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Ostatnie dwie Sesje Rady Gminy Ple-
śna odbyły się w dniach 22 marca i 29 kwiet-
nia. Gościem specjalnym pierwszego z nich 
był Janusz Kołodziej – wyśmienity żużlo-
wiec Ziemi Tarnowskiej oraz reprezentant 
Polski w tej dyscyplinie. Sportowiec od kil-
ku lat mieszka w Pleśnej, stąd władze gmi-
ny postanowiły uhonorować jego osiągnię-
cia oraz promocję gminy w zakresie sportu. 

Kołodziej odebrał z rąk wójta Stanisła-
wa Burnata i  Przewodniczącego Rady Ry-
szarda Stankowskiego gratulacje, wyrazy 
uznania i podziękowanie za dotychczasowe 
osiągnięcia sportowe, w tym najwyższe tro-
fea w Drużynowych i Indywidualnych Mi-
strzostwach Polski oraz Pucharze Świata. 
W przekazanym liście gratulacyjnym moż-
na było odczytać: „Poprzez własne dokona-
nia doskonale promuje Pan Region Tarnow-
ski. Jesteśmy dumni, że w naszej Gminie od-
nalazł Pan domowe zacisze.”

W trakcie XXVIII Sesji sporo miejsca 
poświęcono jednostkom organizacyjnym 
gminy. Podjęto uchwały w sprawie zatwier-
dzenie sprawozdań finansowych Centrum 
Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w  Pleśnej. Sprawozdania te przedstawione 
były uprzednio radnym na odpowiednich 
komisjach. Podjęto także ważną uchwałę 
potwierdzającą zmiany taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ście-
ków w gminie (szczegóły na stronie 5). Nad-
to radni przyjęli sprawozdania  z działalno-
ści ww. jednostek oraz GOPS-u.

Najważniejszym punktem 
kwietniowych obrad było głoso-
wanie w  sprawie wyboru meto-
dy ustalenia opłaty za zagospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi oraz stawki tej opłaty. Tym 
samym wprowadzone zostałyby 
zmiany w  pierwotnej uchwale. 
Spośród 14 głosujących, 13 było 
za przyjęciem uchwały, uwzględ-
niającej miesięczne stawki: 7,30 
zł od osoby za odpady segrego-
wane i 14,30 zł od osoby za nie-
segregowane, 1 radny wstrzymał 
się od głosu.

Pochylono się także nad tematem „Pla-
nu Odnowy Miejscowości Lichwin”, głosując 
w sprawie zatwierdzenia zmian w uchwale. 

W sprawozdaniu z działalności za ostat-
ni miesiąc wójt w  skrócie przedstawił naj-

ważniejsze inwestycje, które czeka-
ją gminę w  najbliższych terminach 
oraz te, które mają się na ukończe-
niu lub zostały sfinalizowane. W ra-
mach dofinansowania z zewnątrz ze 
środków unijnych w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na 
lata 2007 – 2013 (dalej PROW) pla-
nowana jest budowa placu zabaw 
w Pleśnej oraz Centrum Pamięci Na-
rodowej w Lichwinie. Ogłoszony zo-
stał przetarg na wykonanie remontu   
i  wyposażenie budynku filii Cen-
trum Kultury w  Janowicach. Zada-
nie to również dofinansowane jest 

ze środków Unii Europejskiej. Na przeło-
mie maja i  czerwca poznamy wykonawcę. 
Z otwartych przetargów wójt wspomniał tak-
że o zamówieniu na dzierżawę lokalu połą-
czonego z remizą OSP Rzuchowa, który nie-
dawno funkcjonował jako restauracja „Ogni-
sta”. Gmina chce pomieszczenie wydzierża-
wić także pod działalność gastronomiczną. 
Ogłoszony został także przetarg na dzier-
żawę nieruchomości pod wydobycie żwiru.

Zamówienie publiczne pod wykonanie 
15 przydomowych oczyszczalni w miejsco-
wościach Rychwałd, Łowczówek i Pleśna do-
czekało się rozstrzygnięcia. Także przetargi 
związane z wspomnianą wyżej ustawą zosta-
ły rozstrzygnięte: na świadczenie usług wy-
wozu i zagospodarowania odpadów z terenu 
gminy oraz dostawę kontenerów i pojemni-
ków przeznaczonych na ten cel. Kwota do-
stawy i zakupu powyższych opiewa bez mała 
na 100 tys. zł.  Oba zadania dofinansowane 
są ze środków unijnych w ramach PROW.

Wójt pokrótce wspomniał o kilku przed-
sięwzięciach, jakie czekają gminę w niedale-

kiej przyszłości. W ramach programu Samo-
rządu Województwa Małopolskiego „Mało-
polskie Remizy 2013” wybudowany zostanie 
garaż dla samochodu bojowego OSP w Ple-
śnej. Planuje się także długo wyczekiwany 
remont mostu na rzece Biała w Łowczówku 
(332 tys. zł.) oraz drogi w kierunku Szcze-
panowic (491 tys. zł.). Złożono także wnio-
sek na wykonanie ekologicznych lamp fo-
towoltaicznych typy parkowego i drogowe-
go w Rzuchowej, Pleśnej, Lichwinie i części 
Szczepanowic. Gmina czeka na jego weryfi-
kację i ocenę. Zadanie to opiewa na kwotę 
około 700 tys. zł. (dofinansowanie ze środ-
ków unijnych w ramach Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego).

W punkcie obrad, dotyczącym zapytań 
i interpelacji, radni zaakcentowali kilka pro-
blemów. Wiesław Małopolski wyszedł z proś-
bą odrestaurowania straszącej swoim wyglą-
dem przepompowni w Świebodzinie, radny 
Mania zaznaczył problem dojazdu do ławy 
na Woźnicznej, jak i samej nawierzchni mo-
stu, która aż prosi się o poprawę. Marian Tru-
chan słusznie podniósł temat usunięcia po-
zostałości po zimowym odśnieżaniu na po-
boczach naszych dróg. Podczas obrad padło 
pytanie, co dalej z „Relaxem” – owszem, po-
czątkiem roku prace postępowały, niemniej 
jednak dziś już zauważamy pewną stagnację. 
W odpowiedziach na zadane pytania i wio-
ski wójt starał się podać realne rozwiązania. 
W maju nałożona zostanie jedna dodatkowa 
nawierzchnia bezpoślizgowa na ławie, po-
bocza dróg zostaną oczyszczone przez spe-
cjalne maszyny i pomoc ze strony więźniów. 
W przypadku „Relaxu” wykonawca deklaru-
je, iż już latem część obiektu zostanie urucho-
miona, by służyć mieszkańcom.

Na sesję przybyli w  licznym gronie 
mieszkańcy Woźniczej, podnosząc problem 
wodociągowania części ich gospodarstw. 
Niestety obecnie warunkiem komplikują-
cym przygotowanie dokumentacji i realiza-

cji takiej inwestycji jest brak spo-
sobności poprowadzenia linii wo-
dociągowej na obszarach osuwi-
skowych.

Kończąc, warto wspomnieć 
o planach powiatu co do powsta-
nia chodnika wzdłuż drogi powia-
towej od przejazdu kolejowego na 
Równiach w  stronę Rzuchowej. 
Projekt wybudowania tam chod-
nika jest na etapie przygotowań. 
Czy wreszcie miejsce to stanie się 
bezpieczniejsze? Miejmy nadzie-
ję, że tak będzie.

Sebastian Smoleń

Wieści z ostatnich posiedzeń Rady
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Pogórze
Miesięcznik Samorządowy 
Gminy Pleśna

W dniu 29 kwietnia 2013 roku Rada 
Gminy  Pleśna  określiła  nowe  staw-
ki opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów  komunalnych  odbieranych 
od  mieszkańców  gminy  Pleśna.  I  tak 
w przypadku zadeklarowania przez 
właściciela nieruchomości, że odpa-
dy zbierane będą selektywnie, staw-
ka  opłaty  wynosi  7,30  zł  od  osoby 
na miesiąc. W przypadku zbierania 
odpadów w sposób nieselektywny – 
14,30 zł na miesiąc.

Zgodnie  z  art.  6r  ustawy  o  utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
z   pobranych opłat  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina pokry-
wa koszty funkcjonowania systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi, 
które obejmują koszty:
1)  odbierania, transportu, zbierania, od-

zysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych;

2)  tworzenia i utrzymania punktów se-
lektywnego  zbierania  odpadów  ko-
munalnych;

3)  obsługi administracyjnej tego syste-
mu.
Gmina  może  także  pokryć  koszty 

wyposażenia nieruchomości w  pojem-
niki  lub  worki  do  zbierania  odpadów 
komunalnych  oraz  koszty  utrzymywa-
nia  pojemników  w  odpowiednim  sta-
nie  sanitarnym,  porządkowym  i  tech-
nicznym. Nasza gmina skorzystała z tej 
możliwości i w opłacie za odbiór odpa-
dów uwzględniony został koszt wyposa-
żenia każdej nieruchomości w pojemnik 
o poj. 120 l i worki do segregacji odpa-
dów. Mieszkańcy nie będą ponosić do-
datkowych  kosztów  związanych  z  po-
jemnikami i workami.

Zmiana wysokości opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych  związana  jest  z  rozstrzygnięciem 
przetargu i ceną zaproponowaną za usłu-
gę (wywóz i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z posesji zarówno segre-
gowanych, jak i niesegregowanych, od-
padów  gromadzonych  w  pojemnikach 

typu „dzwon”, koszty zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego), przez 
firmę, która wygrała ten przetarg (Trans 
– Formers Sp. z o.o.), a także kalkulacją 
kosztów obsługi systemu (koszty egze-
kucji, zakupu programu komputerowe-
go do obsługi systemu, obsługi banko-
wej dostarczenia deklaracji oraz zatrud-
nienia pracownika).

W związku z tymi zmianami w maju 
rozniesione  zostaną  deklaracje  z  nową 
stawką opłaty. Wzór deklaracji umiesz-
czony  zostanie  również  na  stronie  in-
ternetowej  gminy  www.plesna.pl.  Wy-
pełnione deklaracje mogą być składane 
w formie elektronicznej, jednakże tylko 
w przypadku, jeżeli składający deklarację 
posiada bezpieczny podpis elektronicz-
ny lub profil zaufany na e-PUAP.  De-
klaracje należy złożyć w urzędzie gmi-
ny do dnia 31 maja b.r. Jeżeli ilość osób 
zamieszkałych pozostaje taka, jak w de-
klaracji  z  marca  b.r.  i  złożone  zostało 
oświadczenie  wyjaśniające  różnicę  po-
między ilością osób zamieszkałych i za-

meldowanych, to te oświadczenia zosta-
ną przepięte do nowych deklaracji i nie 
trzeba składać  ich raz  jeszcze. W przy-
padku studentów, za okres wakacyjny tj. 
lipiec, sierpień i wrzesień, muszą zostać 
ujęci w nowej deklaracji, chyba że pod-
jęli pracę w czasie wakacji i nie mieszka-
ją w domu rodzinnym. W październiku 
muszą  dostarczyć  nowe  zaświadczenie 
z uczelni o odbywaniu studiów. Dotyczy 
to wyłącznie studentów studiów dzien-
nych. Jeżeli student przebywa na urlopie 
dziekańskim i mieszka w domu rodzin-
nym, powinien zostać ujęty w deklaracji.

Wraz  z  deklaracją  otrzymacie  Pań-
stwo ulotkę informacyjną dotyczącą za-
sad segregacji odpadów. Jeżeli nie zosta-
nie złożona deklaracji, wówczas z urzę-
du zostanie wszczęte postępowanie ad-
ministracyjne zakończone decyzją naka-
zową, określającą wysokość stawki opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
z danej nieruchomości.

Teresa Skrobisz

Nowa ustawa „śmieciowa” – 
co nas czeka? (4)

W ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszyst-
kich zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach spor-
towych objętych w programie. Na łamach naszego miesięcznika pre-
zentujemy  Państwu  wybrane  z  nich,  przeznaczone  dla  młodzieży 
i dorosłych:

•  26 maja, godz. 15.00 i 17.00 (hala sportowa w Pleśnej): Badminton 
– turniej dla gimnazjalistów i dorosłych,

•  28 maja, od godz. 17.00 (boisko na „Relaxie”): Test Coopera – pró-
ba wytrzymałości dla młodzieży szkół średnich i dorosłych

•  30 maja, godz. 16.00  (boisko na „Relaxie”): wycieczka z kijkami 
nordic-walking

•  31 maja, godz. 13.00 (hala sportowa w Pleśnej): Trójki Koszykar-
skie – turniej dla młodzieży do lat 20.

Szczegółowy program Europejskiego Tygodnia Sportu 2013 na stro-
nie internetowej gminy Pleśna oraz Centrum Kultury, Sportu i Pro-
mocji Gminy Pleśna.
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Na przełomie września i grudnia ubie-
głego roku wraz z fundacją BIS z Krako-
wa oraz Urzędem Gminy Pleśna został po-
wołany obywatelski komitet mieszkańców 
Pleśnej i Łowczówka do wykonania projek-
tu pod nazwą „Ćwicz i graj razem z Soł-
tysami”.  Celem projektu było  częściowe 
zagospodarowanie  terenu  wokół  boiska 
ORLIK 2012 w Pleśnej,  jak również po-
prawienie  tamtejszej  infrastruktury  spor-

towej oraz integracja osób mieszkających 
na terenie sołectw Pleśnej i Łowczówka.

W skład komitetu weszli: Tomasz Wło-
dek - jako koordynator do wydarzeń spor-
towych,  jakie  się odbywały w  tym czasie 
na  terenie obiektów sportowych, Mieczy-
sław Gąciarz, który zajmował się koordyna-
cja prac wykonanych wokół obiektu OR-
LIK 2012, Henryk Iwaniec, Kazimierz Ma-
nia oraz Włodzimierz Kajmowicz. Po złoże-
niu wniosku okazało się, że został on zaak-
ceptowany i można było przystąpić do prac 
przy kompleksie sportowym ORLIK. W ra-
mach projektu zakupiono stół zewnętrzny 
do ping ponga, pod który wykonano podest 
już dziś używany. Zamontowano dodatko-
wych 10 ławek oraz wybudowano grilla sta-
łego. Będzie to służyło szkołom na różnego 
typu spotkania klasowe, gdyż jak dotąd nie 
było takiego miejsca, gdzie przy okazji za-
kończenia roku szkolnego czy dnia dziecka 
można by było spotkać się choćby na ogni-
sku. Dodatkowo wybudowano skocznię do 
skoku w dal, z której pewnością skorzystają 
dzieci i młodzież z naszej gminy. W ramach 
projektu zorganizowano cieszące się bardzo 
dużym zainteresowaniem zawody sportowe 
dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz gim-
nazjum z Pleśnej. Uczestnicy  tych zawo-

dów otrzymywali okolicznościowe medale 
oraz nagrody. W ramach projektu odbyły się 
spotkania ze sportowcami zamieszkującymi 
na terenie naszej gminy, a czynnie uprawia-
jącymi sport. Spotkania te również cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wśród dzie-
ci i młodzieży. 

Reasumując,  można  śmiało  stwier-
dzić, że projekt ten okazał się dużym suk-
cesem, pomimo iż był on pierwszym tego 
typu w naszej miejscowości. Oprócz wymie-
nionych wyżej osób, podziękowania należą 
się tym, którzy wspierali to przedsięwzięcie 
i przekazali częściowo materiał oraz poświę-
ciły swój czas na pomoc w pracach projek-
tu. Podziękowania należą się panom: Jerze-
mu Koziarze, Jerzemu Rzepa, Sławomiro-
wi Ciurajowi, Bogdanowi Baszczowskiemu, 
Józefowi Knapikowi, Andrzejowi Piszczko-
wi. Na Ich ręce składam serdeczne podzię-
kowania dla wszystkich zaangażowanych 
w ten projekt. Dziękuję pani Grażynie Go-
lińskiej za pomoc przy kwestiach związanych 
z pisaniem wniosku oraz przede wszystkim 
z rozliczeniem projektu. Jedno jest pewne,  
trzeba korzystać z tego typu projektów, gdyż 
wpływa to na poprawę infrastruktury oraz 
bazy sportowej naszej gminy.

Tomasz Włodek

Zachęcamy wszystkich  turystów  i mieszkańców do ko-
rzystania z nowych przewodników znajdujących się na terenie 
gminy Pleśna. Z informacji zamieszczonych na tablicach moż-
na dowiedzieć się m.in. kto był właścicielem dworu w Pleśnej, 
gdzie przeprowadzona została tzw. „akcja maślana”, co wspól-
nego z dworem w Rzuchowej miała rodzina Jana Matejki.

