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INFORMACJE
Apel Wójta Gminy Kłaj
Od soboty, 17 października Gmina Kłaj, tak jak i cały powiat wielicki znaleźliśmy się w czerwonej strefie zagrożenia koronawirusem. Stało się
tak za sprawa gwałtownie rosnącej liczbie zachorowań na tym terenie.
Co za tym idzie? Mieszkańców obowiązują liczne nakazy i zakazy, których lista dostępna jest na stronie: www.gov.pl/koronawirus.
Jest to wyjątkowo trudny czas dla nas wszystkich, bowiem ograniczenia wprowadzone z tego powodu nie pozwalają nam w pełni normalnie
funkcjonować.
Jednak stosowanie się do niech jest konieczne, bowiem jedynie wspólną
mobilizacją i społeczną odpowiedzialnością możemy pokonać „szalejącego” wirusa.
Przede wszystkim musimy dbać o swoje zdrowie poprzez dostosowanie
się do wszystkich zaleceń stacji sanitarno – epidemiologicznej. Jako samorząd dostosowujemy się do wydawanych poleceń i robimy wszystko, aby
zagwarantować bezpieczeństwo Mieszkańcom.
Apeluję do wszystkich Mieszkańców o ograniczenie przebywania w miejscach publicznych - w skupiskach ludzi (tj. kawiarnie, restauracje, place
zabaw itp.) jeśli nie jest to konieczne.
Z poważaniem,
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Od 21 października
zmiana w funkcjonowaniu Urzędu Gminy,
Kasa UG zamknięta
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, od dnia 21 października Kasa Urzędu jest zamknięta.
Obsługa odbywa się zdalnie. Urzędnicy dostępni są telefonicznie i w ten
sposób pomagają w wypełnieniu wniosków lub pism oraz wyjaśniają
w jaki sposób można je wysłać do urzędu drogą elektroniczną. Sprawy
można załatwiać przez e-mail oraz ePUAP.
Przed wejściem do Urzędu Gminy (od ulicy Płachcińskiego) w godzinach
pracy znajduje się skrzynka podawcza, do której można wrzucać korespondencję i pisma kierowane do Urzędu. Osoby chcące otrzymać potwierdzenie złożenia pisma proszone są o wpisanie swojego adresu e-mail.
Jedynie w sytuacjach wyjątkowych, w których konieczny jest kontakt
z pracownikiem merytorycznym prosimy o zgłaszanie się na Dzienniku Podawczym – parter (wejście od ul. Płachcińskiego) po wcześniejszym
uzgodnieniu spotkania telefonicznie.
Załatwianie spraw odbywa się poprzez ePUAP, kontakt telefoniczny
oraz e-mailowy:
tel. 12 284 10 45
tel. 12 284 11 00
tel. 12 284 11 08
fax 012 284 11 33
email: ugk@klaj.pl
Wewnętrzne numery telefonów oraz adresy email do pracowników Urzędu Gminy dostępne są na stronie: www.klaj.pl w zakładce „Kontakt”--->
„Kontakt z Urzędem Gminy”.
Za utrudnienia przepraszamy, jednak zdrowie interesantów i pracowników Urzędu Gminy są najważniejsze.
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Usługi dotyczące aktów
stanu cywilnego, ewidencji ludności
oraz dowodów osobistych:
1. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
a. składanie dokumentów i wniosków odbywa się w sposób bezpośredni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel.
12 284 13 49 lub 12 284 11 00 (w. 41),
b. interesanci w zakresie rejestracji bieżącej zgonów będą przyjmowani bezpośrednio, bez wcześniejszego umówienia,
c. dla spraw dotyczących zawarcia związku małżeńskiego i składania oświadczeń (np. uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska noszonego przed ślubem po rozwodzie) - wizyty należy umawiać w USC
telefonicznie (oświadczenia te muszą być składane osobiście).
2. w zakresie Ewidencji ludności i Dowodów osobistych:
a. składanie dokumentów i wniosków dot. dowodów osobistych
i ewidencji ludności ( np. zgłoszenie zameldowania/wymeldowania,
zaświadczenia) odbywa się w sposób bezpośredni, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 12 284 13 49 lub
12 284 11 00 (w. 41).
Składanie dokumentów i wniosków odbywa się w powyższy sposób,
z zastrzeżeniem, że odbiór dowodu osobistego będzie możliwy wyłącznie
w sprawach niecierpiących zwłoki oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Prawie 1,5 tony plastikowych nakrętek
Kolejne pieniążki wpłynęły na konto Stowarzyszenia „Słoneczko”. Środki te pochodzą ze sprzedaży plastikowych nakrętek. Tym razem udało się
uzbierać 1420 kilogramów plastiku za co serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Kłaj, którzy przyłączyli się do akcji. Szczególne
podziękowania kierowane są do uczniów oraz pracowników:
- Szkoły Podstawowej w Szarowie,
- Szkoły Podstawowej w Targowisku,
- Szkoły Podstawowej w Grodkowicach,
- Przedszkola Samorządowego w Kłaju.
Dziękujemy za Wasze wielkie serca. Dochód ze sprzedaży plastikowych
nakrętek przeznaczany zostanie na rehabilitację Wojtusia Sobierskiego.
Więcej na temat choroby chłopca na Facebooku: Trudna droga do samodzielności Wojtusia Sobierskiego.
Akcja jednak się nie kończy. Zakrętki zamiast wyrzucać do śmieci, wrzucamy - tak jak do tej pory - do specjalnych pojemników.
Oliwia Bieda
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INFORMACJE
„Łysokanie Pamiętają”
W czwartek 8 października minęła pierwsza rocznica śmierci Włodzimierza Maciejasza.
W tym dniu wielu Mieszkańców wsi Łysokanie powróciło myślami do tego smutnego dnia sprzed roku. Wspominamy
również i te lata, w których był sołtysem
wsi oraz radnym gminy.

nia dogodnego terminu przeprowadzenia telefonicznego spisu rolnego.
W przypadku nieodebrania połączenia wskazane jest skontaktowanie się
z rachmistrzem spisowym na wyświetlony w telefonie numer.
Zachęcam do udziału w spisie, ponieważ dane uzyskane podczas spisu są
kluczowe dla ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa.
Spieszmy się jak na rolników przystało!
Gminny Komisarz Spisowy

Pamiętamy także jak z wielkim zaangażowaniem walczył o sprawy dla sołectwa.
Sołtys wsi Łysokanie Krzysztof Sołtyk,
cała Rada sołecka oraz Radny Gminy
Kłaj Łukasz Łowiński wspólnie łączymy się myślami z żoną Małgorzatą ŚP.
Włodzimierza Maciejasza oraz synem Michałem.
„Włodku pamiętamy o Tobie i staramy się realizować Twoje plany
i pomysły.”
Tekst: Sołtys wsi Łysokanie Krzysztof Sołtyk.
Fot. z prywatnego archiwum rodziny

