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W piątek, 24 maja odbyło się kolejne, XXX posiedzenie 
Rady Gminy Pleśna. Jednym z najistotniejszych punktów pro-
gramu było głosowanie nad udzieleniem absolutorium wój-
towi Gminy Stanisławowi Burnatowi z tytułu wykonania bu-
dżetu Gminy Pleśna za ubiegły rok. W dniach poprzedzają-
cych Sesję poszczególne Komisje miały obowiązek zapozna-
nia  się  i  zaopiniowania  sprawozdania  z  wykonania  budże-
tu gminy za rok 2012.  Sprawozdanie to uzyskało pozytywną 
opinię wszystkich Komisji oraz Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Krakowie.

W pełnym składzie radni po raz kolejny wyrazili zaufa-
nie wobec gospodarza gminy – za uchwałą głosowali wszy-
scy uprawnieni. Wójt wyraził wdzięczność  i podziękowanie 
za  przychylność,  wspomniał  o  wciąż  utrzymującej  się  uda-
nej współpracy z Radą i rozwiązywaniu problemów na dro-
dze rzeczowej dyskusji. Podkreślił także wagę pracy pracow-
ników Urzędu, w tym Skarbnika, bez których realizacja za-
dań objętych w budżecie nie miałaby miejsca. 

Podczas XXX Sesji sporo czasu poświęcono wchodzącym 
w życie od lipca zmianom w zagospodarowaniu i wywozie od-
padów z terenu gminy. Z tej też okazji na posiedzenie zapro-
szono Jerzego Maciejasza – dyrektora firmy TRANS-FOR-
MERS, która będzie pełnić usługę wywozu odpadów komu-
nalnych z terenu gminy Pleśna. 

Dyrektor został poproszony o przybliżenie zasad segrega-
cji i odbioru odpadów, jakie obowiązywać będą od najbliższe-
go miesiąca. Wspomniał o dwojakim sposobie odbioru śmie-
ci: w sposób bezpośredni od mieszkańców (kolorowe worki) 
oraz pośredni z wykorzystaniem tzw. „dzwonów”. Mieszkań-
cy otrzymają harmonogram odbioru odpadów, także uwzględ-
niający zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elek-
tronicznego  i  elektrycznego.  Po  wystąpieniu  radni  i  sołtysi 
skorzystali z możliwości zadawania pytań. W drodze dysku-
sji zebrani w sali otrzymali szereg istotnych informacji, m.in.:
a)  zużyte opony będzie można przewozić do punktów se-

lektywnego zbierania, pod warunkiem, że nie będą po-
chodzić z zakładów i z poza terenu gminy,

b)  popiół nie  zaliczamy do odpadów komunalnych,  stąd 
musi być osobno segregowany.  W okresie grzewczym 
można by zorganizować osobną zbiórkę popiołu przy 
dodatkowej opłacie,

c)  wypłukane opakowania po środkach ochrony roślin moż-
na wyrzucić do odpadów selektywnych,

d)  pieluchy należy wrzucać do pojemnika na odpady zmie-
szane,

e)  opakowania po napojach powinny być puste i nie trze-
ba ich myć. Zaleca się, by były zgniatane. Butelki mu-
szą być pozbawione nakrętek, zaś etykiety mogą pozo-
stać. Nakrętki z butelek i słoików należy wrzucać do od-
padów zmieszanych,

f)  pracownicy  firmy TRANS-FORMERS mają obowią-
zek dojechać do każdego gospodarstwa i zabrać odpady. 
W przypadku, gdy w jednym tygodniu nie będą mogli 

tego zrobić z przyczyn niezależnych (np. zasypane dro-
gi), odbiorą odpady w kolejnym terminie,

g)  mieszkańcy gminy na początku otrzymają komplet 
worków i pojemnik. Kolejne będą przekazywane pod-
czas odbiorów wg zasady: nowy worek w zamian za 
worek wypełniony odpadami. W przypadku zapotrze-
bowania na więcej worków, mieszkańcy mogą zgłaszać 
się do firmy. 

h)  istnieje  możliwość postawienia pojemnika o pojem-
ności 240 litrów po indywidualnym zgłoszeniu takiej 
potrzeby przez dane gospodarstwo.
W każdym sołectwie obyło się lub odbędzie zebranie po-

święcone omawianemu tematowi przy obecności przedstawi-
ciela  firmy TRANS-FORMERS. Temat wyczerpało w  tym 
dniu głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ter-
minu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. W wyniku głosowania, 13 rad-
nych było za przyjęciem dokumentu przy jednym głosie prze-
ciwnym i jednym wstrzymującym.

Wójt Stanisław Burnat złożył sprawozdanie z działalności 
w okresie międzysesyjnym, po czym radni zadawali pytania. 
Poruszono m.in. problemy budowy chodników przy drodze 
powiatowej w Świebodzinie  i na odcinku w Pleśnej w kie-
runku Rzuchowej, remontu kotłowni w Szkole Podstawowej 
w Pleśnej, kontynuowania budowy wodociągowania w Szcze-
panowicach czy remontu parkietu na hali sportowej w Pleśnej. 