Tablice informacyjne zamontowane zostały przy najważniej-
szych zabytkach i miejscach ważnych wydarzeń historycznych:
•  we wsi Łowczówek przy Cmentarzu Legionistów z okre-

su I Wojny Światowej,
•  we wsi Pleśna przy kościele parafialnym, w miejscu gdzie 

stał pierwszy kościół parafialny oraz w miejscu, gdzie stał 
zabytkowy dwór,

•  w Rzuchowej przy dworze, 
•  w  Rychwałdzie  w  miejscu  upamiętniającym  batalion 

„Barbara”,
•  w Lichwinie w miejscu rozwiązania batalionu „Barbara”.

Na każdej tablicy znajduje się krótki opis, zdjęcia obiektu 
(na niektórych tablicach zdjęcia archiwalne), mapa obszaru Lo-
kalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z zaznaczonymi atrakcja-
mi turystycznymi oraz informacje o współfinansowaniu tablicy.

Szczególne podziękowania składamy Pani Agnieszce Par-
tridge za pomoc merytoryczną przy opracowaniu tablic doty-
czących Pleśnej i Łowczówka oraz Panu Krzysztofowi Siko-
rze za pomoc merytoryczną i udostępnienie zdjęć i map za-

mieszczonych na tablicach upamiętniających I Batalion „Bar-
bara” 16 pp. AK.

Tablice wykonano w ramach projektu „Wykonanie i mon-
taż  tablic  opisujących  atrakcje  turystyczne  Gminy  Pleśna 
w miejscowościach Łowczówek, Pleśna, Lichwin, Rychwałd 
i Rzuchowa”, współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013.

Oliwia Tańska

NOWE TABLICE TURYSTYCZNE

Nowa infrastruktura sportowa wokół „Orlika” 
wynikiem zaangażowania mieszkańców
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O G Ł O S Z E N I E
Nowe ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków

W dniu 22 marca 2013 r. uchwałą Rady Gminy Pleśna zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Pleśnej (Uchwała nr XXVIII/215/2013 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013 r.)  Nowe ceny obo-
wiązywać będą od dnia 01 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. i wynoszą:

1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej

Lp. Taryfa grupowa 
odbiorców Wyszczególnienie Taryfa 

netto

Cena dla 
odbiorcy 

netto

Cena dla 
odbiorcy 

brutto

Jednostka 
miary

wzrost dla 
odbiorcy 

w zł netto

1. Wszyscy 
odbiorcy usługi

Stawka opłaty 
abonamentowej

6,50 6,50 7,02 zł/wodomierz/
miesiąc

0

Lp. Taryfa grupowa 
odbiorców Wyszczególnienie Taryfa 

netto
Dopłata 

netto

Cena dla 
odbiorcy 

netto

Cena dla 
odbiorcy

brutto

Jednostka 
miary

wzrost dla 
odbiorcy

 w zł netto

1. Gospodarstwa 
domowe

cena za 1 m3 
dostarczanej wody 7,28 2,25 5,03 5,43 zł/m3 0,14

2. Pozostali odbiorcy 
zasilani wodą

cena za 1 m3 
dostarczanej wody 7,28 0,85 6,43 6,94 zł/m3 0,14

 
2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej

Lp. Taryfa grupowa 
odbiorców Wyszczególnienie Taryfa 

netto
Dopłata 

netto

Cena dla 
odbiorcy 

netto

Cena dla 
odbiorcy

brutto

Jednostka 
miary

wzrost dla 
odbiorcy

 w zł netto
1. Gospodarstwa 

domowe
cena za 1 m3 

odprowadzanych 
ścieków

5,98 0,30 5,68 6,13 zł/m3 0,60

2. Pozostali odbiorcy 
usług

cena za 1 m3 
odprowadzanych 

ścieków
5,98 0,00 5,98 6,46 zł/m3 0,60

3. Ścieki dowożone 
do punktu 
zlewnego

cena za 1 m3 
odprowadzanych 

ścieków
5,98 0,30 5,68 6,13 zł/m3 0,60

4. Odbiorcy usług nie 
posiadający urządzeń 

pomiarowych

3 m3 na osobę 
na 1 miesiąc 17,94 0,90 17,04 18,40 zł/m3 1,80

5. Opróżnianie 
szamba

cena za 1 m3 
opróżnionego 

szamba
57,20 25,00 32,20 34,78 zł/m3 -12,49

Przypominam, że nielegalny pobór wody oraz nielegalne wprowadzanie wód opadowych do ka-
nalizacji jest niezgodne z prawem i podnosi koszty eksploatacji sieci oraz podlega karze grzyw-
ny (art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tekst 
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 123 poz. 858).

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej
Mieczysław Cichy
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Dzisiejszy  świat  stawia  przed  nami  wiele  nowych  wyzwań. 
Istotne jest, aby odpowiadając na nie, nie zapominać o tożsamości 
i historii, czyli o tym, co ukształtowało naszego ducha i postawę. 
Pamiętajmy, ze naszą polską, narodową cechą było przez wieki pra-
gnienie wolności, suwerenności i możliwości samostanowienia. Na-
sze bogate doświadczenie  po-
nadtysiącletniej  państwowości 
pokazuje,  jak  z wolnością po-
trafiliśmy sobie pięknie radzić, 
ale uczy nas  również, do cze-
go  prowadzi  jej  nadużywanie 
i  anarchia.  Polska  historia  po-
kazuje, jak o  wolność walczy-
liśmy oraz dlaczego ta wolność 
była nam odbierana. Refleksja 
nad historią naszego kraju po-
może nam w odpowiedzi na py-
tania stawiane dziś i w przyszłości.

Przygotowana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawo-
wej im. B. Czecha w Pleśnej uroczystość religijno – patriotyczna z 
okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  zwracała uwa-
gę –  zaznaczyła  inicjatorka całego przedsięwzięcia Pani Dyrektor 
SP w Pleśnej, mgr Agnieszka Stasik – jak ważna jest pamięć naro-
dowa i patriotyczna tradycja, a zarazem pokazała, że młodzi pamię-
tają o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Pani Dyrek-
tor podkreśliła piękną postawę uczniów, którzy nie szczędzili wol-
nego czasu i sił, aby z wielkim zaangażowaniem razem z nauczy-
cielami przygotować i zaprezentować bogate w treści religijne i pa-
triotyczne widowisko.

3 maja to święto Matki Boskiej Królowej Polski i 
rocznica uchwalenia Konstytucji, więc był i „Apel Ja-
snogórski” i „Śluby Jasnogórskie” składane przez  króla 
Jana Kazimierza, była poezja maryjna i kazanie księdza 
Piotra Skargi „O miłości ku Ojczyźnie”. Uczniowie w 
scence utrzymanej w konwencji XVIII-wiecznych sa-
lonów szlacheckich odnieśli się do atmosfery poprze-

dzającej uchwalenie konstytucji,   aby potem przenieść się do sali 
sejmowej, gdzie zabrzmiało: „Król z Narodem! Naród z Królem!”

Nie zabrakło  też pieśni wykonywanych przez  szkolny chór, 
utworów instrumentalnych, tańców. Mocnym akcentem był polo-
nez: w barwnym korowodzie razem z uczniami podążali Włoda-
rze naszej Gminy i nauczyciele, aby wspólnie zaśpiewać:„Aby Pol-
ska była Polską”.

Było wzruszająco,  wzniośle  i  biało  –  czerwono.  Zapełniona 
po brzegi widownia jest najlepszym dowodem na to, że potrzeba 
wspólnego świętowania naszych narodowych wydarzeń w sposób 
prawdziwie patriotyczny jest ogromna.

Maria Jasiak

Już 222 lata minęło od uchwalenia dru-
giej na świecie konstytucji – aktu prawnego 
Rzeczpospolitej Polskiej Obojga Narodów 
– Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie w naszej 
gminie  obchodzono  święto  rocznicowe, 
upamiętniające to wydarzenie.

O godzinie dziewiątej odprawiona zo-
stała uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny 
w kościele parafialnym w Pleśnej. W litur-
gii, jak i w dalszej części uroczystości, udział 
wzięli  władze  i  przedstawiciele  samorzą-

du gminy, nauczyciele, młodzież z naszych 
szkół, strażacy, liczne grono mieszkańców 
gminy oraz liczne poczty sztandarowe.

Tegoroczny  przemarsz  z  kościoła  na 
plac  przy  Centrum  Kultury,  gdzie  odbył 
się oficjalny apel, uświetnił udział Orkie-
stry Dętej Szczepanowice. Zebrani pod po-
mnikiem poległych za Ojczyznę odśpiewa-
li Hymn Narodowy. Wójt Stanisław Bur-

Trzeciomajowe Święto w Pleśnej

nat  oraz  marszałek 
Sorys  w  krótkich 
mowach podkreśla-
li  wagę  tego  histo-
rycznego  momen-
tu dla Polski. Mar-
szałek  wspomniał 
także  o  randze  ob-
chodów trzecioma-
jowych  w  Pleśnej, 

jako najważniejszej obok święta niepodle-
głości uroczystości patriotycznej w gminie.

Szczególny hołd poległym w walce o kraj 
oddali  składający kwiaty pod pomnikiem: 
przedstawiciele Koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej w Pleśnej – Anna 
Wadas,  Benedykt  Krakowski,  Małgorza-
ta Czernecka, przedstawiciele władz gminy: 
Wójt Stanisław Burnat, Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Kazimierz Mania i Ma-
rian Truchan, Marszałek Stanisław So-
rys, delegacje  uczniowskie placówek 
oświatowych w gminie.

Po raz pierwszy świętu towarzy-
szył pokaz walk na miecze  i  topory 
w wykonaniu młodszych  i  starszych 
członków bractwa rycerskiego „Orle 
Gniazdo”  z  Pleśnej.  Po  odegraniu 
przez orkiestrę dętą pieśni „Witaj ma-
jowa jutrzenko”, prowadzący uroczy-

stość Ryszard Stankowski zaprosił zebranych 
do Centrum Kultury na okazjonalną akade-
mię przygotowaną przez grono pedagogiczne 
i młodzież ze szkoły podstawowej w Pleśnej.

Zauważamy  rosnące  zaangażowanie 
naszej społeczności w wydarzenia upamięt-
niające historię kraju. Na piątkowe świę-
to  przybyło  wielu  mieszkańców  gminy. 
Szczególne podziękowania adresujemy do 
uczniów i nauczycieli z naszych szkół oraz 
druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, 
którzy wspierają gminę m.in. przy organi-
zowaniu podniosłych uroczystości.

Organizacją obchodów majowych zaj-
muje się Centrum Kultury, Sportu i Promo-
cji Gminy Pleśna, podejmując współpracę 
z miejscowymi placówkami oświatowymi.

Sebastian Smoleń

„ABY POLSKA BYŁA POLSKĄ”



Pogórze • Nr 4 (172) Kwiecień 2013 str. 7

„…Witaj Majowa Jutrzenko……!” – to hasło było myślą 
przewodnią uroczystości religijno – patriotycznej, która odbyła 
się w Świebodzinie, w święto ku czci Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski i 222. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Świebodzinie im. Bł. 
Matki Teresy z Kalkuty pod kierunkiem pani Renaty Mroczek, 
pani Moniki Seremet, pana Janusza Skoreckiego przygotowa-
li  środowiskową  część  artystyczną  wzbogaconą  o  prezenta-
cję komputerową. Akademia poświęcona była ważnym wyda-
rzeniom historycznym upamiętniającym zwycięstwo nad ego-
izmem  i  prywatą,  wyrzeczeniem  się  dobrowolnie  przywile-
ju dla korzyści ogółu oraz uroczystości, podczas której szcze-
gólnie dziękujemy Matce Bożej  za Jej opiekę nad Ojczyzną i 
Narodem.

Uroczystość religijno – patriotyczna licznie zgromadziła 
społeczność Świebodzina, która wspólnie z uczniami oraz go-
śćmi, przedstawicielami władz samorządowych w osobach rad-
nych: pana Mariana Truchana i pana Wiesława Małopolskie-
go, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, śledziła wydarze-
nia związane z wymową i znaczeniem uroczystych obchodów 
tego podwójnego święta. Słowa wierszy i piosenek oraz ,,or-
szak króla Jana Kazimierza”, a także wykorzystane do prezenta-
cji fragmenty filmów, obrazy, przemówienie papieża Jana Paw-
ła II pobudzały zgromadzonych do przemyśleń i chwili reflek-
sji w tym szczególnym i doniosłym dniu.

Serdecznie zapraszamy do oglądania galerii zdjęć z uroczy-
stości na stronie parafii w Świebodzinie i stronie www Szko-
ły Podstawowej.

Renata Mroczek

Po to jest biblioteka, po to ma się książki w domu,
by móc w każdej chwili odnowić zapomniany sen

Patrick Suskind

Od 1996 roku 23 kwietnia obchodzony jest na całym świecie jako 
Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto wywodzi się z katalońskie-
go obyczaju. Jak głosi legenda, każdy mieszkaniec Katalonii w dniu 
świętego  Jerzego  obdarowywał  swoich  bliskich  książkami  i  róża-
mi. W maju natomiast tradycyjnie obchodzimy Święto Książki zna-
ne jako Dni Oświaty, Książki i Prasy. 8 maja przypada Dzień Biblio-
tekarza i Bibliotek, tego też dnia rozpoczyna się Tydzień Bibliotek.

Uczniowie klasy V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychwał-
dzie postanowili z tej okazji zorganizować Szkolne Święto Książki. Skła-
dało się ono z trzech części. Pierwszą z nich stanowił konkurs historycz-
ny „Jeden z pięciu” – prezentujący wiedzę uczniów z XIX stulecia. Kolej-
no uczniowie zapoznali młodszych kolegów z historią książki i przedsta-
wili ciekawostki dotyczące książek. Opowiadali o tym, że dawniej w bi-
bliotekach przykuwano książki łańcuchami do stołu, a obok umiesz-
czano ostrzeżenie „Kto tę książkę ukradnie, temu ręka odpadnie. A kto 
ją schowa pod futro, tego powieszą jutro”, najmniejszą książeczkę dla 
dzieci wydano w Szkocji, mierzy ona 1 mm na 1 mm, a kartki można 
przewracać tylko za pomocą igły. Nie zapomnieli także o niesamowi-
tym wynalazku Japończyków, którzy wyprodukowali książkę pachną-
cą. Zawiera ona przepisy japońskiej kuchni i kiedy potrze się dłonią jej 
tekst, natychmiast wydziela się smakowity zapach opisywanej potrawy. 
Następnym punktem programu Święta Książki było pasowanie przed-
szkolaków na czytelników i udział dzieci w konkursach poświęconym 
znanym baśniom i legendom. Na zakończenie spotkania poświęconego 
książce, dzieci wcieliły się w postacie z „Kopciuszka” i zaprezentowały 
rodzicom i uczniom klas młodszych znaną i lubianą baśń braci Grimm.

Katarzyna Piórkowska

Uroczyście w Świebodzinie

Dzień Książki w Rychwałdzie
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Trzecia edycja konkursu na najpiękniejszą i najwyższą pal-
mę w Gminie Pleśna doczekała się rozstrzygnięcia. W kon-
kursie wzięły udział palmy z pięciu naszych parafii: Janowi-
cach,  Świebodzinie,  Szczepanowicach,  Lichwinie  i  Pleśnej. 
Pleśnieńskie palmy wzięły  także udział w corocznym para-
fialnym konkursie.

Tuż po niedzieli palmowej kompetentna komisja w oso-
bach: Jolanta Kuczera – Stankowska, Alicja Podstawska – Kna-
pik, Natalia Pyrda udała się do kościołów, by przyjrzeć się po-
zostawionym tam palmom, dokonać oceny i pomiarów. Wybór 
najwyższej palmy jest o tyle prosty, że czynnikiem decydującym 
pozostaje jej wysokość, w przypadku tych samych rozmiarów 
palm o wyniku decydują dodatkowe kryteria. W przypadku wy-
łonienia zwycięzców w kategorii „najpiękniejsza palma”, komi-
sja musi brać pod uwagę więcej wyznaczników: m.in. sposób 
wykonania (tradycyjny), dobór materiałów czy kompozycję.

W tym roku najwyższe okazały się:
I miejsce: palma Krystyny, Piotra, Łukasza, Karola Mi-
chałków ze Świebodzina (11.25 m),
II miejsce: palma Marii i Leszka Kamińskich ze Świebo-
dzina (9.40 m),
III  miejsce:  palma  Darii  i  Katarzyny  Łątka  z  Lichwina 
(9.20 m).

Porównując  wszystkie  trze  edycje  konkursu,  nietrudno 
zauważyć, iż najwyższe palmy wykonują parafianie ze Świe-
bodzina i Lichwina. Wśród zwycięzców pojawiają się znajo-
me nazwiska.