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
W związku z przystąpieniem do projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą - etap II” informuję, iż
można nadal ubiegać się o wymianę starego kotła węglowego na nowy
zasilany gazem i biomasą.
Wsparcie nie obejmuje likwidacji pieców gazowych.
O dotacje mogą ubiegać się właściciele domów jedno- i wielorodzinnych.
Środki dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem gminy.
W związku z powyższym ankietę/deklaracje uczestnictwa należy złożyć
do urny przed Urzędem Gminy lub przesłać na adres mailowy: ugk@klaj.pl
Ankiety są do pobrania na stronie: www.klaj.pl lub po wcześniejszym
umówieniu się w Urzędzie Gminy.
Wypełnienie i złożenie ankiety nie gwarantuje uczestnictwa w projekcie.
Wszelkie niezbędne dokumenty wraz z regulaminem projektu dostępny
na stronie: www.klaj.pl w zakładce „dla Mieszkańców”->„Infrastruktura”->
„Wymiana Kotłów”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny. Potrwa on do 30
listopada. Spis odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowy dla wszystkich
użytkowników gospodarstw rolnych (zarówno dla osób fizycznych, jak
i podmiotów gospodarczych).
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzymał list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Znajduje
się w nim również nr gospodarstwa rolnego, niezbędny do zalogowania w aplikacji spisowej dostępnej od pierwszego dnia spisu na stronie
https://spisrolny.gov.pl/.
Spis może być przeprowadzony:
• w formie samospisu internetowego poprzez zalogowanie się na stronie
https://spisrolny.gov.pl/
• telefonicznie łączącą się z infolinią 22 279 99 99
• przez rachmistrza spisowego
Rolnicy, u których występuje problem z dostępem do Internetu mogą
dokonać samospisu, korzystając ze stanowiska specjalnie do tego przygotowanego w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj.
Ponadto od 1 października rachmistrz spisowy będzie dzwonił do rolników /których nr telefonów są dostępne w systemie GUS/ w celu umówie-

Szanowni Podatnicy Gminy Kłaj,
W związku z planowaną w roku 2021 na podstawie art. 281 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1325 ze zm./ kontrolą podatkową w zakresie podatku od nieruchomości (dział VI wskazanej ustawy), obejmującej podstawę opodatkowania
(powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków lub ich części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wartość
budowli) Wójt Gminy Kłaj zwraca się z prośbą do podatników prowadzących działalność gospodarczą o zaktualizowanie powierzchni użytkowej
posiadanych budynków lub ich części, gruntów oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji lub
korekty deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem
faktycznym.
Wójt Gminy informuje także, biorąc pod uwagę brzmienie art. 70 § 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, iż w przypadku stwierdzenia zaniżonej powierzchni, stanowiącej podstawę opodatkowania, organ
podatkowy może naliczyć w decyzji ustalającej (określającej) zobowiązanie
podatkowe, należny podatek za okres 5 lat wstecz.
Wskazuje się również, że ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny
skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 19) w Tytule I, dziale II (Część
szczególna), Rozdziale 6 (Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub
subwencji) przewiduje sankcje za uchylanie się od opodatkowania, podawanie nieprawdy, zatajanie prawdy oraz niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych.
Zgodnie z art. 54 § 1 k.k.s. "Podatnik, który uchylając się od opodatkowania,
nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie".
Formularze informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z załącznikami oraz broszurą przygotowaną przez Ministerstwo Finansów pomocną
do ich wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłaj
(www.klaj.pl) w zakładce druki do pobrania.
Z poważaniem,
Wójt Gminy Kłaj
Zbigniew Strączek
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ODPADY KOMUNALNE
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYSTAWKI PRZYDOMOWEJ
W październiku odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Kłaj.
Właściciele nieruchomości mogli wystawiać przed posesję w terminach podanych w harmonogramie odpady takie jak:
zbędne meble, dywany, boazerie, urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojedyncze opony
pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych, ramy okienne i drzwi bez szyb.

Ponieważ ilości wystawionych odpadów przerosła możliwości sprzętowe i obsługowe firmy MPGO – zbiórka odbywała się
z parodniowym opóźnieniem. Niestety najwięcej nadużyć zarejestrowano na tzw. „Osiedlu Łysokanie” gdzie sytuacja została wykorzystana przez właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali pustostany lub pobyt sezonowy i ponoszą najmniejsze
opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy. Codziennie przybywały nowe rzeczy, które nie były wystawiane
przed posesją aby można było zidentyfikować właściciela, tylko podrzucane były przy głównych alejach zaśmiecając czym
tylko popadnie drogi.
Ilości jakie zostały zebrane z terenu Gminy Kłaj są następujące:
gabaryty – 196,000 ton
sprzęt elektroniczny i elektryczny – 4,000 tony
opony- 8,300 ton
Koszt samej zbiórki wystawki przydomowej w miesiącu październiku wyniesie około 287.315,00 zł. Przeliczając tą kwotę
przez ilość mieszkańców - 10.012 to daje nam to kwotę 28,70 zł na jedną osobę. Szacowane wpływy miesięczne z tytułu opłaty
za odpady komunalne to kwota około 270.000,00.
Do tej kwoty należy jeszcze doliczyć koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy od mieszkańców, za które średnia miesięczna kwota od stycznia do września wynosiła – 317.180,00, czyli całkowity koszt odbioru odpadów komunalnych
za m-c październik to kwota około 587.180,00 zł, co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca ok. 59 zł.
Niestety mimo wykazu co można wystawiać aby zostało odebrane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych zamieszczonego w harmonogramie odbioru odpadów, w gazecie „Samodzielność” i na stronie internetowej Gminy Kłaj nadal są wystawiane rzeczy, które nie będą zbierane – opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych, części samochodowe,
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ODPADY KOMUNALNE
gruz, okna i drzwi z szybami, styropian, świetlówki, papa, wełna mineralna, płyty gipsowo-kartonowe, kabiny prysznicowe,
odpady remontowe – gruz, zmieszane odpady komunalne, odpady selektywne (opakowania szklane i plastikowe, kartony).