Wójt  wyjaśniał,  iż  temat  związany  z  budową  chodnika 
w Świebodzinie wciąż wstrzymuje nieuregulowany stan praw-
ny gruntów z PKP. Remont kotłowni w szkole w Pleśnej wy-
muszony jest przede wszystkim stanem awaryjnym - piec cen-
tralnego ogrzewania przestał działać, konieczny jest zakup no-
wego. Ponadto remont samej kotłowni zapewniłby należyte 
warunki funkcjonowania nowego pieca według zaleceń pro-
ducenta. W przypadku braku wymiany pieca, trzeba będzie się 
liczyć z koniecznością zapewnienia odpowiedniego ogrzewa-
nia pomieszczeń szkoły podstawowej w Pleśnej. 

Realizacja budowy sieci wodociągowej w Szczepanowi-
cach będzie kontynuowana. W obecnej chwili zabezpieczone 
są środki wewnętrzne w wysokości 130 tys. zł. na wykonanie 
odcinka Szczepanowice – Zwódka i zadanie  to jest realizo-
wane. Wójt podkreślił także konieczność wykonania remontu 
hali sportowej w Pleśnej poprzez: zerwanie parkietu i zagęsz-
czenie gruntu. Hala usytuowana jest na podłożu, które z uwa-
gi na strukturę płynną gleby zostało wymyte. 

W sprawie projektu chodnika na odcinku drogi powia-
towej Pleśna – Rzuchowa  informacji udzielał  Józef Knapik 
– Radny Rady Powiatu, który osobiście w tej sprawie składał 
interpelację na sesji powiatu. Starostwo Powiatowe wykonało 
projekt, wg którego długość chodnika przewiduje się na 1 171 
mb, a koszty budowy opiewają na ok. 700 tys. zł. Gmina musi 
jednak uzyskać: zgody właścicieli przyległych do drogi grun-
tów na ich oddanie oraz pozwolenie na budowę.

Sebastian Smoleń

XXX Sesja Rady Gminy – 
radni głosowali za absolutorium
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Od stycznia 2012 roku do czerwca 2013 roku we wszyst-
kich  szkołach  podstawowych  z  terenu  naszej  Gminy  trwa-
ła realizacja projektu „ABC nauki-program indywidualizacji 
nauczania w szkołach podstawowych Gminy Pleśna”, współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projek-
tu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas 1-3 
wszystkich szkół podstawowych. Na potrzeby zajęć zakupio-
no materiały dydaktyczne. Całkowity budżet projektu wyno-
sił blisko 263 tys. złotych i w całości pochodził ze środków ze-
wnętrznych (nie obciążał budżetu Gminy Pleśna).

Przez blisko dwa lata szkolne uczniowie uczestniczyli w 
bezpłatnych zajęciach dodatkowych, wspierających indywidu-
alizację procesu dydaktycznego, m.in. zajęciach logopedycz-
nych, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach dla dzieci ze specy-
ficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęciach dla dzie-
ci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętno-
ści matematycznych, zajęciach artystycznych, zajęciach roz-
wijających  zainteresowania  uczniów  szczególnie  uzdolnio-
nych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-
-przyrodniczych. Rodzaj zajęć dopasowany został do potrzeb 
uczniów każdej szkoły.

Oliwia Tańska

W kwietniu 2013 roku Wójt Stani-
sław Burnat podpisał umowę na dofinan-
sowanie remontu Domu Kultury w Ja-
nowicach. Środki na realizację inwesty-
cji będą w dużej części pochodziły z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Celem projektu jest pod-
niesienie standardu świadczonych usług 
kulturalnych przez Dom Kultury w Ja-
nowicach, poprzez remont i wyposaże-
nie  jego  pomieszczeń.  Projekt  przewi-
duje remont sali, kuchni, pomieszczeń 
pomocniczych, pomieszczeń magazyno-
wych, sanitariatów, osprzętu elektryczne-
go oraz zakup wyposażenia do sali kon-
ferencyjnej (m.in. stoły, krzesła, projek-
tor  multimedialny,  okablowanie,  staty-
wy mikrofonowe) i kuchni (m.in. chło-
dziarka, garnki, zmywarka, stoły, regały, 
filiżanki).Wszystkie zaplanowane do za-
kupu urządzenia będą wykorzystywane 

do przygotowywania posiłków na przed-
sięwzięcia  organizowane  przez  miesz-
kańców wsi  Janowice  (np. kursy goto-
wania,  zebrania  wiejskie)  oraz  na  uro-
czystości organizowane przez Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji Gminy Ple-
śna, którego filią jest Dom Kultury w Ja-
nowicach (np. dożynki, imprezy lokalne, 
uroczystości patriotyczne). Dom Kultury 
będzie jednym z niewielu miejsc na tere-
nie gminy, w którym znajdować się bę-
dzie profesjonalny sprzęt do organizacji 
przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców 
miejscowości  Janowice  i  mieszkańców 
gminy  Pleśna.  Całkowita  wartość  pro-
jektu sięga blisko 136 000,00 zł, z cze-
go dofinansowanie wynosi 84 000,00 zł. 
Inwestycja zostanie zakończona w grud-
niu 2013 roku.