Natomiast najpiękniejszymi palmami 2013 roku zostały:
I miejsce – palma Joanny Łoboda z Woźnicznej,
I miejsce – palma Krystyny Budzik ze Świebodzina,
II miejsce – palma Koła Gospodyń Wiejskich z Rychwałdu,
II miejsce – palma Julity Papciak z Pleśnej,
II miejsce – palma Kingi Majewskiej z Rzuchowej,
III  miejsce  –  palma  Urszuli  i  Dariusza  Stolarczyków  z 
Rzuchowej,

Wyróżnienie przypadło dla palmy z Placówki Opiekuń-
czo – Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom konkursu palm. Wa-
sze starania są najcenniejszą nagrodą dla nas – organizatorów. 
Pamiętacie o tradycjach polskich, rozwijacie i propagujecie je. 
Gratulujemy zwycięzcom III edycji Gminnego Konkursu, za-
praszamy na kolejną w przyszłym roku.

Sebastian Smoleń
(galeria na str. 24)

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna zapra-
sza na pierwsze tego typu wydarzenie w naszej gminie. Kon-
cert odbędzie się 19 maja br. o godz. 18.00 w Kościele Para-
fialnym w Pleśnej.

Na zaproszenie or-
ganizatora zawita do nas 
uznany na rozmaitych 
przeglądach muzyk – Ja-
kub Chachulski. Zagra 
około 50-minutowy kon-
cert na ostatnio wyre-
montowanych organach. 
W repertuarze Chachul-
skiego znajdą się utwory 

klasyczne – na program złożą się utwory powstałe od czasów 
baroku aż do XX w., m.in. J.S. Bacha, Johanna Adama Reincke-
na, Cesara Francka i Zdenka Pololanika.

Koncert poprzedzi tradycyjna niedzielna msza św. o godz. 
17.00 z udziałem chóru parafialnego. 

Zapraszamy serdecznie!
Organizatorzy

Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej
zaprasza mieszkańców Gminy Pleśna (od 11 roku życia)

do udziału w:

Gminnym Konkursie Ortograficznym 

„O ZŁOTE PIÓRO WÓJTA GMINY”
Dyktando odbędzie się 8 czerwca 2013 r. (sobota), o godz. 10.00

w hali sportowej Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej 
Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej: 

www.bibliotekaplesna.republika.pl oraz we wszystkich bibliotekach publicznych gminy Pleśna do dnia 29 maja 2013 r.
Organizator gwarantuje udział w Konkursie 100 osobom, które jako pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia do niego. 

Do dnia 5 czerwca 2013 r. na stronie www.bibliotekaplesna.republika.pl zostanie zamieszczona pełna lista osób 
zakwalifikowanych do konkursu.

Tam również zamieszczony jest Regulamin Konkursu
Sprawdź się i Ty !

Zapraszamy!

Były piękne, dostojne, wysokie – 
gminny konkurs palm wielkanocnych

Koncert Muzyki Organowej w Pleśnej
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Od roku poszerzyliśmy przede wszystkim ofertę zajęć dla 
dzieci i młodzieży. W Centrum funkcjonuje „Klub Malucha”, tj. 
cykl zajęć dla kilkulatków poszerzający ich zdolności manualne, 
plastyczne i motoryczne. Od 2012 roku rozwinęliśmy ofertę za-
jęć dla dzieci szkolnych: „Akademia Sztuk Wielu” to świetna pro-
pozycja dla tych, którzy pragną rozwijać się plastycznie. Zajęcia 
prowadzone są we współpracy ze Szkołą Podstawową w Pleśnej. 
Dużą popularnością cieszą się prowadzone u nas zajęcia z tań-
ca towarzyskiego. Skoro mowa o tańcu, trzeba podkreślić, iż za-

inwestowaliśmy także w „młody potencjał” z naszej gminy, któ-
ry chce realizować się poprzez uczestnictwo w ludowym zespo-
le dziecięcym, promując lokalny folklor. Zajęcia prowadzone są 
w Lichwinie pod okiem profesjonalnego instruktora. Choć więk-
szość członków zespołu pochodzi z Lichwina, grupa otwarta jest 
na wszystkich chętnych w gminie. Nowością od ubiegłego roku są 
nadto zajęcia prowadzone w Janowicach. Okazuje się, że tamtej-
sze dzieci i młodzież ochoczo uczestniczą w warsztatach teatral-
nych oraz rękodzielniczych. Istnieje także potrzeba prowadze-

W Niedzielę Palmową, 24 marca od-
był się w Pleśnej Parafialny Konkurs Palm. 
W konkursie, organizowanym przez Cen-
trum Kultury, Sportu  i Promocji Gminy 
Pleśna, wzięło udział wielu parafian z Ple-
śnej, Łowczówka, Woźnicznej czy Rychwał-
du, prezentując okazałe i piękne palmy.

Komisja konkursowa w składzie: Jolanta 
Kuczera – Stankowska, Ewa Iwaniec, Małgo-
rzata Hajduga dokonała oceny tych wyjątko-
wych symboli zbliżających się świąt, w wyni-
ku której przyznano wyróżnienia i nagrody:
I  miejsce:  Koło  Gospodyń  Wiejskich 
w Rychwałdzie,
II miejsce: równorzędne dla Małgorzaty 
Przebięda oraz Joanny Łoboda,
III miejsce: równorzędne dla Julity Pap-
ciak i Szymona Kędziora,
wyróżnienia: dla Lucyny Cich, Karoli-
ny Hajduga, Sylwii i Natalii Gąciarz.

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątko-
we dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratu-

lujemy i dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za udział i zaangażowanie.

PARAFIALNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH
okazałe palmy w Pleśnej

Centrum  Kultury,  Sportu  i  Promocji 
Gminy Pleśna, z myślą o idei podtrzymywa-
nia zadomowionych na stałe w Polsce tradycji, 
po raz drugi zorganizowało konkurs plastycz-
ny na pisankę wielkanocną. Prace tym razem 
należało wykonać techniką tradycyjną, z wy-
korzystaniem naturalnego jaja bądź wydmusz-
ki. Każdy uczestnik przygotowywał jedną lub 
dwie pisanki, wykazując się dużą pomysłowo-
ścią i inwencją twórczą. Konkurs przeprowa-
dzony został w 3 kategoriach:
- dzieci z klas I – III szkół podstawowych,
- dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych,
- osoby dorosłe.

Komisja w składzie: Natalia Pyrda, Alicja 
Podstawska – Knapik, Jolanta Kuczera – Stan-
kowska, dokonała niełatwej oceny prac. Nie 
sposób było wybrać tylko po trzy najlepsze pi-
sanki w danej kategorii, stąd komisja  niejed-
nokrotnie przyznawała miejsca równorzędne: 

Kategoria: dzieci z klas I – III
I miejsce: Izabela Ogiela SP w  Pleśnej,

I miejsce: Wiktoria Włodek SP w Szczepa-
nowicach,
II miejsce: Mateusz Mikrut SP w Pleśnej,
II miejsce: Wiktoria Walkowicz SP w Szcze-
panowicach,
III miejsce: Julita Papciak SP w Pleśnej,
III  miejsce:  Paweł  Knapik  SP  w  Świebo-
dzinie,
Wyróżnienie:  Julia  Kowalska  SP  w  Świe-
bodzinie.

Kategoria: dzieci z klas IV – VI:
I miejsce: Joanna Wantuch SP w Lichwinie,
I miejsce: Alicja Ogiela SP w Pleśnej,
II miejsce: Katarzyna Łątka SP w Lichwinie,
II miejsce: Sara Drwal  SP w Pleśnej,
II miejsce: Ada Adwent SP w Pleśnej,
III miejsce: Kinga Wójcik SP w Janowicach,
III  miejsce:  Ewelina  Szwedo  SP  w  Świe-
bodzinie,
Wyróżnienie:  Piotr  Graniczkowski  SP 
w Świebodzinie,

Kategoria: osoby dorosłe:
I miejsce: Renata Solak z Rychwałdu,
I miejsce: Anna Tyka z Rychwałdu,
II miejsce: Katarzyna Solak z Rychwałdu,
III miejsce: Lucyna Cich z Rychwałdu,
Wyróżnienie: Joanna Łoboda z Woźnicznej.

Jury zwróciło także szczególną uwagę na 
prace Pani Ewy Kulczyk z Pleśnej – pisan-
ki były przepiękne, jednakże nie spełniały ści-
słych kryteriów regulaminu,  stąd nie mogły 
zostać wyróżnione.

Laureaci  otrzymali  pamiątkowe  dy-
plomy  i  nagrody  rzeczowe  ufundowane 
przez  organizatora.  Dziękujemy  wszyst-
kim osobom, które włączyły  się do kon-
kursu. Gratulujemy zwycięzcom! Zachęca-
my do udziału w kolejnej edycji już za rok.

Sebastian Smoleń.
(fotoreportaż na str. 23)

Wspólnie dbamy o świąteczne tradycje 
Konkurs na pisankę wielkanocną rozstrzygnięty

Sebastian Smoleń

Centrum Kultury wychodzi naprzeciw Waszym oczekiwaniom
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Kiedy  dziecko  przekracza  po  raz 
pierwszy  progi  szkoły,  każdy  chciałby 
mieć pewność, że lata, które w niej spędzi, 
będą dla niego tak samo szczęśliwe i ra-
dosne, jak te w przedszkolu i w domu.”

Wychowanie przedszkolne odgrywa 
bardzo dużą rolę w przygotowaniu dziec-
ka do szkoły. Bardzo istotne jest też, aby 
dziecko, które przygotowuje się do pój-
ścia do szkoły, miało okazję zobaczyć tę 
szkołę, poznać przyszłych kolegów, zoba-
czyć, jak wyglądają zajęcia i życie szkolne.

Dnia 26 marca 2013  roku w Szko-
le  Podstawowej  im.  Bronisława  Cze-
cha w Pleśnej odbył  się „Dzień Otwar-
ty” dla 5 i 6-latków i ich rodziców. Dzie-
ciaki  przybyły  ze  swoimi  wychowaw-
czyniami. Spotkanie  rozpoczęło  się wy-
stępem uczniów klas czwartych o trady-
cjach i zwyczajach wielkanocnych. Onie-
śmielenie zaczęło mijać, kiedy cała grupa 
miała okazję do wspólnej zabawy. Próbo-
wali swoich sprawności fizycznych w za-
wodach sportowych. Każde dziecko mo-

gło wykazać się też umiejętnościami pla-
stycznymi. Zapoznali się z ofertą eduka-
cyjną szkoły,  jej osiągnięciami, zobaczy-
li  też wystawę prac uczniów. Spotkanie 
minęło  szybko, w miłej  i przyjaznej  at-
mosferze. Maluchy na koniec otrzyma-
ły coś słodkiego.

Mamy  nadzieję,  że  to  spotkanie  
przyczyni  się  do  tego,  że  każde  dziec-
ko  z  radością  rozpocznie  naukę  w  na-
szej  szkole. Starsi uczniowie z niecier-
pliwością będą czekać na pierwszoklasi-
stów od września.

Anna Cich

nia tam zajęć z tańca towarzyskiego – dzieci z Janowic naprawdę 
są chętne do tego rodzaju aktywności. Być może właśnie wśród 
tamtejszej młodzieży uda nam się utworzyć stałą grupę tanecz-
ną, która reprezentowałaby gminę podczas rozmaitych wydarzeń.

Rozwinęliśmy również ofertę dla miłośników gry na instru-
mentach – prócz typowych lekcji dla dzieci ze szkół podstawo-
wych  i  gimnazjalnych,  zatrudniliśmy  instruktora,  który naucza 
także ich młodszych kolegów. Prowadzone są dodatkowe  warsz-
taty muzyczne z gry na pianinie i skrzypcach. Wykorzystując wła-
sny sprzęt multimedialny i nagłaśniający, wyszliśmy z pomysłem 
prowadzenia swoistego mini-kina. Filmy adresowane są na prze-
mian do dzieci i starszych widzów. Zauważamy, iż bajki i filmy ani-
mowane cieszą się zdecydowanie większą frekwencją, stąd w naj-
bliższym czasie nasza oferta filmowa kierowana będzie głównie 
do młodego odbiorcy. 

Nadto mamy ambitne plany  zapoczątkowania  cyklu kon-
certów organowych w naszej gminie. Już 19. maja gościł będzie 
u nas muzyk Jakub Chachulski. Gorąco zapraszam do kościo-
ła w Pleśnej na godzinę 18.00. Na koniec dodam, iż działa u nas 
„Klub Mam” – Centrum użycza sali na realizację  tego pomy-
słu. Współpraca z Paniami prowadzącymi układa się pomyślnie. 

Przed nami wakacje, czas relaksu w gronie najbliższych i wy-
poczynku na świeżym powietrzu, w związku z czym już dziś zapra-
szamy na  najważniejsze letnie wydarzenia kulturalne w naszej gmi-
nie, które będą świetnym pretekstem do takiego właśnie relaksu,  
a będą to XI Święto Owoców i Produktów Pszczelich oraz Do-
żynki Gminy Pleśna. Myślę, że są to na tyle powszechne impre-
zy, iż nie wymagają dodatkowego komentarza. Oczywiście zapra-
szamy na kolejne nasze wycieczki w ramach akcji „Wędruj Razem 
z Nami” – w najcieplejsze miesiące oferujemy wypady w Pieni-
ny i Tatry. Niemniej jednak nie zapominamy o naszych własnych 
walorach turystycznych i przyrodniczych, stąd latem proponu-
jemy wszystkim uczestnictwo w wycieczkach pieszych po tere-

nie naszej gminy. Będzie to oferta dla osób, które lubią aktywnie 
i miło spędzić wolne weekendowe popołudnie. 

Nie zapominamy także o dzieciach i młodzieży, którym na-
leży się atrakcyjny odpoczynek od nauki szkolnej. Im właśnie bę-
dziemy chcieli zaproponować naszą ofertę wakacyjną. Naszym 
małym marzeniem byłoby zorganizowanie wspólnie ze Szko-
łą Podstawową w Pleśnej półkolonii dla dzieci z terenu gminy. 
W programie zajęć letnich Centrum chcemy uwzględnić otwar-
te warsztaty  fotograficzne,  zajęcia  językowe  i  szkółkę kulinar-
ną „kuchnia, że palce lizać” dla dzieci, szkółkę tenisa ziemnego 
zwieńczoną turniejem, skierowaną do osób w różnym wieku oraz 
warsztaty malarskie w plenerze dla dzieci i dorosłych. W czerw-
cu zapraszamy wszystkie szkoły na nasz coroczny przegląd mu-
zyczny – „Konkurs Piosenki Letniej”.

Największym problemem jest dla nas dotarcie z informacją 
o planowanych imprezach czy zajęciach do osób w całej gminie. 
Jak  pokazuje  doświadczenie,  dziesiątki  plakatów  rozwieszone 
na tablicach we wszystkich miejscowościach gminy to dzisiaj za 
mało. Staramy się docierać do każdego mieszkańca gminy czy to 
właśnie poprzez plakaty, informacje na stronie gminy oraz w na-
szym miesięczniku, a nawet ogłoszenia na niedzielnych mszach. 
Niemniej jednak dochodzą do nas słuchy, że część wiadomości 
nie jest znana mieszkańcom. Postanowiliśmy zatem pójść o krok 
dalej, tworząc własną stronę internetową. Tym samym wieści kul-
turalne i sportowe gminy znalazłyby się w jednym miejscu w sie-
ci, a my stalibyśmy się bardziej niezależni. Własna witryna sta-
łaby się świetną wizytówką dla naszej kultury, a zarazem spraw-
dzonym i solidnym źródłem informacji – także właśnie na ze-
wnątrz. Wierzę, że usprawni to naszą działalność promocyjną. 
W chwili obecnej strona jest jeszcze w budowie, zainteresowa-
nych odsyłam pod adres www.ckplesna.pl.

Jolanta Kuczera – Stankowska
Dyrektor Centrum Kultury w Pleśnej

Przyjdź, zobacz i …
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Realizując hasło  „uczyć  się przez  zabawę  i  bawić  się 
ucząc” uczniowie oraz nauczyciele Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Rychwałdzie powitali pierwszy dzień wiosny.

W  radosnych nastrojach  i  z uśmiechem na  twarzach 
uczniowie  „wyszli z ławek”, aby dobrze się bawić.

Program całej imprezy został opracowany przez dzie-
ci  klas  0-III  przy  współpracy  na-
uczycieli. Wspólna zabawa rozpo-
częła się krótkim programem arty-
stycznym w wykonaniu najmłod-
szych klas, po którym nastąpiła naj-
ciekawsza część imprezy, czyli kon-
kursy  i  zawody  o  tematyce  wio-
sennej.  Dla  uczniów  był  to  czas 
sprawdzenia wiedzy przyrodniczej. 
Zgromadzeni  na  sali  uczniowie 
gorącymi  okrzykami  dopingowali 
swoich  kolegów  i  radośnie  wyra-
żali swój entuzjazm, a nauczyciele 
z zapartym tchem obserwowali po-
czynania dzieci. Nad prawidłowym 
przebiegiem  konkursów  czuwało 
specjalnie  na  tą  okazję  powołane 
jury, które sprawiedliwie przyzna-
wało punkty i nagradzało uczniów.