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO OSÓB,
KTÓRE KORZYSTAJĄ Z KONTENERÓW NA TEKSTYLIA – ABY ZECHCIAŁY WYSIĄŚĆ Z SAMOCHODU GDY
WYWOŻĄ WORKI I WRZUCAŁY JE
DO WEWNĄTRZ A NIE PORZUCAŁY JE
POD POJEMNIKAMI.
5
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KULTURA
Zlot Maluchów – Kłaj 2020
Gdy 20 lat temu kończono produkcję Małego Fiata, nikt nie przypuszczał, że ten samochód będzie się cieszył popularnością jeszcze przez wiele lat...
Członkowie Regionalnego Koła Historycznego „Zadora” przy wsparciu p. Zbigniewa Strączka - Wójta Gminy Kłaj, postanowili upamiętnić tę okrągłą rocznicę zapraszając do Kłaja sympatyków tych aut. Ze względu na panujące warunki epidemiologiczne musiano zrezygnować z dużej części programu, który
był wcześniej zaplanowany, jak np. konkursu na stylizację samochodu. Po krótkich ustaleniach organizacyjnych, rozdaniu map z trasą przejazdu, załogi 16
samochodów udały się w „Tour de Kłaj” czyli przejazd drogami naszej gminy. Grupę pojazdów zamykał pan Marek w swoim Żuku oraz kilka współczesnych samochodów z sympatykami imprezy. Około godz. 15 wszyscy ponownie spotkali się na parkingu w Kłaju, by odebrać upominki przygotowane
przez Urząd Gminy. Zlot gościł Maluchy z przyczepami (kempingową i towarową), a osobliwościami były Fiat 126p Cabrio oraz Fiat 126p Bis. Wszystkim
podobał się duży parking mogący pomieścić nawet 50 takich załóg. Impreza zakończyła się życzeniami kolejnego spotkania, już bez obostrzeń sanitarnych, przy ładniejszej, cieplejszej pogodzie. Panu Marcinowi wszyscy życzyli szybkiej naprawy auta.
Organizatorzy dziękują uczestnikom, zarówno indywidualnym jak i zrzeszonym w Grupie Niepołomickie Klasyki za wspólną zabawę.
KG Kluska – Regionalne Koło Historyczne „Zadora”
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KULTURA
Strażacki Dzień Dziecka w Brzeziu
Rok 2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną nie obfitował w imprezy plenerowe, tym większa więc była radość dzieci w Brzeziu i okolicy, gdy
druhowie i druhny z OSP Brzezie zorganizowali festyn dedykowany tylko im.
27 września jednostka OSP otworzyła się dla najmłodszych oraz ich opiekunów. Można było zobaczyć z bliska wozy strażackie, a nawet zrobić sobie w nich
zdjęcie. Zaprezentowano sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz sposoby jego użytkowania. Dzieci mogły przymierzyć hełmy i spróbować założyć ubiór bojowy.
Nie był to jednak koniec atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Największą popularnością cieszyły się dmuchane zamki i zjeżdżalnie,
do których ustawiała się nieustająca kolejka. Dzieciaki mogły też wziąć udział w konkursie plastycznym dotyczącym pracy strażaków oraz pobawić się
w pianie czy bańkach mydlanych. Na każdego czekała gorąca kiełbaska z grilla i napoje.
Ciekawym punktem imprezy była też promocja książki „Wędrówki dalekie i bliskie” przez członków regionalnego koła historycznego „Zadora”. Jedną
z autorek tej pozycji czytelniczej jest druhna OSP Brzezie – Anna Prochwicz.
Cieszymy się z zainteresowania jakie wzbudziła nasza impreza dla najmłodszych i mamy nadzieję, że dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy Kłaj na stałe
wejdzie ona do kalendarza kulturalnego i zobaczymy się w przyszłym roku.
OSP Brzezie
Więcej zdjęć na: www.klaj.pl
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KULTURA
Promocja nowej książki o Naszej
Gminie

not drewniany budownictwa i malarstwa z XVI wieku”. Z uwagi na bogatą
polichromię ścian i sufitu uznany za niezwykły charakter zabytku został
wpisany w 2003 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Właśnie ukazała się nowa książka Regionalnego Koła Historycznego „Zadora” pt. „Wędrówki dalekie i bliskie. Pejzaż kulturowy gminy
Kłaj”. Zawiera ona wyimki z dziejów naszej gminy.

Wróciliśmy szczęśliwie o 19:00. Pełni wrażeń, zadowoleni zwiedzaniem
ciekawych obiektów i urokliwych krajobrazów.

Znajdziecie tam Państwo artykuły przybliżające historię ochronki w Grodkowicach, dzieje kombinatu tartacznego oraz poczty w Kłaju, a także
nieistniejącej już cegielni w Dąbrowie. Przeczytacie także o dawnych miejscach pochówku w Brzeziu, siedemnastowiecznych sporach granicznych
w Łężkowicach oraz o mieszkańcach naszych wsi z XVI i XVII w. wspomnianych w rejestrach poborowych. Książka zawiera także ciekawe informacje
o tym, jak budowa drogi z Wieliczki do Bochni wpłynęła na życie mieszkańców okolicznych wsi oraz podsumowanie badań członków Koła na temat
kapliczki Matki Boskiej w Brzeziu.
Promocja książki odbyła się w Brzeziu podczas Strażackiego Dnia Dziecka 27 września o godz. 15:00.
Zadanie dofinansowane ze środków gminy Kłaj.

ŁEMKOWSZCZYZNA
Celem drugiego wyjazdu była Łemkowszczyzna. Zachowując wszelkie
środki ostrożności przed pandemią, wybraliśmy termin wrześniowy, pierwsze dni miesiąca. Jeszcze ciepło, długi dzień i szlaki turystyczne już puste.
Wyruszyliśmy na opracowany szlak w okolice Biecza i Gorlic. Wielość
drewnianych kościółków i cerkwi jest zadziwiająca. Budzi podziw ich
forma architektoniczna. Bryły zewnętrzne są bardzo podobne. Cerkwie
wyróżniają trzy wieżyczki. Dachy pokryte gontem, spadziste, sięgają niemal ziemi. Okrywają podcienia, zwane „sobotami”, gdyż wielu zdrożonych
pątników przybywało już w soboty, oczekując pod dachem niedzielnych
nabożeństw. Według przewodnika na pobliskim terenie Ziemi Gorlickiej
znajduje się pięć zabytkowych skarbów sakralnych wpisanych na listę
UNESCO. Są to drewniane dwa kościoły i trzy cerkwie.
Na wspomnienie zasługuje wyjątkowy w rejonie Biecz – średniowieczne
miasteczko z zachowanymi częściowo murami obronnymi, zabytkami i bardzo ciekawą historią.

Kamila Polak

Na gorlickim rozległym Rynku, na ławeczce przy budynku Urzędu Miejskiego siedzi sobie, odlany z brązu, Ignacy Łukasiewicz – pionier przemysłu naftowego w Europie. Opowieść długa, prawie wykład o destylacji nafty
z ropy. O losach odkrycia, o rozwoju na tej ziemi przemysłu naftowego pod
koniec XIX. Stąd istniejące tu dwory, pałace, kasztel, itp.
W XX wieku wojny. Zwłaszcza pierwsza ze znaną „bitwą pod Gorlicami”
w 1915 r. w maju. Starło się tu 200 tys. Żołnierzy – dwie armie, austro-węgiersko-niemieckie wojska z Rosjanami. W bitwie zginęło 20 tysięcy
żołnierzy. Miasto prawie całkowicie wówczas zniszczone od kul armatnich
i pożarów, także okoliczne wsie i ogromne wśród ludności cywilnej. Mozolna odbudowa do 1939 r., i znowu druga wojna światowa. Okres powojenny
po 1945 r. też nie był dla tych ziem łaskawy. Ludność przesiedlono, poznikało wiele wsi.

