i Tadeusz Chyrc,
• Bernadeta i Jan Ćwiertniak,
• Stanisława i Józef Duda,
• Józefa i Mieczysław Gajewscy,
• Felicja i Celestyn Gądek,
• Cecylia i Antoni Kołos,
• Anna i Roman Konieczni,
• Władysława i Władysław Makara,
• Kazimiera i Mieczysław Młynarczyk,
• Stanisława i Ryszard Niemczyk,
• Zofia i Tadeusz Prochwicz,
• Danuta i Stanisław Słodcy, 
• Janina i Jerzy Winczewscy,
• Zofia i Tadeusz Wójtowicz,
• Zofia i Wiesław Wróbel,
• Janina i Adam Zuch.

Galeria zdjęć na str 19 i 20
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