Punktem  kulminacyjnym  powitania 
wiosny był wybór najpiękniejszej marzan-
ny,  którą  wcześniej  przygotowali  ucznio-
wie  wszystkich  klas,  a  następnie  tradycyj-
ne spalenie marzanny jako symbolu odcho-
dzącej zimy.

Chociaż tego dnia za oknem królowa-
ła jeszcze zima, w naszych ożywionych ser-
cach i umysłach pełnych pozytywnej ener-
gii zagościła wiosna.

Magdalena Gąciarz
Aneta Kołodziej

Z całą pewnością można powiedzieć, 
że uczniowie klasy V i VI ze Szkoły Pod-
stawowej w Szczepanowicach pamięta-
ją  o  tej  pięknej  myśli.  Świadczą o  tym 
wspaniałe wyniki,  jakie osiągają w roż-
nych  konkursach.  Jednym  z  nich  był 
szkolny konkurs „Mistrz Matematyki”. 
Do rywalizacji przystąpiło 13 osób, któ-
re na co dzień interesują się matematycz-
nymi zawiłościami. Sam konkurs skła-
dał się z trzech części. Odbywały się one  
w różnych, wcześniej oczywiście zapo-
wiedzianych  terminach.  W  pierwszym 
etapie  trzeba  było  rozwiązać  test  skła-
dający się z 8 zadań, drugi etap zawierał 
5 zadań. Natomiast trzecią częścią kon-
kursu była gra KAYLES. Po zsumowa-
niu wszystkich punktów sześciu  najlep-
szych  uczestników  otrzymało  nagrody 
rzeczowe (książki lub plecaki). W gene-
ralnej klasyfikacji czołowe miejsca zajęli: 

I – Robert Gawlik
II – Marcin Drzyzga
III – Kinga Włodarczyk
IV – Ernest Szydłowski
V – Mateusz Radliński
VI – Katarzyna Włodarska

Młodsi uczniowie 
pamiętają o zdrowym 
odżywianiu  i uczą  się 
dobrych  nawyków. 
W związku z tym wy-
konali piękne, koloro-
we  plakaty  zachęcają-
ce  do  jedzenia  tylko 
zdrowych produktów. 
Sami  też  z  apetytem 
zjadali  smaczne  owo-
ce,  warzywa  lub  pili 
soki,  które  otrzymu-
ją  w  ramach  progra-
mu „Owoce w szkole”. Ponadto ucznio-
wie z dużym zaangażowaniem zakłada-
ją  klasowe  hodowle  nowalijek  (rzeżu-
cha,  pietruszka,  szczypior)  oraz  obser-
wują, jak wyrasta fasolka w ogródku na 
parapecie. Taka forma edukacji sprawia, 
że uczniowie z wielką radością sami do-
glądają swoich roślinek i pilnują, aby im 
nic nie brakowało do dobrego wzrostu.

Odprężeniem po nauce i pracy dla 
uczniów była wspaniała zabawa podczas 
szkolnej  dyskoteki.  Została  ona  zorga-
nizowana w dniu jedenastego kwietnia. 

Uczniowie tańczyli przy swoich ulubio-
nych przebojach muzycznych. Oczywi-
ście nie zabrakło też dedykacji płynących 
z serca dla swoich wspaniałych wycho-
wawców, a także dla szkolnych sympatii.

Wszystkim  uczniom  życzymy  dal-
szych sukcesów w nauce, aby na cenzur-
kach pojawiły się same najlepsze stopnie. 
Życzymy także spełnienia marzeń i re-
alizacji  planów  związanych  z  klasowy-
mi wycieczkami, które wkrótce planują. 

Teresa Drwal

„Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz”

Wiosna w Rychwałdzie
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Dnia 18 kwietnia 2013r. w sali widowiskowej Domu Kul-
tury w Tuchowie odbył się Pogórzański Festiwal Piosenki „Iść 
w stronę słońca”, w którym zaprezentowało się 27 solistów i 10 
zespołów. Wśród nich znaleźli się  uczniowie Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Rzu-
chowej  pod  kierunkiem  p. 
Doroty  Przęczek.  Zaśpie-
wali oni piosenki o tematy-
ce wiosenno – letniej. W ka-
tegorii  solistów  wystąpiła 
Oliwia  Lisowska  z  klasy  II 
SP, otrzymując wyróżnienie, 
a w kategorii zespołów wy-
stąpił „Raggi di sole” z klas 
IV-VI, zajmując III miejsce. 
Uczniowie otrzymali dyplo-
my i nagrody.

Dorota Przęczek

SK PCK działające w Szkole Podsta-
wowej  w  Pleśnej  pomaga  realizować  tę 
ideę, podejmując zadania związane z pro-
mocją zdrowia. W szkole odbywa się wie-
le  imprez mających na celu promowanie 
zdrowego stylu życia oraz uświadomienie 
potrzeby dbania o własne zdrowie.

Nasza  szkoła  uczestniczy  w  pro-
gramach:  „Mleko  z  klasą”,  oraz  „Owo-
ce w szkole”. Programy te mają zachęcić 
dzieci  do  spożywania  zdrowych  pokar-
mów oraz większych ilości spożywanych 
warzyw i owoców, a tym samym przyczy-
nić się do ukształtowania dobrych nawy-
ków  żywieniowych,  które  –  jak  wskazu-
ją  badania  –  będą  utrzymywały  się  rów-
nież w późniejszych latach życia. Produk-
ty te mają zapewnić wysoki poziom ener-
gii przez cały dzień, a także cieszyć się np. 
zdrowo wyglądającą cerą.

W naszej szkole:
•  przeprowadziliśmy akcję walki z gło-

dem pod hasłem „Dzielę się owoca-
mi”. Uczniowie poznali piramidę ży-
wienia, a następnie odbył się konkurs 
na plakat zachęcający do spożywania 
zdrowej żywności. Stawiano też duży 
nacisk na kulturę spożywania posił-
ków w stołówce szkolnej.

•  realizowaliśmy  program  „Nie  Pal 
Przy Mnie Proszę” , w ramach które-
go wykonaliśmy różne działania: baj-
ka  terapeutyczna  „Opowiem ci baj-
kę, jak kot palił fajkę”, scenka rodza-
jowa „Żyj zdrowo… walka z nałoga-
mi”, reklamy promujące zdrowy styl 
życia, konkurs plastyczny „Dziękuję! 
Nie palę! Nie piję! Nie biorę!”

•  przypominano także podstawowe za-
sady higieny jamy ustnej oraz wyko-
nano gazetkę tematyczną. Dużym za-
interesowaniem  cieszył  się  konkurs 
plastyczny „Moja wizyta u dentysty”. 
Dziewczynki przygotowały też insce-
nizację „Baba Jaga u dentysty”, a tak-
że mały quiz tematyczny.

•  7  kwietnia  obchodziliśmy  Świato-
wy  Dzień  Zdrowia,  a  10  kwietnia 
Dzień Pracownika Służby Zdrowia. 
W związku z tym naszej pani pielę-
gniarce Halinie Wiatr złożyliśmy ży-
czenia. W tym dniu w szczególny spo-
sób zachęcaliśmy wszystkich do spo-
żywania, i to w różnej postaci, owo-
ców, warzyw oraz soków i przecierów 

warzywno-owocowych, 
słowem - zdrowej żyw-
ności.  Naszym  hasłem 
przewodnim było: „Żyj-
my Zdrowo-Kolorowo”.
• uczniowie klasy Ia za-
prosili  do  obejrzenia 
przedstawienia  „Zdro-
wy Czerwony Kapturek”, 
a uczniowie klas Ib, IIb, 
IIIa  i b  recytowali wier-
sze o tematyce prozdro-

wotnej, natomiast uczniowie klasy IIa za-
śpiewali  nam  piosenkę.  Przedstawienie 
uświadomiło,  że nasze zdrowie  i  samo-
poczucie zależy od nas samych, od tego, 
czym się odżywiamy. Mamy nadzieję, że 
wszyscy uczestnicy spotkania spróbują za-
pamiętać kilka dobrych, „zdrowych” po-
rad. Poszukają dla siebie odpowiedniego 
smaku, zapachu czy koloru w owocach, 
warzywach i ich przetworach.

Dbałość  o  zdrowie  ucznia,  to  jed-
no  z  zasadniczych  zadań  szkoły  dążą-
cej  do  pełnego  i  wszechstronnego  roz-
woju  swoich  wychowanków.  Przekazu-
jąc dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtu-
jąc umiejętności i postawy prozdrowotne, 
uczymy ich zdrowego stylu życia i pracy,  
a tym samym wpływamy na zdrowie spo-
łeczeństwa. Ukierunkowanie prozdrowot-
nych działań edukacyjnych w stronę roz-
woju aktywności ucznia jest najlepszą in-
westycją w jego dorosłe życie i wspaniałą 
wizytówką działań wychowawczych szkoły.

Beata Madanowicz

Bądź trendy - dbaj o zdrowie!

„Iść w stronę słońca”
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Komputery stały się nieodzowną częścią naszego życia i w zde-
cydowany sposób wkraczają również w świat naszych dzieci. Nie-
wątpliwie maluchy korzystają z nich bardzo chętnie.

Wiele osób w sposób krytyczny wyraża się na temat tego nowo-
czesnego narzędzia w pracy z małym dzieckiem. Osoby te uważają, 
że praca przy komputerze męczy wzrok, powoduje agresję, głównie 
przez stosowanie nieodpowiednich dla małych dzieci gier, pełnych 
przemocy, nadwyręża kręgosłup.

Pomimo tych krytycznych opinii uważam, że komputer zajmuje 
bardzo ważne miejsce wśród bogactwa środków dydaktycznych. Nie 
jest szkodliwy dla zdrowia, jeśli posiada dodatkowe zabezpieczenia oraz 
przestrzegane są ustalone normy. Komputer ułatwia naukę. W wielu 
programach istnieje zasada „bawiąc-uczyć” tak efektywnie, że młodsze 
dzieci nie uświadamiają sobie nawet procesu uczenia. Programy prze-
znaczone dla małych dzieci odwołują się do trzech rodzajów aktywno-
ści edukacyjnej dzieci przedszkolnych, które ogólnie można określić 
jako prosta nauka, rozwiązywanie problemów i rozwój kreatywności. 

Dzieci 4,5 i 6 letnie z Przedszkola Publicznego im. W. Majak w Pleśnej  
od paru lat uczestniczą w zajęciach - warsztatach komputerowych organi-
zowanych przy współpracy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Pleśna. Pierwsze warsztaty odbyły się pod hasłem „Matematyka nie jest 
trudna, ani nudna”, drugie -„Z Syriuszem po Unii Europejskiej”. W tym 
roku szkolnym organizowane były pod szyldem „Czysty świat wokół nas”.

Segregacja odpadów jest bardzo ważna i aktualna, dlatego też realizu-
jemy w tym roku w przedszkolu  temat roczny „Zostań przyjacielem na-
tury”. Przedszkolaki już bardzo dużo wiedzą na ten temat, ale warsztaty te 
pomogły wiedzę dzieci usystematyzować. Prezentacja multimedialna  pt. 
„Felka rady, jak segregować odpady”, gry edukacyjne, m.in.: ”Segregacja 
śmieci”, „Eko-golf” poszerzyły ich wiedzę ekologiczną, a ponadto kształ-
towały myślenie logiczne, rozwijały wyobraźnię przestrzenną, rozwijały 
spostrzegawczość wzrokową  poprzez konieczność właściwego wyboru 
klawiszy, rozpoznania ich opisu, zapewniały interakcyjność, czyli wza-
jemny dialog pomiędzy użytkownikiem a programem komputerowym.

Dzieci miały wpływ na pracę programu komputerowego, mogły 
wykonywać te funkcje, które go interesowały lub przerywać te działa-
nia, które go nudziły, uczyły się dyscypliny, systematyczności, umie-
jętności podejmowania decyzji, radzenia sobie w  odmiennej sytu-
acji. Poprzez zabawy na komputerze dzieci rozwijały zainteresowa-
nia, samodzielność, komputer dostarczył im też rozrywki i relaksu.

Komputer jest bardzo cennym i atrakcyjnym środkiem dydaktycz-
nym w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Kupując nowy pro-
gram, zainteresujmy się, dla jakiego wieku jest przeznaczony, spróbuj-
my sami z nim popracować. Zastanówmy się, czy nie przysporzy dziec-
ku stresów, nie pozwólmy dzieciom ciągle „zabijać” na ekranie. Posta-
rajmy się pomóc w doborze gier i programów edukacyjnych oraz po-
starajmy się, aby w żadnym przedszkolu nie zabrakło komputera. To 
daje doskonały start i szansę w dalszej wszechstronnej edukacji dziecka.

Beata Morys- Drogoś 

„Felka rady, jak segregować odpady”

Wyprawa  Kolumba  zmieniła 
świat  tak  dogłębnie,  że  jego  lądo-
wanie w Ameryce w 1492 jest uzna-
wane za jeden z umownych końców 
Średniowiecza i początek nowocze-
sności.  Gdyby  ktoś  chciał  opisać 
konsekwencje  tego  rejsu,  musiał-
by zająć się historią nie tylko ludzi, 
ale także zwierząt i roślin. „1493 – 
Świat po Kolumbie” autorstwa ame-
rykańskiego pisarza popularnonau-
kowego  Charlesa  C. 
Manna  podejmuje  tą 
próbę. 

Kontynenty ame-
rykańskie  były  izolo-
wane od Starego Świa-
ta od dziesięciu milio-
nów lat. Dopiero pięć 
wieków temu stateczki 
genueńskiego żeglarza 
przebyły  ocean,  wy-
wołując lawinę zmian 
–  na  dobre  i  na  złe. 
Przez Atlantyk przepłynęli nie tyl-
ko ludzie. W największej katastro-
fie demograficznej w historii ospa 
i  inne  choroby  zawleczone  przez 
odkrywców  skosiły  trzy  czwarte 
przedkolumbijskich  mieszkańców 
Ameryki. Na równi z bronią palną 
konkwistadorów przyczyniły się do 
upadku imperiów Azteków i Inków. 
Inne gatunki przewożono rozmyśl-
nie.  Skromny  ziemniak  z  Andów 
choćby uratował Europę przed gło-
dem, umożliwił wzrost liczby lud-
ności i w efekcie opanowanie świa-
ta przez Europejczyków.

Ziemniak był jednak tylko po-
czątkiem.  Wymieszani  zostali  lu-
dzie,  zwierzęta  i  rośliny  całej  pla-
nety. Na wiekopomne i nieprzewi-
dziane efekty nie  trzeba było dłu-
go czekać. Ponieważ amerykańskie 
kolonie potrzebowały pieniędzy, sa-
dziły i sprzedawały tytoń oraz trzci-
nę cukrową. Jednak koloniści przy-
wieźli ze  sobą do Nowego Świata 
malarię, która  zdziesiątkowała  eu-
ropejskich  robotników. Zdespero-
wani plantatorzy, rozglądając się za 
siłą roboczą, sięgnęli po naturalnie 
odpornych  na  tą  chorobę  miesz-
kańców  Afryki.  W efekcie  Czarny 
Kontynent został spustoszony przez 
łowców niewolników. Europejczy-
cy  w  zamian  za  swoje  produkty 

przemysłowe dostali cukier i cygara, 
a cała wymiana handlowa: używki-
-niewolnicy-wyroby przemysłowe 
dostarczyła bogactw, z których wy-
kiełkowała rewolucja przemysłowa 
i nasz dzisiejszy świat.

A  to  nie  koniec  przyrodni-
czo-cywilizacyjnych  rewolucji.  Po 
przedstawieniu  tego,  co  działo  się 
na  wybrzeżach  Atlantyku,  Mann 
przeskakuje do Azji, by opisać wy-

darzenia  kompletnie 
nieznane czytelnikom 
na  Zachodzie,  choć 
wywołane tym samym 
rejsem  Kolumba.  Już 
kilkadziesiąt lat po od-
kryciu  Ameryki  hisz-
pańskie  galeony  pły-
ną przez Pacyfik, wio-
ząc  srebro  wykopane 
przez  podbitych  In-
dian. Cesarstwo chiń-
skie  potrzebuje  kolo-

salnych ilości tego kruszcu, by usta-
bilizować  swoją  gospodarkę.  Ra-
zem ze srebrem Pacyfik przebywa-
ją kukurydza i bataty. Podobnie, jak 
ziemniak w Europie, te uprawy za-
żegnują głód – ale nie tylko. Mann 
opisuje, jak w sposób, którego nikt 
nie mógł przewidzieć, te dwie ro-
śliny zmieniły sposób uprawy ziemi 
w Chinach, co w ciągu następnych 
kilkuset  lat  osłabiło  ich  gospodar-
kę i przyczyniło się zdominowania 
kraju przez zachodnie mocarstwa.