Turystyka Klubu Seniorów
z Targowiska
SPISZ
W ramach SRWT od kilku lat funkcjonuje Klub Seniora. W bieżącym
roku złożony wniosek o dofinansowanie działalności dotyczył pierwszego półrocza, od 2 lutego do 30 czerwca br. Z powodu pandemii złożyliśmy pismo do Urzędu Gminy o przedłużenie terminu do 30 września br.
Osoby biorące udział w spotkaniach, uradowane wyraziły zgodę na wycieczkę w pierwszych dniach lipca, kiedy ruch na trasach nie był jeszcze
duży.
Pojechaliśmy na Spisz z maseczkami, płynem dezynfekującym.
Z Nowego Targu, gdzie wsiadła Pani przewodnik, kierowaliśmy się na Dębno i Frydman. Po drodze dotarliśmy do przełomu Białki. Krajobraz przepiękny – szerokie koryto, meandry rzeki po białych kamieniach wśród
nadbrzeżnych skał. Woda płynie leniwie, przy większym stanie bardzo groźnie rozlewa się daleko poza koryto – to opowiada Pani przewodnik.
Następnie miał być Trybsz, w tym dniu niedostępny. Kolejna na mapie
była Niedzica. Rozległa miejscowość, gdzie zwiedza się zamek z XIV wieku nad Jeziorem Czorsztyn, użytkowany do roku 1943. W latach 70-tych
poprzedniego wieku wybudowano tutaj potężną zaporę na Dunajcu,
która skutecznie chroni przed powodziami tereny w swym dolnym biegu aż do Wisły. Po zwiedzeniu zapory, jeszcze rejs statkiem po Zalewie
Czorsztyńskim. Rejs sprawił dużą przyjemność, zwłaszcza, że temperatura tego dnia była słoneczna i umiarkowanie ciepła.
Jeszcze u miejscowego Bacy zakup serków, oscypków, bundzu, pogłaskania baranków i udaliśmy się na ciepły posiłek u podnóża Trzech Koron.
Niektórzy wycieczkowicze w młodszych latach bywali na tych szczytach.
Dzisiaj z dołu też się podobają, robią wrażenie.
W drodze powrotnej Dębno. Zjazd z drogi, zwiedzamy słynny Kościółek
pod wezwaniem św. Michała Archanioła. W przewodniku napisano: „klej-
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Po bitwie gorlickiej w samym mieście jest sześć cmentarzy wojennych,
a wędrując na południe spotkamy ich wiele na terenach zalesionych.
Wyjazd ze wszech miar udany. Tereny dla nas prawie nieznane, a tyle ciekawych obiektów i jeszcze ciekawszej historii.
Anna Wójtowicz

Strzałą w olimpijskie serce
W Ogrodzieńcu przemówiły do nas wieki. Ruiny zamku oświetlone słońcem budziły wyobraźnię. To była potężna i znacząca warownia na szlaku Orlich Gniazd.
Za sprawą inscenizacji czas rycerskich potyczek, honorowej walki staną nam przed oczami. Było to dobre miejsce by przygotować nas
duchowo do udziału w olimpijskich igrzyskach. Dzięki dofinansowaniu z dotacji Urzędu Gminy Kłaj w ramach wspierania kultury fizycznej
i sportu studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kłaja mogli wziąć udział
w XII Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Seniorów w ramach projektu pt. „TRZECI WIEK NA START”.
Inicjatorem tego wydarzenia jest UTW w Łazach. Bardzo dziękujemy
Pani prezes Krystynie Męcik za zaproszenie. Wyjątkowy czas epidemii skłonił organizatorów do zmiany miejsca Igrzysk i dzięki Marszałkowi Województwa Śląskiego międzynarodowa Olimpiada dnia 20.09.2020 r.
odbyła się Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ceremonia otwarcia Olimpiady
odbyła się bardzo uroczyście. Byliśmy dumni z naszych sportowców pięknie prezentujących się podczas przemarszu 30 - tu reprezentacji. Grupa 300
zawodników godnie przyjęła uroczyste wprowadzenie Flagi. Po zapaleniu znicza stadion rozbrzmiał hymnem polski wyśpiewanym przez wzruszonych uczestników i bardzo liczną widownię. Wielokrotnie oglądamy
uroczyste rozpoczęcie wydarzeń sportowych w telewizji, ale uwierzcie
mi Państwo przeżywanie tego na stadionie osobiście to przeżycie zapierające dech w piersiach, trudno było powstrzymać łzy.
Nadszedł czas zmagań sportowych w następujących wyjątkowo w tym
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KULTURA
roku zmniejszonej ilości konkurencji. Zatem zawodnicy zmagali się w łucznictwie, biegu na 60m, biegu na 120m, spedpolu, pchnięciu kulą i w rowerowym wyścigu przełajowym. Obserwowaliśmy dopingując
z całego gardła naszych dzielnych sportowców. Rywalizacja była trudna,
bo niektóre zespoły wyznaczyły na zawodników „sportowców z krwi i kości”, co wzbudziło w Nas jeszcze większego ducha walki. Trzeba będzie
pomyśleć o zatrudnieniu sztabu trenerów i masażystów do przygotowań
do przyszłej olimpiady. Zamiast gniewu z powodu nierównej rywalizacji
budziła się w nas duma i radość, że też osiągamy własne szczyty swoich
możliwości. Jedna z naszych biegaczek dzień wcześniej walczyła z bólem
„rwy kulszowej”, a jednak osiągnęła swój „Olimp”. Bo czym jest sport, jak
nieustającym pokonywaniem własnych słabości. Wszyscy nasi uczestnicy:
biegacze, gracze, łucznicy - każdy w swojej konkurencji niesiony był przez
ogromny doping i aplauz. Trybuny skąpane w słońcu falowały rozgrzanym
do czerwoności tłumem kibiców. Słychać było trąbki, okrzyki dopingu.
Zaciskaliśmy kciuki, aż do bólu za „naszych” zdawało się, że te emocje nas
przerosną. Jakie to przeżycie, ile łez wzruszenia kiedy stanęli na podium
Stanisława Porębska medal brązowy za bieg na 60m i Danuta Chytroś
medal brązowy w łucznictwie.
Bardzo dziękujemy za odwagę wzięcia udziału w zmaganiach sportowych
wszystkim zawodnikom Aleksandrze Kociołek, Annie Bondyra, Józefie
Wajdzie, Janowi Włodek, Janowi Kukieła, Ryszardowi Siwek, Mieczysławowi Sądel, Antoniemu Chyl. Dziękujemy za dumę jaka przepełniała nasze
serca widząc ich na płycie stadionu. Pięknych, walecznych, roześmianych.
Przebiliście nasze serca olimpijską strzałą by wlać w nie nadzieję i wiarę,
że możemy jeszcze tak wiele przeżywać, poznawać i odkrywać razem
jako studenci jak się okazało wcale nie ”trzeciego wieku”. Prosimy trenujcie
kochani, bo za rok pragniemy przeżyć to jeszcze raz .
Gdyby istniała jakakolwiek konkurencja sportowa w której mogłabym się
wykazać byłabym zaszczycona znalezieniem się w Waszym gronie. A tak
wzruszony widz i kibic z całego serca dziękuję Wam i gratuluję jeszcze raz
sukcesu.
Dorota Kosmowska.