Rola ziemniaka, malarii i sre-
bra  to  tylko  czubek  góry  lodowej 
zmian  uruchomionych  przez  Ko-
lumba  i  jego  następców.  Pisarz 
mniej zręczny mógłby się w takim 
nawale  informacji pogubić. Mann 
jednak  umiejętnie  opisuje  skom-
plikowane  wydarzenia,  okraszając 
je  historycznymi  i  podróżniczymi 
anegdotami. Przywykliśmy,  że  hi-
storię tworzą ludzie. „1493 – Świat 
po Kolumbie” pokazuje jednak, że 
komary i bakcyle, nie wspominając 
już  o  swojskim  ziemniaku,  potra-
fiły odegrać w dziejach świata rolę 
większą niż politycy i generałowie. 
Mann zmienia sposób, w jaki czy-
telnik patrzy na świat i pokazuje, jak 
bardzo jest on skomplikowany. To 
znamię książki popularnonaukowej 
na najwyższym poziomie.

Łukasz Bodurka 
poleca:

Rubryka Czytelnika

Ziemniak, malaria 
i srebro

WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA PRZEDSZKOLAKÓW
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W roku tuwimowskim klasa I Szkoły Podstawowej w Ja-
nowicach odbyła wraz z wychowawczynią mgr Bogumiłą Ko-
cik, mamami uczennic i uczniów niezwykłą podróż do krainy 
poezji Juliana Tuwima. Nawet dyrektor szkoły i pani bibliote-
karka Anna Nytko z Biblioteki Publicznej w Janowicach zała-
pali się na tą wyprawę.

Żeby wszystko było  jak należy, najpierw każdy otrzymał 
bilet. Odwiedzana kraina jest bardzo dobrze znana dorosłym 
z własnego dzieciństwa, nie wszyscy  tylko pamiętają,  że Tu-
wim odkrył ją we własnej głowie. „Lokomotywa”, „Ptasie ra-
dio”, „Słoń Trąbalski”, jakże nie pamiętać tych uroczych zakąt-
ków tuwimowskiej wyobraźni. Powierzchownie mogłoby się 
wydawać, że to tylko zgrabnie ułożone rymowanki dla dzieci. 
W  istocie każda zawierać może wiele odniesień, kontekstów, 
ukrytych prawd.

Cóż na przykład uczy nas wierszyk o rzepce - zasadził dzia-
dek rzepkę w ogrodzie itd.? Oto tego, że wspólnym wysiłkiem 
łatwiej osiągnąć cel  i  żeby go osiągnąć, potrzebny  jest wkład 
wszystkich,  nawet  tej  najmniej  znaczącej  szarej  myszki,  bez 
której całe przedsięwzięcie kuleje. Słynne „Okulary” Hilarego 
można odczytać jako przytyk do tych, co łatwiej widzą cudze 
drzazgi niż własne belki, łatwiej im szukać oszczędności w cu-
dzych portfelach niż w swoich. Podróż obfitowała w zagadki, 
zaskakujące sytuacje, kalambury, inscenizacje. Mamy w ferwo-
rze rywalizacji wyprzedzały własne pociechy w prawidłowych 
odpowiedziach. A przy tym czyż to nie sympatycznie poczuć 
się znowu przez chwilę małą dziewczynką. Dorośli i dzieci zna-
komicie się bawili. A Pani, jak to Pani, czuwała nad wszystkim, 
żeby wędrowcy pełni wrażeń i w dobrych nastrojach dojecha-
li do końcowej stacji. 

Niegdyś 18 – letni ludzie po maturze mogli podejmować 
pracę w biurach, szkołach urzędach. Obecnie 18-latek po pierw-
sze, jest znacznie mniej dojrzały psychicznie, chociaż bardziej 
rozwinięty fizycznie niż jego rówieśnik sprzed lat. A po dru-
gie,  matura  w  zasadzie  żadnej  pracy  nie  umożliwia,  a  nawet 
dyplom uniwersytecki też nie. Czas edukacji szkolnej znacz-
nie się wydłużył, tak w dół -  do szkoły uczęszczają  już 5-lat-
ki, jak i w górę ludzie – 25, 26 - letni ciągle studiują.  Prawie 
1/3 życia człowiek spędza na edukowaniu się w szkołach i in-
stytucjach oświatowych, a uczyć musi się całe życie.  Posyłanie 
5-latków do szkół nie jest kwestią wyboru, lecz koniecznością, 
jeżeli nie mamy cofać koła historii. Rodzice w trosce o utratę 
dzieciństwa mogą zafundować własnym dzieciom utratę szans 
w życiu dorosłym. Świat w miejscu nie stoi, nie tylko w Polsce 
posyła się 5 - latki do szkół. Ktoś powie - gdzie Rzym, gdzie 
Krym…Człowieku obudź się, włącz Internet, już tam dawno 
jesteś, nawet jeżeli jeszcze o tym nie wiesz. Obecność rodzi-
ców na zajęciach szkolnych jest bardzo pożyteczna. Mogą się 
oni przekonać, że dzieci nie boją się szkoły, pani, nie lękają się 
zadań. Przeciwnie, żądają coraz to nowych, chcą się sprawdzić 
w rywalizacji z kolegami albo poczuć się kimś ważnym w gru-
pie. Babci czy dziadkowi zawsze wszystko się podoba i na takim 
osądzie nie ma co polegać, a już pani w szkole niekoniecznie,  
natomiast kolega z ławki może być jeszcze bardziej krytyczny, 
wymagania rosną i dzieci chcą się z nimi zmierzyć. Uczniowie  
w przeciwieństwie do dorosłych wcale nie lubią za łatwych za-
dań. Trzeba wymagać od dzieci, bo do coraz to większych obo-
wiązków dorastają. Z niebezpieczeństwami,  trudnościami, prze-

szkodami wcześniej czy później i tak trzeba się zmierzyć, więc 
lepiej wcześniej, aby zyskać przewagę. Pewna mama w trosce 
o bezpieczeństwo syna stale go przywoziła i odwoziła ze szko-
ły, pomimo tego, że szkoła była całkiem niedaleko od domu. 
Pewnego  razu  nieprzyzwyczajony do  ruchu  ulicznego  chło-
piec wpadł prosto pod auto, biegnąc po lekcjach do auta mamy.

Nadchodzące czasy zawsze bywają trudne, inaczej trudne 
niż ubiegłe, ale niemniej trudne. Niektóre obowiązujące wczo-
raj prawdy, dzisiaj powoli stają się mitami, np. że pracuje się od 
siódmej do trzeciej, że do pracy się chodzi albo jeździ, że praca 
polega na ruszaniu rękoma, że praca  musi być nużąca i uciąż-
liwa, że głównym celem pracy jest pensja, że chcieć to móc, że 
siedź w kącie, a cię znajdą, że pokorne cielę dwie krowy ssie, 
że bez pracy nie ma kołaczy. Obecnie bywa, że pracuje się o 23 
albo przebywa w domu jeszcze o 9, pracuje się też nie wycho-
dząc z domu, za ruszanie głową więcej płacą niż za ruszanie rę-
kami, kto umie sobie znaleźć pracę, którą polubi, nie musi pra-
cować, można bardzo chcieć i bardzo nie móc, siedź w kącie, 
a zarośniesz pajęczyną, pokorne ciele zawsze głodne chodzi, nie 
ma kołaczy bez umiejętności, to co robisz rób dobrze, a pienią-
dze wcześniej czy później przyjdą.

Chcesz, żeby dzieci nie straciły dzieciństwa poczytaj im z Tu-
wima i innej dziecięcej literatury. Kiedy nauczą się same czytać,  
kupuj im książki i zachęcaj do ich czytania, a jeżeli cię na to nie stać, 
idź do biblioteki. Wtedy  nie tylko dzieciństwa nie stracą, ale i szans  
w dorosłym życiu też. 

Maksymilian Mrzygłód

Refleksje z podróży
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„…U nas w domu na głównej ścianie w go-
ścinnym pokoju zawsze wisiały obraz Mat-
ki Boskiej, Pana Jezusa, a obok portret Wito-
sa…” wspominał Pan Antoni Nędza mieszka-
jący w Janowicach, syn Emilii i Andrzeja Nę-
dzów, rodziny niezwykle zasłużonej dla miej-
scowości i sprawy ludowej. Sam Andrzej Nędza 
urodził się w 1909 r. Już w wieku 18 lat wstą-
pił do organizacji młodzieżowej „Znicz”, z cza-
sem został wiceprezesem zarządu koła „Znicz”. 
Był współpracownikiem znanego działacza PSL 
Piast w Polsce międzywojennej i kierownika 
szkoły w  Janowicach Karola Regieca. Wielo-
krotnie kontaktował się z Wincentym Wito-
sem, był łącznikiem miedzy nim a Regiecem. 
Uczestniczył w zjeździe w Wierzchosławicach 
zorganizowanym na cześć Władysława Rey-

monta po przyznaniu mu nagrody Nobla. Kara-
no go za  rozwinięcie sztandaru ludowego, któ-
ry niósł na wiec z posłem Brodackim zorgani-
zowany w 1933 r. pod Zakliczynem. Był czyn-
nym uczestnikiem strajków chłopskich w  la-
tach trzydziestych. W czasie II Wojny Świato-
wej wstępuje do B.Ch. i AK. W jego domu kil-
kakrotnie przebywał Narcyz Wiatr Zawojna - 
przed wojną działacz PSL i ZMW Wici, więzień 
Berezy Kartuskiej, a w czasie okupacji, jak mo-
żemy przeczytać w Wikipedii „(…) Od 1941 do 
1945 komendant Okręgu VI  Batalionów Chłop-
skich na Małopolskę  i  Śląsk, zastępca komen-
danta Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej. 
Komendant Straży Chłopskiej „Chłostra”(…)”.

Emilia Nędza, żona Andrzeja podaje, że 
tuż przed świętem niepodległości w  1940 r. 
aresztowali Niemcy jej męża wraz z 44 inny-
mi zakładnikami. Po 6 dniach pobytu i zastra-
szaniu zwolniono zakładników z aresztu. An-
drzej Nędza na piechotę wrócił do domu w Ja-
nowicach. Po wojnie już 30 stycznia 1945 r. bie-
rze udział w organizacji powiatowego zarzą-
du stronnictwa ludowego i zaraz potem orga-
nizuje koło w rodzinnych Janowicach. Zosta-
je też członkiem PK ZSL w Tarnowie. W la-

tach sześćdziesiątych pełnił obowiązki prze-
wodniczącego GRN w Janowicach. Był wzoro-
wym gospodarzem i zamiłowanym sadowni-
kiem, sprowadzał nowoczesne odmiany drzew 
owocowych do własnego sadu i rozprowadzał 
je w miejscowości. Jego staraniem wybudowa-
no szkołę w Lubince. Odznaczony srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Zmarł w  trakcie zebrania 
wiejskiego na początku lat dziewięćdziesiątych.

Antoni Nędza był jednym z uczestników 
wieczornicy zorganizowanej w dniu 14 marca 
b.r. w Domu Weselnym w Janowicach, w cza-
sie której wykład o historii Janowic i jej związ-
kach z  ruchem ludowym przedstawił dr Jan 
Hebda - najznamienitszy znawca tematu. Dr 
Hebda przypomniał losy takich wybitnych Ja-
nowicza, jak wspomniany Andrzej Nędza, ale 

także Franciszek Regiec - na-
uczyciel ludowy i  długolet-
ni kierownik szkoły w  Jano-
wicach w latach 1870 – 1908. 
Był to pozytywista i organicz-
nik, zgodnie z resztą z duchem 
czasu w jakich żył i pracował. 
Był inicjatorem utworzenia 
w 1885 drużyny straży pożar-
nej w  miejscowości i  założył 
orkiestrę dętą. Do dzisiaj OSP 
Janowice posiada zabytkową 
pieczęć z datą utworzenia dru-
żyny. Inny członek rodu Karol 

Regiec był z kolei aktywnym członkiem PSL 
Piast i współpracownikiem Wincentego Wito-
sa po przewrocie majowym i w latach trzydzie-
stych w okresie strajków chłopskich. W Jano-
wicach istniały wtedy dwa obozy; jeden zwią-
zany z Piastem i drugi prorządowy z BBWR. 
W popieranie tego drugiego czynnie byli za-
angażowani Karol Jarosz wójt i poseł na sejm 
od 1928 r. pochodzący z Janowic oraz nauczy-
ciel przybyły do Janowic z Zalasowej - Franci-
szek Działo - kierownik szkoły w latach 1929-
39. Popularyzował on sadownictwo, pszczelar-
stwo, uczył młodzież szczepienia i oczkowania 
drzew owocowych, organizował wystawę rol-
niczą w 1937, zaangażował się w pomoc powo-
dzianom po wylewie Dunajca w 1935 r. Zdo-
był np. z Czerwonego Krzyża 90 par butów, któ-
re rozdał uczniom. Aktywnym i przedsiębior-
czym okazał się tez Filip Zapart, dzięki które-
mu na konnych wozach przywieziono do Ja-
nowic drewniany kościół i wzniesiono w 1909 
r. Inni bohaterowie wykładu doktora to Józef 
Harlender, Kasper Wiśniewski, Stanisława Ce-
sarz i wielu innych lokalnych patriotów. Słowo 
patriotyzm pochodzi od pater czyli ojciec, a oj-
czyzna od ojcowizna tak więc, patriotyzm nie-

koniecznie musi dotyczyć tej wielkiej ojczyzny, 
może i tej mniejszej ojcowizny. Emilia Nędza 
- żona Andrzeja Nędzy, matka jedenaściorga 
dzieci, z których każde było i jest prawym Po-
lakiem i  odpowiedzialnym człowiekiem, za-
nim zmarła w 2012 r. powierzyła Szkole Podsta-
wowej w Janowicach reprodukcję z portretem 
Wincentego Witosa. Widać, że wielką estymą 
i poważaniem darzono premiera z Wierzcho-
sławic w podtarnowskich Janowicach. Chło-
pi byli dumni ze swojego lidera, bo był synem 
chłopskim, a  jednocześnie wybił się wysoko. 
Ziemię uprawiał jak każdy z nich, a trzykrot-
nie był premierem kraju. Wyszedł z wierzcho-
sławickiej chaty, z biedy, spod strzechy, a potra-
fił myśleć, mówić lepiej niż niejeden w pałacu 
urodzony. Ziemi się nie wyparł, jak zdobył wy-
kształcenie. Sprawy ludowej się nie wyparł po 
przewrocie majowym. Polski się nie wyparł po 
przyjściu Niemców. Życie i mowa chłopów, czy 
jak się teraz mówi - rolników było i jest twar-
de i szorstkie, jak szorstkie są ich ręce. Witos 
mówił do chłopów i za chłopów, był ich chlu-
bą i tarczą. Teraz wiejskie pochodzenie może 
być powodem wstydu, a określenie wieśniak 
jest traktowane jak obelga. Zmiana środowiska 
życia z wiejskiego na miejskie jest traktowana 
jak awans społeczny, polska muzyka ludowa dla 
młodzieży to „obciach”, a jednocześnie muzy-
ka country czyli ludowa muzyka amerykań-
ska jest jak najbardziej „cool”. Na każdej stud-
niówce tańczy się poloneza, a to taniec wywo-
dzący się z  ludowego chodzonego. Rodowód 
większości tańców ma korzenie ludowe. Czę-
sto przecież świąteczne zwyczaje i obrzędowość 
wędrowały z chat do dworów. Tak naprawdę 
wiejskie pochodzenie nie jest żadnym powo-
dem do wstydu i zaniżonej samooceny. Praw-
dziwego szlachectwa nie nabywa się poprzez 
urodzenie, a poprzez czyny. Człowiek nie rodzi 
się szlachetnym, lecz staje się szlachetnym i to 
udowodniły biografie przedstawianych w cza-
sie konferencji janowiczan. C.d.n.

Maksymilian Mrzygłód

Konferencja w Domu Weselnym 
w Janowicach c.d.
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Równolegle z nastaniem pierwszych 
dni okupacji hitlerowskiej rozpoczyna się 
na terenie miasta Tarnowa i otaczającego 
powiatu organizacja podziemnego ruchu 
oporu o charakterze wojskowym. Po zło-
żeniu przysięgi najczęściej przed dowód-
cą  pododdziału,  przyjmowany  żołnierz 
podawał do wiadomości obrany przez sie-
bie pseudonim.  Jednocześnie był zazna-
jamiany z wszelkimi tajnikami konspira-
cji, w tym też kryptonimami miast, gmin 
i wiosek, w obrębie których będzie działał. 
Wykaz miast i gmin powiatu/obwodu wraz 
z  obowiązującymi kryptonimami przed 
i po dacie 30.III.1944r /w tabeli poniżej/.

Powstające  komórki  organizacyjne 
ruchu oporu w pierwszej kolejności mu-
siały zapewniać zagrożonym osobom lo-
kale zastępcze tzw. „meliny”, a nawet lewe 
dokumenty osobiste na przybrane nazwi-
ska. Ostatni kwartał 1939 roku, a także rok 
następny, to okres powstawania w kraju 
okupowanym jednolitych struktur pod-
ziemnych Związku Walki Zbrojnej, które 
na szczeblu gmin otrzymały nazwę placó-
wek. Do podstawowego zakresu ich dzia-
łania należało zbieranie, konserwowanie 
i melinowanie broni, tworzenie w gmi-
nach pierwszych drużyn i plutonów, wy-
dawania ulotek, broszur, a nawet pierw-
szych biuletynów.

W  miarę  jak  od  początku  okupacji 
narastał terror okupanta, który osiągnął 
swoiste apogeum w roku 1943, wzmagała 
się także i bojowość Ruchu Oporu. Nasi-
la się też przy tym akcja likwidacji szkod-
ników narodu, zdrajców i konfidentów.

1.Reorganizacja Ruchu Oporu
W  połowie  lutego  1942  roku  na-

stąpiło  przemianowanie  Związku  Wal-
ki Zbrojnej w Armię Krajową. W struk-
turach gmin dalej funkcjonują placów-
ki, którymi na szczeblu powiatu od tego 
momentu kieruje Komenda Obwodowa 
Armii Krajowej. Po reorganizacji na te-
renie powiatu i miasta Tarnowa działało 
14 placówek  tej konspiracyjnej organi-
zacji, a każda placówka gminna i miejska 
składała się z co najmniej z dwóch plu-
tonów bojowych wraz ze sekcjami spe-
cjalnymi, takimi jak:
1.  Sekcja łączności bojowej i konspira-

cyjnej,
2.  S. dywersyjnej i sabotażowej,
3.  S. wywiadu i kontrwywiadu,
4.  S. oświatowej – tajnego nauczania,
5.  S. technicznej,

6.  S. sanitarnej,
7.  S. WSK (Wojskowa Służba Kobiet), 
8.  S. gospodarczej.

Na przełomie lat 1942/43 po scaleniu 
się czterech partii politycznych powstaje 
Delegatura Rządu i terenowa władza ad-
ministracyjna.  Następuje  jednocześnie 
luźne scalenie od dłuższego czasu dzia-
łających oddziałów wojskowych, podpo-
rządkowując  się  jednolitemu  dowódz-
twu. Na terenie powiatu i miasta Tarno-
wa w skład wspólnego dowództwa Armii 
Krajowej wchodziły:
• Oddziały  Związku  Walki  Zbrojnej 

/ZWZ/ w sile co najmniej 24 plutonów,
• Oddziały  Batalionów  Chłopskich 

/BCh/ w sile około 4 plutonów,
• Oddziały Narodowej Organizacji Woj-

skowej w sile 3 plutonów,
• Oddział harcerski w sile 1 plutonu.

Innych  oddziałów  w  czasie  okupa-
cji na naszym terenie nie było, a nawet 
gdyby  były  oddziały  Armii  Ludowej  /
AL/, lub skrajnej prawicy - Narodowych 
Sił Zbrojnych /NSZ/ z pewnością by się 
nie podporządkowały naszej Komendzie 
Obwodowej Armii Krajowej w Tarnowie 
ze względów ideologicznych. Rozpoczy-
na się szeroka akcja organizacji wywiadu 
i  kontrwywiadu, w  której  bierze  udział 
każdy  żołnierz  Ruchu  Oporu,  przez  to 
intensywniej  pracują  grupy  dywersyjno 

-sabotażowe.  Oddziały  w  placówkach 
podzielone zostają na: Oddziały bojowe, 
Oddziały  dywersyjne,  Oddziały  Służby 
Ochrony Powstania /SOP/.

Przełom  lat  1942/43  na  szczeblu 
gmin /placówek/ i powiatu /obwodu/ to 
okres intensywnych prac organizacyjnych 
i szkoleniowych. Na szczeblu centralnym 
opracowany zostaje plan Akcji „P”, który 
miał być wykonany w ramach ogólnego 
powstania zbrojnego we wszystkich po-
wiatach i miastach w części Polski zaję-
tej przez okupanta hitlerowskiego. Plan 
ten  przewidywał  między  innymi  opa-
nowanie  miasta  Tarnowa  przez  oddzia-
ły Armii Krajowej obwodu tarnowskie-
go. Miasto to było dla okupanta ważnym 
węzłem komunikacyjnym tak kolejowym, 
jak i drogowym. Posiadało duży garnizon 
„Wermachtu” i żandarmerii niemieckiej, 
dlatego starano się, by obwód tarnowski 
AK dysponował oddziałem, który mógł-
by się przeciwstawić wrogowi.

Od 1943 roku Tarnów staje się sie-
dzibą  Inspektoratu  Armii  Krajowej, 
kryptonim„C”, który  był  dowództwem 
trzech  powiatów,  tj.  tarnowskiego  /ob-
wód  kryp.  ”Tamara”,  „Ca”/,  brzeskiego 
/obwód  kryp.  ”Buty, Cb”/,  dąbrowskie-
go / obwód „Drewniaki”, „Cc”/, a które 
to od 1918  roku stanowiły  terytorialnie 
miejsce naboru rekruta do 16 pułku pie-

Przygotowywania do czynu zbrojnego
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choty  Ziemi  Tarnowskiej.  Inspektorem 
był ppłk. Stefan Musiałek – Łowicki ps. 
„Mirosław”, „Bożymir” i pozostał nim aż 
do  odzyskania  niepodległości. Zastępcą 
Inspektora  został  mjr.  Stanisław  Marek 
ps.  „Jagoda”. Komendantami obwodów 
byli: „Tamary” kpt. „Leliwa” – Borowski 
Eugeniusz, „Buty” kpt. „Soplica” - Blok 
Franciszek, „Drewniaki” kpt. „Brzechwa” 
– Kabat Władysław. Komendanci Obwo-
dów kryp. „Buty” i „Drewniaki” docelo-
wo wystawić mieli oddziały w sile jedne-
go  batalionu  bojowego  piechoty  każdy. 
Oddziały te po uzyskaniu pełnej gotowo-
ści bojowej miały stanowić rezerwę stra-
tegiczną podczas walk o miasto Tarnów.

Niezależnie od trwającej reorganiza-
cji komend AK, trwają ustawiczne szko-
lenia  żołnierzy.  Organizowane  są  kur-
sy  podchorążych,  podoficerów,  a nawet 
ćwiczenia sztabowe dla oficerów. Wykła-
dowcami szkoleń w terenie placówek byli 
miejscowi  oficerowie  oraz  z  Komendy 
Obwodu Tarnów /KO/. Szkolenia i ćwi-
czenia  oficerów  KO  obsługiwała  kadra 
oficerska  z  Komendy  Inspektoratu Tar-
nów  /KI/,  a  także  oficerowie  Komendy 
Okręgu Kraków AK.

Narastające  niepowodzenia  armii 
hitlerowskiej  w  1943  roku  na  froncie 
wschodnim  oraz  rosnąca  w  siłę  Armia 
Krajowa, co przejawiało się w prowadze-
niu na każdym kroku sabotażu utrudnia-
jącego dostawy na front oraz walki z ko-
laboracją i konfidencją - wszystko to wy-
woływało u okupanta niespotykany dotąd 
terror  ludności przejawiający się w nie-
ustannych  rewizjach  żandarmerii  nie-
mieckiej i policji granatowej;
-  w  miejscach  publicznych,  a  w  szcze-
gólności  na  placach  targowych  i  rogat-
kach miast,
- pasażerów i bagaży w publicznych środ-
kach lokomocji.

Wszelkie  przypadki  handlu  żywno-
ścią karane były wywózką na roboty do 
Niemiec  albo nawet zsyłką do obozów. 
Zakończono  z  końcem  1943  roku  cał-

kowitą  ekstermina-
cję  Żydów  w  gettach 
Tarnowa  i  Tuchowa. 
Przeprowadzane kon-
trole i rewizje u wylo-
tu dróg wyjazdowych 
z  Tarnowa  oraz  na 
dworcach kolejowych 
utrudniały działalność 
konspiracyjną  ofice-
rom Komendy Obwo-
du,  wywożących  taj-
ne  konspiracyjne  do-
kumenty na teren pla-

cówek.  Zapadły  więc  decyzje  na  szcze-
blu Inspektoratu AK organizowania waż-
nych narad na terenie podmiejskich pla-
cówek, a nawet przenoszenia tam siedzib. 
Pierwsza taka narada odbyła się 30 grud-
nia 1943 roku w Pleśnej, tym bardziej że 
dwaj oficerowie Komendy Obwodu bez 
mała  od  początku  okupacji  zamieszki-
wało w tej miejscowości. Byli to kpt. Eu-
geniusz Borowski ps. „Leliwa”, pełniący 
wówczas funkcję Z-cy Komendanta Ob-
wodu AK w Tarnowie oraz ja w stopniu 
podporucznika, odpowiedzialny za spra-
wy  mobilizacyjne.  Jednodniowa narada 
odbyła się na plebanii, dzięki uprzejmości 
i daleko idącej pomocy, jaką udzielił nam 
proboszcz ksiądz kanonik Marcin Konic-
ki. W spotkaniu tym uczestniczyli: Ppłk. 
„Paweł”  –  Władysław  Owoc  z  Komen-
dy Okręgu Armii Krajowej w Krakowie, 
mjr „Jagoda” - Stanisław Marek, Zastęp-
ca Inspektora AK w Tarnowie, kpt. „Le-
liwa” - Eugeniusz Borowski, podówczas 
komendant scalonego podokręgu Naro-
dowej  Organizacji  Wojskowej  /NOW/ 
krypt.  „Santa  Maria”  i  zastępca  równo-
cześnie Komendanta obwodu AK w Tar-
nowie. Wspomniana konferencja  trwała 
do godzin południowych, a w jej wyni-
ku została ostatecznie sfinalizowana akcja 
scalania NOW-u na terenie Inspektoratu 
Armii Krajowej w Tarnowie, obejmujące-
go powiaty tarnowski, brzeski i dąbrow-
ski. Ostatnim omawianym punktem pro-
gramu konferencji były sprawy personal-
ne i organizacyjne. Major „Jagoda” prze-
kazał  ppłk  „Pawłowi”  wniosek  Inspek-
tora „Mirosława” do akceptacji Komen-
dy Okręgowej Armii Krajowej w Krako-
wie, a dotyczący niezwłocznego powoła-
nia na Komendanta Obwodu AK kapita-
na „Leliwę” z jednoczesnym przeniesie-
niem Komendy Obwodowej AK do Ple-
śnej. Kpt. „Leliwa” zapytany przez Prze-
wodniczącego konferencji ppłk. „Pawła” 
czy wyraża zgodę? przytaknął twierdzą-
co,  jednocześnie  zaproponował  na  sie-
dzibę  Komendy  Obwodu  budynek  To-

masza Sajdaka, w którym sam zamiesz-
kiwał od 1942 r.

Kończąc tą krótką relację z odbytej na-
rady na plebanii w Pleśnej z końcem 1943 
r., pamięcią  jeszcze wracam do drugiego 
półrocza 1944 r., kiedy to plebanię w Ple-
śnej okupowało 35-ciu żołdaków niemiec-
kich z formacji TOD nadzorujących bu-
dowę fortyfikacji obronnych wzdłuż rze-
ki Biała, a ksiądz Kanonik Konicki, mając 
tych nieproszonych gości na utrzymaniu, 
pamiętał o walczącym Batalionie „Barba-
ra” na Pogórzu Tuchowsko – Ciężkowic-
kim i wspierał go dostawami żywności.

Poza  Plebanią  w  Pleśnej  punktami 
zbiorczymi organizowania żywności były 
sklepy „Szczupaka” w Lichwinie  i „Bu-
rego”  w  Rzuchowej,  domostwa  „Roga” 
i „Maja”na Woźnicznej, Budzika w Kło-
kowej, a także Młyn Rzepeckiego w Ja-
nowicach. Według relacji Wojtowicza Jana 
ps. „Róg”, który od sierpnia 1944 r. peł-
nił funkcję Komendanta placówki „Prak-
seda”  cyt. źródłem pozyskiwania żywności 
dla „Barbary” był także Klasztor Bernardy-
nów w Tarnowie, z którego dwukrotnie przy-
wożono do magazynu żywności prowadzone-
go u Mielaka Jana na Woźnicznej partię to-
waru, w skład której wchodziło 400kg cukru, 
200kg mąki, 100kg kaszy oraz 2 beczki mar-
molady. Od Mielaka tą żywność zabierał Bu-
jak z Lichwina i odwoził do „lasu”.

2. Pozyskiwanie broni.
Prowadzona zbiórka broni po kam-

panii wrześniowej połączona z jej wstęp-
nym  czyszczeniem  i  konserwowaniem, 
początkowo  napawała  optymizmem,  że 
będzie można w nią uzbroić co najmniej 
cztery  kompanie  partyzanckie.  Prowa-
dzony w międzyczasie dokładny jej prze-
gląd przez rusznikarzy wykazał, że zaled-
wie 50% tej broni strzeleckiej przydatnej 
było do dalszej walki. W warunkach walki 
partyzanckiej stosowano różne formy jej 
zdobywania od zakupu przy handlu wy-
miennym za bimber z Ukraińcami i Ro-
sjanami na usługach niemieckich, po kra-
dzieże prowadzone w środkach lokomocji 
i lokalach gastronomii. W miarę zdoby-
wania doświadczeń głównym sposobem 
zdobywania broni stały się większe akcje 
na Niemców. Pojawiły się nowe źródła za-
opatrywania w broń aliancką i ich amu-
nicję, głównie z zrzutów dokonywanych 
w części północnej naszego powiatu.

A  oto  relacja  Jana  Wójtowicza  ps. 
„Róg”. W lutym 1944 r. wezwał mnie do sie-
bie komendant plac kryp. „Prakseda” Gąciarz J. 
ps. „Chmura” i dał mi rozkaz, abym na drugi 
dzień z Sajdakiem J. ps. „Sosna” oraz „Drew-
ką” poszedł piechotą, ale tak, by o godz.15-

W budynku rodzinnym por. W. Kowala ps. „Rola” i kpr. J. Sajdaka ps. 
„Sosna” w okresie od 30 XII 1944 r. znajdowała się komenda obwodu AK
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-tej znaleźć się na drodze ze Zgłobic do Zby-
lutowskiej Góry, gdy robotnicy będą wychodzić  
z Fabryki Zakładów Azotowych. Jako zna-
ki rozpoznawcze jeden z nas ma mieć w lewej 
ręce gazetę, a drugi w lewej ręce kwiat. Chmura 
prócz tego podał mi hasło i odzew. Mieliśmy spo-
tkać dwóch ludzi, którzy wręczą nam nasz przy-
dział broni z zrzutu dokonanego w lasach ra-
dłowskich. Na drugi dzień wyruszyliśmy wszy-
scy trzej piechotą i w oznaczonym czasie byliśmy 
na drodze ze Zgłobic do Zbylutowskiej Góry.

Drogą z fabryki szło dużo ludzi z pracy. 
W pewnej chwili minęło nas dwóch ludzi na 
rowerach, którzy nam się przypatrzyli i na-
szym znakom rozpoznawczym. Po chwili za-
wrócili, a jeden z nich podał hasło, my odpo-
wiedzieliśmy odzewem. Poczym wręczyli nam 
trzy pakunki owinięte w worki i dosyć cięż-
kie. Z pakunkami wracamy do Pleśnej i od-
dajemy je Knapikowi Ignacemu z Gądówki, 
który w placówce pełnił funkcję rusznikarza.  
W pakunkach: 5 Stenów, 5 Coltów, dużo ma-
gazynków zapasowych i kilka tysięcy sztuk 
amunicji do tej broni. Broń powyższą odebrał 
i rozprowadził później „Lawina”. Podobne 
polecenie w niedługim czasie otrzymaliśmy od 
„Chmury” i także w Mościcach odbieraliśmy 
pewną ilość materiału wybuchowego w pacz-
kach. Paczki te złożone zostały u Jana Iwańca 
– „Śrubki” pod lasem. Paczki odebrał znowu 
„Lawina”. Wiosną 1944r. d-ca plutonu Ser-
wiński Bolesław ps. „Brzoza” zorganizował 
w Rzuchowej produkcje butelek zapalających. 
Produkowano tą groźną broń w/g otrzymanej 
instrukcji przez wiele miesięcy i także mono-
pol na jej odbiór miał „Lawina”.