Jest wielu wybitnych poetów. Ja niezwykle cenię W. Szymborską i K.K.
Baczyńskiego. Łączy ich wyjątkowy zmysł obserwacji. W poezji Szymborskiej w zadziwiający sposób piękno splata się z racjonalną lekkością.
Nasza noblistka miała wielki dar do określania prostymi słowami nawet
skomplikowanych rzeczy. To poezja obserwacji, celna i trafna: „Ktoś tutaj
był i był, a potem nagle znikł i uporczywie go nie ma”…
A Baczyński? Baczyński jest niesamowity! Najlepiej trafia w moją wrażliwość. Jest jak drżenie skrzydeł motyla, jest pełny i delikatny jednocześnie.
Jest jak pożądanie piękna, jak ulotność mgieł, z których wyłaniają się
a to cudne kolory, a to widziadła. No i jeszcze ta czułość z „zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem”…
Wiersze Baczyńskiego nie tylko się czyta ale i odczuwa. Może przez tę
jego zdumiewającą wrażliwość na pojmowanie świata „Pan Bóg uśmiechnął się i wtedy powstała ziemia, podobna do jabłka złotego i do zwierciadła przemian”…
Jak wspomniałam, jest wielu wspaniałych poetów z Szekspirem, Rilke,
Gluck, Miłoszem, Leśmianem, Staffem na czele. Może w te deszczowe,
jesienne dni, gdy pandemia zatacza coraz szersze kręgi, odważycie się
Państwo sięgnąć po jeden z tomików poezji?
Kamila Polak

„Ze zdrowiem na Ty – III edycja”
We wrześniu, a dokładnie 18 br. w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Brzeziu odbyła się plenerowa impreza z zakresu turystyki czynnej,
dofinansowane ze środków Powiatu Wielickiego.
Wspólnie z zaprzyjaźnionymi placówkami ŚDS z Brzezia, ŚDS z Niepołomic,
ŚDS z Zagórzan i ŚDS z Tomaszkowic wzięliśmy udział w grze terenowej,
a wszystko odbyło się w Puszczy Niepołomickiej. W trzech punktach
kontrolnych wykonywaliśmy zadania , których celem było sprawdzenie
wiedzy i upowszechnia turystyki na terenie Powiatu Wielickiego. Należało dopasować osoby i atrakcje turystycznej powiatu do poszczególnych
gmin wchodzących w jego skład, ułożyć produkty żywnościowe w piramidzie żywieniowej z połączone z odgadnięciem hasła, (Puszcza Niepołomicka płucami Powiatu Wielickiego). Była także krzyżówka z hasłem
(Ze zdrowiem na TY), uzupełnialiśmy brakującymi słowami legendy o św.
Kindze i Kopalni Soli w Wieliczce. Kolejne konkurencje to szukanie figurek
żubra wśród drzew, rzucanie szykami o tablicy z wyrysowanymi gminami Powiatu Wielickiego, wycinanie z papieru (na czas) korony św. Kingi.
Wszystkie te działania były punktowane, a dodatkowym bonusem był czas
ukończenia całej trasy (ok.2 km). Najlepsza grupa z Niepołomic otrzymała czas 33 minuty, pobijając znacznie wszystkich uczestników imprezy.
Nie zabrakło też poczęstunku, potraw z grila i zabawie w formie FAMILIADY.
Przy pięknej pogodzie i promieniach słońca udało się wszystkim wrócić
do domu z nagrodami z szerokim uśmiechem na twarzy. Wszystkim adrenaliny dodawała rywalizacja, a także długi okres przez który się nie widzieliśmy i nie rozmawialiśmy. Teraz jesień, przygotowujemy się do kolejnej już X
edycji konkursu „Mini Playback Show”, który w tym roku wyjątkowo będzie
odbywał się w formie audiowizualnej. Już ciekawi jesteśmy jego rezultatów. Relacje wkrótce.
Fot i autor. Ewelina Makowiecka Sieńko

Niemodny temat
Czytanie poezji to dzisiaj bardzo niemodny temat. A szkoda… Można by powiedzieć, że wiersze to takie równoważniki piękna dla racjonalizmu codziennego dnia… Dla jednych poezja jest tym, co ich zachwyca,
ujmuje, wzrusza, innych nudzi i odstręcza. Bez poezji można żyć, ale czy
warto?
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Dzień Przedszkolaka w Dąbrowie
"Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 wrzesień zbliża się, od
najmłodszego, aż po straszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka".
Z okazji Dnia Przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie
było naprawdę odświętnie i wyjątkowo. Tańce, zabawa, mnóstwo śmiechu i radości, a na koniec wszystkie nasze kochane przedszkolaki otrzymały
ordery.
Małgorzata Prochwicz

Projekt edukacyjny w szarowskim przedszkolu
Nasza placówka bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym
"Idź ty lepiej, koziołeczku szukać swego Pacanowa".
Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości,
kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt obejmuje
realizację zaproponowanych zadań w trakcie jego trwania. Przedszkolaki gotowe na kolejne zadania, poznały już postać Koziołka Matołka oraz autora jego przygód- Kornela Makuszyńskiego.
K.Maślana
M.Gałat
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„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
Przedszkole w Dąbrowie włącza się po raz kolejny do projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, którego celem jest
rozwijanie czytelnictwa.
Mimo utrudnień (spowodowanych pandemią) nie poddajemy się.
Pragniemy zachęcać dorosłych do głośnego czytania dzieciom, budzić zaciekawienie książką poprzez zabawy, piosenki i twórczość plastyczną oraz przekazywać wartości moralne. Nasze dzieci otrzymały
już pierwsze zadanie: musiały porozmawiać z rodzicami o książkach
z ich dzieciństwa. Z nadesłanych tytułów utworzyłyśmy pokaźną
listę propozycji, którą włączymy do kanonu literatury czytanej
w przedszkolu.
Kinga Wilk

Dzień Kropki
w przedszkolu w Szarowie
15 września obchodziliśmy Dzień Kropki. Dla naszych przedszkolaków był to niezapomniany dzień, każdy z nich zrozumiał, że
najważniejsza jest wiara we własne możliwości.
Dzieci poznały historię dziewczynki o imieniu Vashti. Każdy mógł
zaprezentować swój talent, wykonać twórczą pracę plastyczną
z kropek. Następnie dzieci pomogły małemu misiowi odkryć swój
talent i obiecały nauczyć go nowych umiejętności. Dużo radości sprawiła przedszkolakom kropkowa fotobudka. Liczne zabawy
i gry zakończone zostały pokazem kropkowej mody.
K.Maślana