Poważnym  źródłem  zaopatrzenia 
w  broń  naszego  powiatu  tarnowskiego, 
a także ościennych była tajna produkcja 
w latach 1942-44 granatów ręcznych pro-
wadzona w Zakładach Azotowych w Mo-

ścicach.  Organizatorem  tego  przedsię-
wzięcia  był  ppor.  Stanisław  Krawczyń-
ski-Krogulski,  adiutant  Placówki  „Mo-
nika”,  który  z  czasem przejął wszystkie 
sprawy związane z transportem materia-
łów,  produkcją  i  ich  rozdziałem.  Prefa-
brykowane części „Sidolówek” oraz ma-
teriały wybuchowe dostarczało Dowódz-
two Okręgu Krakowskiego AK. Opako-
waniami blaszanymi mieszczącymi ideal-
nie 14 sztuk granatów były puszki produ-
kowane w pobliskich Gumniskach, a słu-
żyły dotychczas jako opakowania w miej-
scowych  marmoladziarniach.  Tak  więc 
przewożenie takich puszek nawet w bia-
ły  dzień  nie  budziło  wówczas  żadnych 
podejrzeń, gdyż nawet ciężar puszki wy-
pełnionej granatami był zbliżony do wagi 
puszki z marmoladą, która w tym czasie 
była podstawowym produktem spożyw-
czym. Nie był więc kapitan „Leliwa” za-
skoczony,  gdy  w  momencie  spotkania 
„Lawiny”  pod  bramą  Zakładów  Azoto-
wych zadał mu pytanie co tutaj załatwia? 
W odpowiedzi usłyszał – „marmoladę”.

Zapamiętałem krótką charakterysty-
kę osobowości „Lawiny”, jaką usłyszałem 
wiele lat po wojnie na spotkaniu z „Le-
liwą”. Cyt.  „St. wachmistrz „Lawina” był 
wzorowym Polakiem, a w pracy konspiracyj-
no – patriotycznej niesłychanie ofiarny. „Wła-
dzio” umiał ukrywać u siebie /w Pleśnej/ każ-
dego spalonego działacza konspiracyjnego. On 
między innymi zaopatrywał placówki w ręcz-
ne granaty, fabrykowane w Mościcach. Jakże 
to czynił. Otóż przybywał do fabryki furman-
ką wyposażoną w gnojnice i udekorowaną po-
kaźną wiązką słomy. W Mościcach załadowy-
wał furmankę puszkami z granatami i spokoj-
nie wracał do Pleśnej – stąd rozwoził granaty 
po placówkach”.

W ten oto sposób wyjaśnia się nam ta-
jemnica tej nowej funkcji, jaką od począt-
ku 1944 roku piastował „Lawina”, były ko-
mendant placówki „Prakseda”. Przez jego 
ręce i jego magazynowe meliny przecho-
dziła  również  wszelka  broń  z  zrzutów, 
przeznaczona dla placówek części połu-
dniowej powiatu /obwodu/ tarnowskiego. 
W dostawach tych znalazła się także broń 
przywieziona dwukrotnie  na  lądowisko 
„Motyl” w Wał Rudzie wraz z kurierami 
i pocztą w maju i lipcu 1944 roku. W lipcu 
właśnie odlecieli do Londynu ważni ku-
rierzy, przewożąc na zachód ze sobą czę-
ści pocisku V2 oraz ich zdjęcia fotograficz-
ne wykonane po wydobyciu przez żołnie-
rzy Armii Krajowej niewypału tego poci-
sku z dna Bugu.

3.Tuż przed „Burzą”.

W  miejsce  planu  „P”,  na  skutek 
przemieszczania  się  frontu wschodnie-
go w bardzo szybkim tempie przez zie-
mie polskie, Dowództwo Armii Krajowej 
opracowuje nowy plan działania pod na-
zwą Akcja „Burza”. Nowy plan przewidy-
wał na terenie obwodu tarnowskiego „Ta-
mara” mobilizację w sile jednego batalio-
nu partyzanckiego z zadaniem wykony-
wania działań otwartych przyfrontowych 
na tyłach wroga. Na terenie obwodu brze-
skiego krypt. „Buty”, „Batuta” planowana 
była mobilizacja batalionu partyzanckiego 
w sile trzech kompanii z zadaniem działa-
nia przy przeprawach na Dunajcu i współ-
działania bojowego w razie konieczności 
z batalionem tarnowskim. Natomiast na 
terenie powiatu dąbrowskiego z braku te-
renów lesistych sprzyjających działaniom 
partyzanckim,  batalion  pozostawał  na 
miejscu w stanie alarmowym.

Oddziały  Armii  Krajowej  przygo-
towują się do spodziewanej i oczekiwa-
nej otwartej walki z okupantem. Nato-
miast  społeczność  Tarnowa  i  powiatu 
składa  liczne  ofiary  pieniężne  i  mate-
rialne, a poza tym oddaje wojsku środ-
ki sanitarne, w tym leki, a także odzież 
i obuwie. Pomaga ukrywającym się żoł-
nierzom i ich rodzinom. Otacza opieką 
wdowy i sieroty po poległych i zamor-
dowanych, a także rodziny aresztowa-
nych. Tak więc powstał 16 pułk piecho-
ty Armii Krajowej, który przeszedł swój 
chrzest bojowy już w pierwszych dniach 
po rozpoczęciu Akcji „Burza” na Ziemi 
Tarnowskiej.

Kpt. dypl. Eugeniusz Antoni Borowski „Leli-
wa”. D-ca I Batalionu 16 pp. A.K. „Barbara”

Jan Wójtowicz ps. „Róg” komend. Plac. 
„Pleśna” od 1 VII 44-31 X 44 r.
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Zaczęliśmy sezon łagodnie, od relaksacyjnego wy-
padu w przecudowne beskidzkie zakątki Sądecczyzny. 
Nie spadła żadna kropla z nieba, choć te zasnute było 
raz po raz chmurami. Warunki na szlaku, atmosfera pa-
nująca w grupie, pogoda, zapał wędrujących pozwala-
ją podsumować sobotni wypad jako iście udany i satys-
fakcjonujący.

27 kwietnia około w pół do ósmej wyjechaliśmy w gru-
pie 46 osób z rodzimej gminy w kierunku Krynicy. Mieliśmy 
czas. Nie było się dokąd śpieszyć, wszakże kolejka gondolowa 
– pierwszy punkt programu naszej wycieczki – ruszała dopie-
ro o godz. 9.00. Tak pod kolejką, jak i na szlaku znikoma licz-
ba turystów. Wspólne zdjęcie na szczycie Jaworzyny i w dro-
gę łagodnym szlakiem przez las na Runek, Wierchomlę aż do 
Szczawnika…

Wędrowaliśmy powoli, czas trasy zaplanowaliśmy na około 
4 i pół godziny. Częste postoje przeznaczaliśmy nie tyle na zre-
generowanie sił, co podziwianie okolicznych panoram. A propos 
widoków – choć było nieco zawiesiście, udało się nam nawet 
wypatrzyć zarys zaśnieżonych szczytów słowackich z Łomni-
cą na czele. Bajkowo malował się krajobraz bliższych wznie-
sień Beskidu Sądeckiego.

Dłuższy  postój  zaplanowaliśmy  pod  schroniskiem  na 
Wierchomli. Teraz czekała nas część trasy wiodąca trawersem, 
zwieńczona długim zejściem do Szczawnika, podczas które-
go nieprzerwanie kroku dotrzymywało nam słońce. Widać, że 
dopiero co puścił śnieg, łąki są jeszcze szare, trawy przykle-
pane, przez które przebijają się kaczeńce i pierwiosnki. Wy-

ciągi niedawno zamknięte, gdzieniegdzie zalega śnieg – tak-
że wzdłuż szlaku. 

W Szczawniku czekał na nas autobus. Podjechaliśmy do 
Złockiego na przepyszny obiad w sanatorium „Wiarus”. Od-
wiedziliśmy także cerkiew św. Dymitra w Szczawniku, pozo-
stałość po mniejszości łemkowskiej zbudowana w 1841 roku. 
Trafiliśmy akurat na miejscowe zaślubiny, stąd długo nie zaba-

wiliśmy wewnątrz. Uda-
liśmy się na tyły budow-
li,  skosztować  miejsco-
wego  źródła  młodości. 
Zdania  na  temat  sma-
ku były podzielone, jed-
nakże woda uzdrowisko-
wa ma leczyć, a nie sma-
kować. 

Poobiedni  spacer 
wzdłuż  muszyńskiej 
promenady również oka-
zał  się  idealnym  pomy-
słem ad hoc. Troszkę za-
zdrościliśmy  muszynia-
nom tego miejsca. Nam 
przypadły szczególnie do 
gustu atlasy ćwiczebne – 
niemal  każdy  (z  cieka-
wości  chociażby)  zmie-
rzył się z jednym z nich. 

Ostatnim punktem sobotniej wycieczki był postój w Piw-
nicznej. Każdy mógł wygospodarować własne pół godziny na 
co tylko chce. Dużą popularnością cieszyły się tamtejsze lody 
gałkowe – wyrób własny jest specjalnością miasta.

Żegnaliśmy się z Beskidem Sądeckim około 17.30. Sobot-
nia wycieczka sprostała naszym oczekiwaniom. Sezon zaczął 
się dobrze – miejmy nadzieję, że już tak zostanie. Zapraszamy 
na majowe zwiedzanie Gorców. Szczegóły wkrótce!

Sebastian Smoleń

Pierwsze szlaki przetarte
Krótka relacja z pierwszej tegorocznej wycieczki

„Wędruj Razem z Nami 2013”
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W święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
na boisku sportowym ORLIK w Pleśnej od-
był się IV Memoriał im. Jacka Gąciarza. Tur-
niej od początku odbywa się pod honorowym 
patronatem Członka Zarządu Województwa 
Małopolskiego dra Stanisława Sorysa.

Memoriał odbył się dzięki komiteto-
wi organizacyjnemu, w skład którego weszli: 
UKS GRYF Pleśna, Gimnazjum w Pleśnej im. 
Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem, Urząd 
Gminy Pleśna, Centrum Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy Pleśna oraz Szkoła Podsta-
wowa im Bronisława Czecha w Pleśnej. Me-
moriał ten zyskał już swoją renomę, dlatego 
nic dziwnego, iż rokrocznie pojawiają się na 
nim kolejne, nowe drużyny. W  IV Memo-
riale udział wzięły drużyny: Wisły Kraków, 
Akademii Piłkarskiej 21 Kraków, Sandecji 
Nowy Sącz, Okocimskiego Brzesko, Tarnovii 
Tarnów, UKS 6 Jasło, DAP Dębica, Igloopol 
Dębica, Dąbrovii Dąbrowa Tarnowska oraz 
gospodarzy UKS GRYF Pleśna. Awizowany 
był wcześniej przyjazd Górnika Zabrze, jed-
nak w ostatniej chwili drużyna ta, bez poda-
nia przyczyn, zrezygnowała z uczestnictwa.

Memoriał rozpoczął się przy pięknej sło-
necznej pogodzie. Został otwarty przy udziale 
Stanisława Sorysa,  Stanisława  Burnata wój-
ta Gminy Pleśna, Agnieszki Partridge córki 
Jacka Gąciarza oraz Tomasza Włodka, który 
w imieniu organizatorów przywitał wszystkich 
gości. Sportowa rywalizacja trwała od godziny 
9.00 do ok. 16.00. Drużyny zostały podzielo-

ne na dwie grupy, we-
wnątrz których roz-
grywane były zacięte 
mecze eliminacyjne. 
Najlepsze dwie dru-
żyny każdej z  grup 
walczyły w  półfina-
łach. W  pierwszym 
półfinale zmierzyły 
się Igloopol Dębica 
z DAP Dębica. Z tego 
pojedynku zwycięsko 
wyszedł Igloopol, ale 
dopiero po serii rzu-
tów karnych. W dru-
gim półfinale, również po rzutach karnych, 
zwycięzcą okazała się Tarnovia (nad Sande-
cją). Mecz o trzecie miejsce pomiędzy DAP 
Dębica i Sandecją udało się rozegrać w poło-
wie do stanu 1:0 dla Sandecji i nad Pleśną roz-
szalała się ogromna burza.  Niestety meczu fi-
nałowego pomiędzy Tarnovią a Igloopolem  ze 
względu na mocne opady deszczu nie można 
było rozegrać, a zakończenie turnieju odbyło 
się w hali przy Gimnazjum w Pleśna.

I tak w IV Memoriale im. Jacka Gąciarza 
w Pleśnej przyznano dwa I miejsca dla dru-
żyn Tarnovii Tarnów i Igloopolu Dębica, III 
miejsce zajęła Sandecja Nowy Sącz, następne 
miejsca zajęły w kolejności: DAP Dębica, UKS 
6 Jasło, Wisła Kraków, AP 21 Kraków, Dąbro-
via Dąbrowa Tarnowska, Okocimski Brzesko, 
UKS GRYF Pleśna. Najlepszym strzelcem Me-

moriału okazał się 
zdobywca 8 bramek 
- Kacper Wielgus 
z drużyny DAP Dę-
bica, najlepszym za-
wodnikiem turnieju 
wybrany został Kac-
per Ostrowski z Tar-
novii Tarnów, naj-
lepszym bramka-
rzem wybrany zo-
stał Patryk Barszcz 
z  Igloopolu Dębi-
ca, który wraz ze 
statuetką otrzymał 
rękawice bramkar-
skie oraz list gratu-
lacyjny wystosowa-
ny przez panią poseł 
Urszulę Augustyn.

IV Memoriał 
im. Jacka Gąciarza 
pokazał, iż istnieje 
potrzeba organizo-
wania tego typu im-
prez sportowych dla 

dzieci i młodzieży. Pleśną odwiedzili w tym 
dniu m.in właściciel firmy GALECO, sponso-
ra drużyny siatkarek Wisły Kraków oraz wie-
le innych osób związanych ze środowiskiem 
biznesu nie tylko lokalnego. Jako współor-
ganizator, spotkałem się z przejawami dużej 
sympatii oraz wdzięczności za tak fantastycz-
nie zorganizowany turniej, dlatego korzysta-
jąc z okazji chciałem serdecznie podziękować 
wszystkim współorganizatorom: zarządowi 
UKS GRYF Pleśna w  osobach pani Graży-
ny Golińskiej oraz panów Marcina Warcho-
ła, Mieczysława Gąciarza, Krzysztofa Niemca, 
Krzysztofa Sorysa oraz Pawła Ścieżki, Urzę-
dowi Gminy Pleśna z panem Wójtem Stani-
sławem Burnatem na czele, Radzie Gminy 
Pleśna z  panem Ryszardem Stankowskim, 
Centrum Kultury Sportu i Promocji Gminy 
Pleśna z panią Jolantą Kuczera-Stankowską, 
Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy 
pod Łowczówkiem, Szkole Podstawowej im 
Bronisława Czecha w Pleśnej z panią dyrek-
tor Agnieszką Stasik. Dziękuje Paniom przy-
gotowującym posiłek dla uczestników tur-
nieju oraz Sebastianowi Smoleniowi z Cen-
trum Kultury za pomoc w organizacji. Dzię-
kuję sponsorom, a w szczególności: Urzędo-
wi Marszałkowskiemu w  Krakowie, Radzie 
Gminy Pleśna, Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Pleśnej, 
Centrum Kultury, Sportu i  Promocji gmi-
ny Pleśna, Grupie Azoty, Starostwu Powia-
towemu w Tarnowie oraz Pani poseł Urszu-
li Augustyn i  Panu Sławomirowi Skowrono-
wi. Osobne podziękowania kieruję do Pana 
dra Stanisława Sorysa za zaangażowanie nie 
tylko w ten Memoriał, ale wszystkie imprezy 
sportowe rozgrywane nie tylko na terenie Ple-
śnej. Już dzisiaj zapraszam na I Turniej Nie-
podległościowy w  Piłce Nożnej Chłopców, 
który zostanie rozegrany na przełomie wrze-
śnia i października w Pleśnej.

Tomasz Włodek 

Memoriał Jacka Gąciarza marką naszego sportu
rywalizacja najlepszych klubów południa
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„Szachy to narzędzie, które poprawia 
umiejętność nabywania wiedzy przez dzieci”

Garri Kasparow

Należy przyjąć, że Garri Kasparow wie, 
co  mówi.  W  istocie  czynione  są    starania, 
aby grę w  szachy wprowadzić  jako posze-
rzenie oferty edukacyjnej szkół. Gra w sza-
chy w naturalny sposób wymusza koncentra-
cję, uwagę, zdolność przewidywania, rozwija 
wyobraźnię, pamięć. W sytuacji, kiedy coraz 
większe znaczenie w edukacji odgrywa rozwi-
janie uzdolnień, a coraz mniejsze gromadze-
nie faktów, bo w tym zastępują nas coraz sku-
teczniej komputery i Internet, szachy mogą 

stać się cennym narzędziem w rozwija-
niu uzdolnień umysłowych. Szkoda tyl-
ko, że świadomość  tego z trudem prze-
bija się do tzw. opinii publicznej.

W Szkole Podstawowej w Janowi-
cach propaguje się w grę w szachy, ale 
póki  co  skutek  nie  jest  oszałamiający. 
Jednakże  w  murach  tej  szkoły  wielo-
krotnie odbywały się już turnieje sza-
chowe i rozgrywki w ramach ligi sza-
chowej.  Rozgrywki  takie  miały  miej-
sce 21 kwietnia. Swoje  szachowe mi-
strzostwo  potwierdził,  zdobywając  pierw-
sze miejsce w turnieju Pan Krzysztof Nie-
miec. Miejsce na pudle zdobył  także  inny 
Janowiczanin Pan Jerzy Sowiński. Wysoką 
szóstą pozycję zajęła Pani Agnieszka Kot. Po 
zakończeniu zawodów rozdano puchary, dy-
plomy, nagrody. Puchar zwycięzcy na życze-
nie Pana Krzysztofa Niemca powędrował do 
rąk najmłodszego szachisty uczestniczącego 
w turnieju. Poza wszystkim znajomość sza-
chów przydaje się wżyciu.

„Niech figura pionkiem nigdy nie pomiata 
czasem zwykły pionek da królowi mata.”

„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przy-
szłość możecie być spokojni.” Paul Morphy

„64 pola szachownicy otwierają w umyśle 
ogrom możliwości, podobnie jak 32 litery alfabe-
tu w kulturze.”

„Wbrew temu, co się powszechnie mówi, 
rola przypadku w grze szachowej jest olbrzymia. 
Przegrywa się niemal zawsze, gdy przypadkiem 
trafi się na silniejszego gracza.”

„Życie jest jak gra w szachy: po skończo-
nej partii i królowie, i zwykłe pionki składane są 
do tego samego pudełka.” Miguel Cervantes.

Maksymilian Mrzygłód

Liga szachowa w Janowicach

Łowienie ryb jest czynnością wykonywa-
na przez naszych przodków od zarania dziejów. 
Oczywiście podlegało ono ciągłej ewolucji, co 
widać dziś nad wodą. Wędkarze są wyposażeni 
w profesjonalny sprzęt: wędki, plecionki, sygna-
lizatory, atraktory, łodzie, echosondy, odbiorniki 
gps. Naprzeciwko nich stają ryby, które w porów-
naniu z tak wyekwipowanym wędkarzem wyda-
ją się bezbronne. Nie dość, że całe życie podda-
wane są presji wędkarskiej, to dodatkowo czę-
sto muszą żyć w siedliskach zniszczonych przez 
człowieka (zanieczyszczone wody, wyregulowa-
ne rzeki, zapory i stopnie bez przepławek, dna 
ogołocone ze żwiru). Wszystko to sprawia, że ryb 
mamy coraz mniej. Skutkiem takiej sytuacji jest 
poszukiwanie nowych często oddalonych i dro-
gich łowisko np. OS San, OS Dunajec, skandy-
nawskie rzeki i jeziora. Celem niniejszego arty-
kułu jest diagnoza problemu, jakim jest eksplo-
atowanie łowiska ponad potrzeby własne, a któ-
rego efektem może być całkowity niema zanik 
niektórych gatunków ryb.

Idealną sytuacją byłoby gdyby wspomnianej 
wyżej rewolucji sprzętowej towarzyszyła przynaj-
mniej ewolucja mentalna. Jeśli się zastanowimy, 
dlaczego w przeszłości złowione ryby były zabie-
rane, odpowiedź zwłaszcza na południu polski jest 
prosta. Otóż na obszarze dawnej Galicji panowała 
nędza nazywana potocznie „biedą galicyjską”. Ob-
szary wiejskie były przeludnione, zacofane rolnic-
two nie były w stanie wyżywić lokalnej ludności. 
Wszelkie możliwe tereny były przekształcane na 
potrzeby rolnictwa - lasy karczowano, rzeki regu-
lowano. Nie dziwi więc fakt, że łowione ryby były 
zwyczajnie zjadane. Jak sytuacja wygląda obecnie? 
Jeśli spojrzymy na problem globalnie na obszarze 

dawnej Galicji (na terenie Polski) tereny użytko-
wane rolniczo zmniejszają się, zwiększa się nato-
miast lesistość. Od 60-tych lat XX wieku w Kar-
patach powierzchnia lasów wzrosła o 20% w sto-
sunku do początku wieku. W ujęciu lokalnym wy-
starczy wybrać się na spacer nad Białą Tarnow-
ską. Pamiętam, że jeszcze w latach 90-tych więk-
szość terenów nadrzecznych byłą zagospodaro-
wana rolniczo, a obecnie zamiast pół ze zbożem 
częstszym widokiem są nieużytki lub młodniki 
wierzbowo-olchowe. Wniosek jest więc prosty, 
skoro generalnie nie produkujemy żywności na 
własny użytek nie ma potrzeby eksploatowania 
stad ryb w naszych wodach.

Kolejnym powodem, dla którego ryby czę-
sto są zabierane jest czynnik ekonomiczny. Nie-
stety wciąż zdarzają się członkowie PZW, którzy 
uważają, że pieniądze zainwestowane w zezwo-
lenie powinny się zwrócić najlepiej z nawiązką. 
Wędkarz, aby mógł wędkować, musi uiścić sto-
sowne składki: członkowską i na zagospodaro-
wanie wód. Krótko mówiąc, aby leganie łowić 
ryby na rzekach musimy rocznie zapłacić około 
200 zł, co daje składkę wysokości 0,54 zł dzien-
nie. Czy to dużo? Moim zdaniem nie, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę koszty środowiskowe, jakie 
ponoszą rzeki w wyniku ich przełowienia. Być 
może niewielu z czytelników zdaje siebie sprawę, 
że np. świnka przystępuje do tarła, gdy osiągnie 
35 cm długości ciała, czyli po około 5-6 latach 
życia, co ciekawe wymiar ochronny świnki wy-
nosi 30 cm co oznacza, że niektóre okazy mogą 

nie odbyć tarła przed tym, gdy zostaną złowione 
i zabrane. Z kolei, zabierając największe złowio-
ne ryby, eliminujemy osobniki, które zwyczajnie 
są w stanie „wyprodukować” większą (nawet kil-
kunastokrotnie) ilość narybku.

W wędkarzach głęboko zakorzeniona jest 
skłonność rywalizacji, przejawia się to w chęci do 
łowienia dużych ryb, szybko i w znacznych ilo-
ściach. Oczywiście nie ma w tym nic złego, sam 
cale życie staram się rozwijać swoje umiejętno-
ści. Warto jednak pamiętać, że aby udowodnić 
swoją wartość jako wędkarza wcale nie musimy 
swoich zdobyczy przynosić do domu, aby po-
chwalić się nimi rodzinie lub znajomym. W cza-
sie, gdy prawie każdy ma cyfrowy aparat fotogra-
ficzny lub telefon komórkowy z aparatem warto 
przy ich użyciu upamiętniać swoje okazy, a ry-
bom zwracać wolność.

Podsumowując bardzo ważne jest, aby każ-
dorazowo, kiedy zamierzamy zabrać rybę z łowi-
ska zastanowić się nad stratami, jakie możemy wy-
rządzić przyrodzie. Ma to szczególne znaczenie 
zwłaszcza w przypadku rzek, w których ryby mu-
szą zmagać się nie tylko z niekorzystnymi czynni-
kami przyrodniczymi - susze/powodzie, ale rów-
nież z działalnością człowieka - nieprzemyślanie 
i niepotrzebne prace regulacyjne, zrzuty zanie-
czyszczeń komunalnych i przemysłowych. Jeśli 
już zamierzamy zabrać rybę nakłaniam, aby ro-
bić to z łowisk komercyjnych, gdzie ewentualne 
ubytki w rybostanie są na bieżąco uzupełniane.

Mateusz Przebięda

Złów i wypuść!
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Na hali Gimnazjum w Pleśnej na przełomie 
marca i kwietnia rozpoczęły się zawody piłki ręcz-
nej na szczeblu Gminy. W bezpośredniej konfron-
tacji zawodniczek i zawodników naszych placó-
wek zwyciężyły drużyny dziewcząt i  chłopców 
ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Pleśnej.

Zwycięskie zespoły uzyskały awans do pół-
finałów powiatowych. Dziewczęta z gimnazjum 
nie sprostały rywalom grupowym i zaprzepaściły 
szansę na udział w finale, natomiast dziewczynki 
ze szkoły podstawowej nie wyjechały na zawody 
półfinałowe ze względu na bardo trudne warun-
ki atmosferyczne.

Chłopcy w kategorii szkół podstawowych na 
zawodach półfinałowych, które odbyły się w Tu-
chowie, wygrali wszystkie spotkania i wraz z Tu-
chowem awansowali do finałów.

Wyniki półfinałów powiatowych:
Pleśna – Lubcza 6:4
Pleśna – Jastrzębia  6:1
Pleśna – Olszyny  5:2
Pleśna – Szerzyny  5:3

Finały w  tej kategorii odbyły się 12 kwiet-
nia na naszej hali. W turnieju tym spotkały się re-
prezentacje szkół podstawowych z Tuchowa, Li-
siej Góry, Skrzyszowa nr 1 i Pleśnej. Poziom kil-
ku spotkań był bardzo wyrównany. W pozostałych 
zwyciężali faworyci. Chłopcy z Pleśnej nieznacz-

nie ulegli rywalom i zajęli ostatecznie czwarte miej-
sce. Mimo to należą się im duże podziękowania 
za ambitną grę i doskonalenie swoich umiejętno-
ści z wyżej notowanymi przeciwnikami. Drużyna 
zajęła czwarte miejsce, ale unikając prostych błę-
dów, mogli wygrać dwa spotkania i wynik końco-
wy turnieju byłby zupełnie inny. Opiekunem dru-
żyny był Pan Paweł Ścieżka.

Puchary, medale i dyplomy dla zwycięzców 
wręczała dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pleśnej  
Agnieszka Stasik i Krzysztof Niemiec.

Wyniki finałów powiatowych:
Lisia Góra – Pleśna  13:9
Skrzyszów – Tuchów  20:14
Lisia Góra – Skrzyszów 12:11
Pleśna – Tuchów  11:12
Lisia Góra – Tuchów     7:16
Pleśna – Skrzyszów    5:16

Tabela końcowa:
1. Skrzyszów, 2. Tuchów, 3. Lisia Góra, 4. Pleśna

Natomiast w kategorii gimnazjalnej chłopcy 
z Pleśnej podobnie jak w roku ubiegłym udowod-
nili, że udział w finale staje się normą. To piąty wy-
stęp w finale w ostatnich latach. Systematyczne za-
jęcia pozalekcyjne przynoszą oczekiwany skutek. 
Udział w finale powiatowym to znaczący sukces 
naszych wychowanków zarówno w kategorii szkół 
podstawowych, jak i gimnazjum. Poziom rywali-
zacji w piłce ręcznej systematycznie rośnie, jest to 
podyktowane dużą ilością nowo powstałych hal 
sportowych i ogólną dostępnością do nich. Półfi-
nały powiatowe odbyły się w Pleśnej, natomiast fi-
nały w Skrzyszowie. Opiekunem drużyny był Pan 
Krzysztof Sorys.

Wyniki półfinałów powiatowych:
Jastrzębia– Ryglice    7:7
Siemiechów – Tuchów 12:8
Pleśna – Jastrzębia  10:3
Ryglice – Siemiechów   6:11

Tuchów – Pleśna    7:11
Jastrzębia – Siemiechów   7:10
Ryglice – Tuchów  12:10
Pleśna – Siemiechów  13:10
Jastrzębia – Tuchów    4:8
Ryglice – Pleśna     7:8

W finale powiatowym zajęli trzecie  miejsce. 
Puchar, medale i dyplom otrzymali z rąk wójta 
gminy Skrzyszów oraz dyrektora Zespołu Szkół 
w Skrzyszowie:

Wyniki finałów powiatowych:
Wola Rzędzińska – Siemiechów 13:9
Skrzyszów – Pleśna  15:10
Siemiechów – Skrzyszów   7:10
Pleśna – Wola Rzędzińska   9:16
Siemiechów – Pleśna  13:14
Wola Rzędzińska – Skrzyszów   8:14

Tabela końcowa:
1. Skrzyszów, 2. Wola Rzędzińska, 3. Pleśna, 
4. Siemiechów

Uczestnicy finałów występowali w następu-
jących składach:

Drużyna gimnazjum:
Kamil Cetera, Filip Wiejacki, Jacek Gądek, Seba-
stian Kucharzyk, Paweł Starzyk, Szymon Damian, 
Paweł Trybulec, Łukasz Malec, Dawid Malec, Szy-
mon Ryba, Przemysław Krydka, Wiktor Polek, 
Michał Bober, Marcin Mania

Drużyna szkoły podstawowej:
Adrian Skowron, Mateusz Armatys, Kamil Bro-
żek, Tomasz Brożek, Szymon Budzik, Adam Cich, 
Radosław Cich, Szymon Gierałt, Jakub Kukułka, 
Karol Kukułka, Daniel Majorek, Konrad Pytel, 
RafałSzablowski

W maju na zakończenie sezonu piłki ręcz-
nej chłopcy z gimnazjum zagrają na własnej hali. 
Będzie to VII edycja turnieju o  puchar Wójta 
Gminy Pleśna.

K.S.

PIŁKARZE RĘCZNI 
W FINAŁACH POWIATOWYCH

W listopadzie na sali sportowej  w Rzuchowej odbyły się mistrzostwa 
Gminy Pleśna w tenisie stołowym. Dzieci i młodzież rywalizowały w zawo-
dach indywidualnych i drużynowych. Do półfinałów powiatowych awans uzy-
skała pierwsza czwórka indywidualnie i jedna najlepsza drużyna:
Szkoły Podstawowe – indywidualnie
Dziewczęta: 1. Kinga Włodarczyk – Szczepanowice, 2. Noemi Barbato – Rzu-
chowa, 3. Sylwia Marmol – Pleśna, 4.Aleksandra Bałut – Rychwałd,
Chłopcy:   1. Konrad Pytel – Pleśna, 2. Dominik  Ryba – Rzuchowa, 3. Tomasz 
Brożek – Pleśna, 4. Robert Gawlik – Szczepanowice.
Szkoły Podstawowe – drużynowo
Dziewczęta:  Kinga Włodarczyk, Anna Oratowska – Szczepanowice,
Chłopcy:      Dominik Ryba, Dawid Warchoł – Rzuchowa.
Gimnazja – indywidualnie
Dziewczęta: 1.Izabela Surowiec – Rzuchowa, 2. Natalia Cieśla– Rzuchowa, 3. 
Natalia Ławicka – Rzuchowa, 4. Karolina Jagoda –Pleśna.

Chłopcy: 1. Oskar Budzik – Pleśna, 2. Dawid Słowik– Rzuchowa, 3. Dominik 
Słowik– Rzuchowa, 4. Paweł Chodak – Rzuchowa.
Gimnazja: drużynowo
Dziewczęta:   Anna Zięcina, Natalia Ławicka – Rzuchowa,
Chłopcy:       Dominik Słowik, Dawid Słowik – Rzuchowa.

Półfinały Powiatowe odbyły się w Zakliczynie i Szerzynach.  Kinga Wło-
darczyk w kategorii dziewcząt szkół podstawowych i Oskar Budzik w katego-
rii chłopców gimnazjum zajęli pierwsze miejsce. Prawo startu w finałach po-
wiatowych uzyskali również: Konrad Pytel, Dominik Ryba i Robert Gawlik. 
W zawodach tych znakomicie zagrała uczennica szkoły podstawowej w Szcze-
panowicach Kinga Włodarczyk. Wygrała całe zawody i uzyskała prawo star-
tu w finałach rejonowych. Odbyły się one w Zakliczynie 25 marca. Na tym 
szczeblu rozgrywkowym reprezentantka naszej gminy musiała uznać wyż-
szość swoich rywali. Może w przyszłym roku uda się Kindze awansować do 
zawodów wojewódzkich, czego wszyscy jej życzymy. Opiekunem naszej za-
wodniczki był Patryk Sutkowski.

K.S.

Tenis stołowy - sukces Kingi Włodarczyk
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