Święty Jan Paweł II - Sto Lat…
16 października 2020 roku - w dzień 42. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową - w roku 100. Urodzin Karola Wojtyły - w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Szarowie miał miejsce FINAŁ Konkursu Wiedzy o Świętym Janie Pawle II.
Finał został poprzedzony eliminacjami – we wszystkich klasach 4-8. Podczas eliminacji uczniowie zmierzyli się z pisemnym testem (jednoi wielokrotnego wyboru). Rozstrzygnięcie finału nastąpiło w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 4-6 oraz 7-8) – w formie ustnego quizu…
…Było sporo emocji, jak i zabawy. Finaliści świetnie przygotowali się do odpowiedzi na pytania, trzeba więc było nieco przedłużyć czas
przewidziany na przeprowadzenie Konkursu.
Serdeczne podziękowania za pomoc i życzliwość – dla Pani Dyrektor oraz dla wszystkich Nauczycieli!
Choć konkursowym zmaganiom towarzyszył lekki stres (a pytania nie były łatwe), to uczniowie świetnie sobie poradzili. Chyba największą
wygraną jest fakt, że wszyscy mogliśmy jeszcze bliżej poznać osobę naszego Wielkiego Rodaka... (a dorośli… powspominać). Przez cały
ten czas „towarzyszył” nam św. Jan Paweł II – także poprzez wyświetlane zdjęcia i śpiewane pieśni.
GRATULUJEMY naszym FINALISTOM !
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A są to:
* Grupa z klas 4-6 *
1. miejsce - Marcin Bartoszek kl.6a
2. miejsce - Amelia Kwapień kl.6b
3. miejsce - Natalia Wanat kl.5a
4. miejsce - Nina Zięba kl.6a
5. miejsce - Zuzanna Turecka kl.6a
Wyróżnienia:
- Wiktoria Kowal kl.4a
- Adrian Kościółek kl.5a
- Marta Bąk kl.6b
- Jacek Łysiak kl.6a
- Oskar Sobczyk kl.6a
Pozostali Finaliści:
- Magdalena Chorąży kl.6a
- Hania Stanek kl.6a
- Emilia Leszczyńska kl.5a
- Zuzanna Rasińska kl.5a
- Anna Ścibiorek kl.6a
- Julia Łaskawska kl.6a
- Andrzej Zawadzki kl.6a
* Grupa z klas 7-8 *
1. miejsce - Mikołaj Kalisz kl.8
2. miejsce - Paweł Ziębiński kl.8
3. miejsce - Julia Sądel kl.7a
4. miejsce ex aequo: Oliwia Kowal kl.7b, Nina Biernat kl.8
Wyróżnienia:
- Anna Dudek kl.7a
- Dominika Stokłosa kl.7a
- Zuzanna Kosek kl.7a
- Bartosz Kościółek kl.7b
- Wiktoria Matlak kl.8
Pozostali Finaliści:
- Wiktor Korbut kl.7b
- Oliwia Nebelska kl.7b
- Szymon Sieńko kl.8
Nasi Finaliści otrzymali ciekawe nagrody, za których ufundowanie składamy OGROMNE PODZIĘKOWANIA!!!
* dla Proboszcza Parafii Szarów-Dąbrowa - Księdza Kan. Adama Kozłowskiego *
* dla Wójta Gminy Kłaj - Pana Zbigniewa Strączka *
ks. Tomasz Plewa, o. Paweł Klimczak.
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Wizyta w Puszczy Niepołomickiej
na grobach żołnierzy
23 września dzieci z grupy III i IV z Przedszkola Samorządowego w Kłaju wybrały się autokarem do Puszczy Niepołomickiej, na groby żołnierzy
poległych w walce we wrześniu 1939 roku.
Dzieci złożyły kwiaty na grobie oraz zapaliły znicze. Odmówiliśmy wspólną
modlitwę w intencji bohaterów oraz śpiewaliśmy Hymn Narodowy. Uczciliśmy również pamięć żołnierzy minutą ciszy.

Światowy Dzień Uśmiechu
w Przedszkolu Samorządowym
w Dąbrowie
To radosne święto obchodzone jest w październiku. Pomysłodawcą
tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej, uśmiechniętej buzi, stworzonej w 1963 roku.
Postanowiliśmy i my w przedszkolu uczcić to święto. Był to czas radosnej
zabawy. Chcemy, aby bezinteresowny uśmiech i radość życia towarzyszyła wszystkim dłużej niż tylko jeden dzień w roku.

Anna Wiśniewska
Renata Kalisz

13

SAMODZIELNOŚĆ Październik 2020

OŚWIATA
Nauka na wesoło!
W szkole w Grodkowicach dużo się dzieje, każdy znajdzie coś dla siebie. Kiedy kończą się lekcje, przychodzi czas na kółka zainteresowań. Uczniowie mogą zaplanować swoje popołudnie wybierając spośród kilku propozycji zajęcia dla siebie.
Kółka poszerzające wiedzę, odkrywają przed dziećmi różne tajemnice, pomagają poznać i rozwinąć ich talenty, sprawiają też, że nauka przestaje być nudna, a staje się porywająca i zabawna.
Uczniowie klasy III mają do dyspozycji kółko plastyczne, które rozwija wyobraźnię, myślenie, a także zaspokaja potrzebę aktywności.
W czasie zajęć dzieci wykonują prace plastyczne na zadany temat, związany z porami roku, czy też nadchodzącymi świętami za pomocą
różnorodnych technik plastycznych.
Szczególnie lubiane przez młodsze dzieci są zajęcia pt. „ŚWIAT LEGO”. Na początkowym etapie zajęć uczniowie wykorzystują swoje
zdolności twórcze i wyobraźnię konstruując najrozmaitsze budowle z klocków Lego. Uczą się planowania działań, odkrywania nowych
rzeczy oraz realizowania pomysłów z wykorzystaniem podstawowych zestawów dostępnych na rynku. W drugim etapie dzieci tworzą
roboty z wykorzystaniem instrukcji oraz nowe modele i koncepcje, bazując na profesjonalnych zestawach Lego WeDo 2.0. Dzięki wykorzystaniu atrakcyjnej technologii uczniowie uczą się synchronizować roboty z komputerem oraz zdobywają podstawowe umiejętności programowania.
Uczniowie klas starszych mają do dyspozycji kółko czytelnicze, którego głównym celem jest rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań
czytelniczych. Zajęcia odbiegają formą od tradycyjnych lekcji. Wykorzystuje się na nich różne metody wyzwalające ciekawość, aktywność
oraz takie, które inspirują działalność twórczą uczniów: wspólne czytanie książek, konkursy literackie i plastyczne, quizy, zabawy ruchowe,
itp.
Niemniej ciekawe są zajęcia kółka historycznego. Głównym celem tych zajęć jest sprawianie młodzieży przyjemności z odkrywania historii oraz wpajanie ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych
i patriotycznych.
Swoją działalność rozpoczęło także koło teatralne. Uzasadnieniem powstania kółka był fakt, że uczniowie mają trudności w kontaktach
interpersonalnych, nie potrafią nazywać swoich uczuć, emocji, są skrępowane w momencie zabierania głosu w obecności większej
ilości osób. Teatr może być wspaniała receptą na "kolorową rzeczywistość", może stanowić alternatywę dla biernego i mało pożytecznego spędzania czasu. Jest to również doskonała szansa dla dzieci nieśmiałych, które nie potrafią znaleźć swojego miejsca w klasie. Chcieliby
uczestniczyć w jakichś imprezach, ale brak im odwagi i wiary we własne siły. Uczestnictwo w kółku teatralnym pomaga im oswoić się
z trudną dla nich sytuacją.
Sprawność fizyczną dzieci mogą rozwijać na zajęciach SKS. Młodych sportowców nie odstraszają trudności lokalowe, budować formę
można wszędzie i w każdych warunkach.
Anna Kokoszka
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Powiatowy Konkurs Taneczny
w Niepołomicach

Konkurs
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Szarowa ogłasza konkurs „Nagrody

Bardzo się cieszymy, że kolejny raz formacja Akademii Ruchu-Dance
& Fun 1 pokazała wielką klasę zdobywając 3 miejsce w Powiatowym
Konkursie Tanecznym w Niepołomicach, który odbył się 3 października 2020.
Nasza formacja była najmłodszą grupą w kategorii Mini Dance. Dziewczynki wyśmienicie zatańczyły i pięknie się prezentowały na scenie.
Choreografię przygotowała Ewa Lipińska - Glica, którą można obejrzeć
na Facebooku Akademia Ruchu lub na Instagramie @akademia_ruchu_ewa.
Turniej był okazją do prezentacji swoich umiejętności oraz sprawdzenia własnych możliwości na tle innych zespołów. Piękne stroje uszyła pani Ewa Moskwa, za które bardzo dziękujemy.
Tekst Ewa Lipińska - Glica

żeglarskiego Powiatu Wielickiego 2020”.
Nagrody w ramach konkursu mają na celu uhonorowanie dokonań żeglarskich w kategoriach:
- REJS MORSKI – krajowy lub zagraniczny (stażowy, turystyczny, naukowy).
- REJS SRÓDLĄDOWY – krajowy lub zagraniczny po jeziorach lub rzekach.
- REJS SZKOLENIOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – morski, śródlądowy lub
obóz żeglarski.
- REJS RODZINNY – morski, śródlądowy.
- OSOBOWOŚĆ ŻEGLARSKA ROKU – dokonania w zakresie popularyzacji żeglarstwa i marynarki. Nominowani mogą być tylko Mieszkańcy Powiatu Wielickiego. Obowiązuje oddzielny regulamin i oddzielne zgłoszenie.
- KONKURS FOTOGRAFICZNY I MALARSKO – GRAFICZNY dla mieszkańców Powiatu Wieleckiego o tematyce żeglarskiej i marynistycznej.
Wręczenie nagród odbędzie się 13 grudnia 2020 roku o godzinie 16:00
w Domu Kultury w Szarowie. Ze względu na Covid -19 nie będzie gali!
Każdy rejs powinien być zakończony od listopada 2019 r. do końca października 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 listopada 2020
roku za pośrednictwem formularza zgłoszeń na stronie: www.szarow-info.pl
tylko mailowo: szarow@vp.pl
Rejs i kandydatów do Żeglarskiej Osobowości Roku mogą zgłaszać:
- Uczestnicy rejsów będący Mieszkańcami Powiatu Wielickiego.
- Organizacje, stowarzyszenia, kluby i osoby indywidualne z terenu Powiatu Wielickiego, znające dokonania i samych kandydatów do tytułu Żeglarska Osobowość roku, posiadające ich zgodę na zgłoszenia do konkursu.
Konkurs dofinansowany ze środków Powiatu Wielickiego.
Zarząd SPIRS
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Małopolska Liga Młodziczek
Za zawodniczkami Ladies Football Academy Targowianka eliminacje w rozgrywkach małopolskiej Ligii Młodziczek.
Eliminacje, zawodniczki Ladies Football Academy Targowianka przeszły bez ani jednej porażki. Piłkarki wyśmienicie spisały się zarówno na bardzo ciężkim
terenie w Moszczenicy koło Gorlic, gdzie gospodarzem był główny faworyt do zwycięstwa w mistrzostwach małopolski UKS 3 Staszkówka Jelna, jak
i na własnym terenie w Targowisku.
I runda
UKS 3 Staszkówka Jelna 2:5 Ladies Football Academy Targowianka Targowisko
Starówka Nowy Sącz 0:1 Ladies Football Academy Targowianka Targowisko
Naprzód Sobolów 0:3 Ladies Football Academy Targowianka Targowisko
II runda
Ladies Football Academy Targowianka Targowisko 1:1 Starówka Nowy Sącz
Ladies Football Academy Targowianka Targowisko 3:0 UKS 3 Staszkówka Jelna
Ladies Football Academy Targowianka Targowisko 3:0 Naprzód Sobolów
Tabela końcowa:
1. LFA Targowianka Targowisko 16 pkt
2. UKS 3 Staszkówka Jelna 12 pkt
3. Starówka Nowy Sącz 7 pkt
4. Naprzód Sobolów 0 pkt
Skład: Babraj (BR) - Dziurdzia, Guściora - Kowalska - Sieczka, Durbas, Manys - Wojdyła, Marciniak oraz Janik, Mazanek.
Bramki w eliminacjach zdobywały:
Wojdyła, Marciniak, Guściora, Sieczka.
MVP Eliminacji została wybrana Julia Sieczka.
Bezpośredni awans do ścisłego finału i gra pośród czterech najlepszych drużyn w Małopolsce i możliwość walki o bycie najlepszym w województwie
to wspaniały sukces.
W ścisłym finale zmierzymy się z Tarnovia Tarnów, FSA Kraków i Wisłą Brzeźnica, czyli z drużynami, które etatowo występują na arenie ogólnopolskiej.
Dodatkowego smaczku dodaje fakt, iż dwa najlepsze zespoły z Małopolski będą premiowane awansem i wyjadą na Mistrzostwa Polski.
Brawo dla zawodniczek, to ogromny sukces!
Ladies Football Academy Targowianka swoją sportową działalność rozpoczęła w styczniu bieżącego roku. Jest to jedyny żeński klub piłkarskim w Powiecie
Wielickim trenującym młodzieżowe grupy dziewczęce i grających w rozgrywkach ligowych pod egidą Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Dla młodych
piłkarek to nie tylko pasja, ale i talent oraz umiejętności o czym świadczy fakt, że dziewczynki regularnie grają w ligach przeciwko chłopcom. Na swoim
koniec mają również spore sukcesy, jak np. brązowy medal mistrzostw małopolski w futsalu.
Swoje osiągnięcia zawdzięczają częstym treningom, które odbywają się dwa razy w tygodniu (poniedziałki i środy na stadionie LKS Targowinki Targowisko).
Chcesz dołączyć do LFAT?
Cały czas prowadzone są nabory. Serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczynki z Naszej gminy i nie tylko!
Aktualnie w klubie trenują dziewczynki w przedziale wiekowym 8 -15 lat w kilku grupach dopasowanych poziomem i umiejętnościami.
Jednak to nie koniec! W najbliższym czasie Ladies Football Academy Targowianka planuje rozpoczęcie treningów dla dziewczynek w wieku 4-8 lat.
Zapisy oraz szczegółowe informacje na temat zajęć piłkarskich można uzyskać pod numerem telefonu: 883 729 361.
Arkadiusz Borycz
Ladies Football Academy Targowianka
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Nasi szachiści drużynowymi
Mistrzami Małopolski
Klub Szachownica Gmina Kłaj wywalczyła indywidualne i drużynowe
Mistrzostwo Małopolski do lat 7!
Szachiści z naszej gminy w składzie:
- Milan Chmielek,
- Antoni Grandys,
- Hubert Chorąży,
- Antoni Nosek,
- Józef Kołtun
Zostają drużynowymi Mistrzami Małopolski!
- Indywidualnie Mistrzem Małopolski do lat 7 został Milan Chmielek, który
na dystansie 7 rund, uzyskał wynik 6 pkt!
- Bardzo wysokie indywidualne 4 miejsce i świetne zawody zagrał Antoni Grandys! Antek uzyskał 5 pkt na 7 możliwych!
- Hubert Chorąży zajął 15 miejsce uzyskując 3 pkt!
- Józef Kołtun zajął 19 miejsce, także 3 pkt!
- Antek Nosek zajmuje 24 miejsce z dwoma zwycięstwami!
Mistrzostwa Małopolski odbywały się w Solnym Mieście w Wieliczce!
Szachownica

Srebro:
Chmielek Milan,
Cieśla Julia,
Chorąży Magdalena, Czechowska Ewa, Przemysławska Izabela kata drużynowe,
Moskwa Helena, Broszko Jakub - enbu,
Chmielek Milan, Jarzyna Michał - enbu.
Brąz:
Zięba Nina,
Chorąży Magdalena,
Ptasznik Oliwia,
Zięba Nina, Ptasznik Oliwia, Janusz Milena - kata drużynowe,
Cieśla Julia, Majewska Antonina, Tryboń Klara - kata drużynowe.
XXXI Mistrzostwa Polski w Karate Tradycyjnym
Złoto:
Kmiecik Dominika,
Buczek Krzysztof,
Kmiecik Dominika, Rak Kamil - enbu,
Rak Kamil, Biesaga Michał - enbu,
Rak Kamil, Biesaga Michał, Wolanin Wiktor - kata drużynowe,
Wyporek Karolina, Wajda Klaudia, Mielnik Magdalena, Nowak Gabriela kumite drużynowe,
Buczek Krzysztof, Kłosek Michał, Jarosz Patryk - kata drużynowe,
Buczek Krzysztof, Kłosek Michał - enbu.
Srebro:
Rak Kamil,
Krzysztof Buczek, Kłosek Michał, Jarosz Patryk, Irzyk Konrad - kumite
drużynowe.
Brąz:
Wyporek Karolina - fukugo, kumite.

Karatecy z medalami MP i PPDz
Nasi karatecy z Gminy Kłaj po raz kolejny pokazali, że należą
do najlepszych w Polsce! We wrześniu młodsi zawodnicy wystartowali w XX Pucharze Polski dzieci (Lublin) zdobywając 11 medali.
Konkurencja była duża i mimo pandemii zawodnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. W październiku swoje 5 minut mieli starsi: juniorzy
i seniorzy walcząc w XXXI Mistrzostwach Polski (Włocławek). Od lat
wiemy, że karatecy z naszej gminy należą do najlepszych w Polsce, więc
i tym razem nie mogło być inaczej! Do worka z medalami dorzucili aż
12 krążków. Wszystkim serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki przed
grudniowymi startami w Mistrzostwach Europy w Katowicach.
Nowe osoby, które chciałyby rozpocząć swoja przygodę z karate zapraszamy na treningi w szkołach: Kłaj, Szarów, Targowisko - trener Rafał Wajda,
tel. 606-248-108.
Wyniki:
XX Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym
Złoto:
Moskwa Helena
Moskwa Helena, Matyasik Łucja, Dunak Weronika - kata drużynowe
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Podsumowanie Mistrzostw Polski do lat 7 Poronin 2020
Zawodnik klubu Szachownica Kłaj - Milan Chmielek wywalczył bardzo wysokie V miejsce w MP! Milan w ciągu 4 dni rozegrał 9 partii tempem 30 min
na zawodnika:
- 5 zwycięstw!
- 2 remisy!
- 2 porażki!
Milan potwierdza swoją bardzo dobrą formę, którą zaprezentował tydzień temu zdobywając Mistrzostwo Małopolski do lat 7 i wraz z klubowymi kolegami Drużynowe Mistrzostwo Małopolski do lat 7.
Okiem trenera Łukasza Czaplaka:
„Milan brał udział w Mistrzostwach Polski Chłopców do lat 7 w Poroninie. Były to pierwsze jego zawody na skalę ogólnopolską, poza Internetowymi Mistrzostwami Szkół i Przedszkoli w których wywalczył V-ce Mistrzostwo. Jak na debiut zawodnik naszego Klubu uzyskał naprawdę wysoką lokatę. Uzyskał
6 punktów na 9 możliwych i ostatecznie zajął wysokie 5 miejsce w Polsce.
Mimo świetnego wyniku jest pewien niedosyt... Brakło szczęścia: podstawiony pionek w debiucie, niezauważenie zbicia darmowego piona z późniejszą
końcówką hetman vs hetman oraz przyjęcie remisu przy przewadze materialnej 2 punktów. Ogólnie mówiąc presja zrobiła swoje. Mimo tego, bardzo cieszymy się z piątej lokaty i wierzę z trenerami, że Milan za rok powalczy o złoty medal, tym razem w klasyfikacji do lat 8. Czas na zasłużony odpoczynek
naszego bohatera! Gratulacje Milan!"
Kilka słów od Prezesa KS Szachownica:
„Pragnę serdecznie podziękować trenerom naszego Klubu za bardzo dobre przygotowanie Milana do Mistrzostw Małopolski i Mistrzostw Polski, a w szczególności trenerowi Łukaszowi, który przez ostatnie cztery dni był w ciągłym kontakcie z zawodnikiem i wspólnie analizowali każdą rundę Mistrzostw!
Świetna robota!
Podziękowania chciałbym złożyć rodzicom naszego małego Mistrza za to, że zdecydowali się wybrać z Milanem na Mistrzostwa Polski. Można się tylko domyślić, że wyjazd na zawody, które trwają 5 dni przy codziennych obowiązkach, jakie każdy z nas ma, to nie jest łatwa decyzja.
Słowa wdzięczności w imieniu Klubu Sportowego Szachownica kieruję także do władz Gminy Kłaj, na czele z Panem Wójtem Zbigniewem Strączkiem.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi GZEAS Kazimierzowi Sroce wraz z dyrektorami naszych szkół - za to, że dali nam możliwość pracy z dziećmi w Szkołach
i Przedszkolach na terenie naszej Gminy w tych trudnych dla wszystkich czasach".
Na koniec Klub Sportowy Szachownica dziękuje - rodzicom, kibicom oraz naszym Partnerom:
- Gmina Kłaj,
- Jg.bygg.pl,
- KlimaSystem,
- FaRad,
- Linkart sklep komputerowy, serwis komputerowy, usługi informatyczne,
- CREATO Agencja Reklamowa,
- SOWA graphic design.
Szachownica
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