W maju Wójt Stanisław Burnat pod-
pisał kolejną umowę na dofinansowanie 

zadania    z  Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na  lata 2007-2013. Tym 
razem  przedmiotem  inwestycji  będzie 
budowa  boiska  przy  Zespole  Szkolno-
-Przedszkolnym w Rzuchowej. Projekt 
przewiduje  budowę  boiska  trawiaste-
go, trybun dla kibiców oraz ogrodzenia. 
Na boisku zamontowane zostaną ławki, 
kosze na śmieci, wiaty boiskowe, bram-
ki  oraz  piłkochwyty.  Obiekt  oświetla-
ny będzie lampami fotowoltaicznymi - 
to kolejna inwestycja na terenie gminy, 
w  której  wykorzystuje  się  odnawialne 
źródła energii. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi ponad 608 000,00 zł,  do-
finansowanie sięgnie blisko 224 000,00 
zł. Boisko będzie dostępne dla wszyst-
kich mieszkańców, którzy  chcą  aktyw-
nie spędzić wolny czas.

Oliwia Tańska

Program indywidualizacji nauczania 
w szkołach podstawowych zakończony

Unijne pieniądze na remont Domu Kultury w Janowicach 
i budowę boiska sportowego w Rzuchowej
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Wykorzystaj szansę jaką dają nam fundusze unijne! 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działa na rzecz 
mieszkańców czterech gmin: Ciężkowice, Pleśna, Woj-
nicz i Zakliczyn.

Realizując Lokalną Strategię Rozwoju wspiera mieszkań-
ców w aktywnym korzystaniu ze środków unijnych pocho-
dzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007-2013, oś 4 LEADER. W 2013 roku przeprowadza ostat-
nie nabory wniosków !!!

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać dotację z funduszy unij-
nych na zrealizowanie swojego pomysłu? To proste!

KROK 1
Wybierz działanie w ramach którego chcesz zrealizować 

swoje przedsięwzięcie
a) Małe projekty,
b) Odnowa i rozwój wsi,

c) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
d) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

KROK 2
Sprawdź czy Twój pomysł realizuje przynajmniej jeden 

z celów Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

KROK 3
Jeśli Twój pomysł wpisuje się w przynajmniej jeden cel 

to zapraszamy do naszego biura (Zakliczyn, ul. Browarki 
7-OSP) w celu skonsultowania projektu.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.duna-
jecbiala.pl i do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi 
wypełnienia wniosku. Dostępni jesteśmy również pod nu-
merem telefonu 14 665 37 37 bądź pod adresem e-mail: biu-
ro@dunajecbiala.pl

  4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Lata realizacji 

LSR Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań:
Razem 4.1/413

  Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty

1 2 3 4 5 6
2008-2009     133542,00 51378,27 184920,27

2010   31737,00 414358,77 65932,04 512027,81
2011     753283,00 356230,60 1109513,60
2012 124000,00 796000,00 1913878,00 176000,00 3009878,00
2013 128263,00   363198,55 270638,77 762100,32
2014          
2015          

2008-2015 252263,00 827737,00 3578260,32 920179,68 5578440,00

ILOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA POSZCZEGÓLNE NABORY:

KIEDY NABORY WNIOSKÓW?
Koniec pierwszej połowy 2013 roku i druga połowa 2013 roku. Szczegóły na stronie LGD www.dunajecbiala.pl oraz 

w biurze stowarzyszenia.

MILIONY NA INTEGRACJĘ CZTERECH GMIN
TO PROSTE: SKORZYSTAJ Z DOTACJI
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Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna zaprasza na tegoroczne 
XI Święto Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna

W tym roku po raz pierwszy bawimy się przez dwa dni!

Sobota: 20 lipca, rozpoczęcie o godzinie 18.00
•	 wysłuchamy koncertu gwiazdy wieczoru – zespołu „Big Cafe” z Tarnowa oraz supportu zespołu 

„Pyroskop”,
•	 do późnych godzin nocnych zabawa taneczna – gra zespół „Forte” z Janowic,
•	 atrakcje dla najmłodszych – m.in.  dmuchane zjeżdżalnie,
•	 Festiwal Dobrego Piwa – będzie można skosztować kilkunastu piw z browarów regionalnych 

serwowanych przez firmę AlCapone.

Niedziela, 21 lipca, rozpoczęcie o godzinie 15.00
•	 około 20 stoisk ze zdrową, naturalną żywnością z regionu, biżuterią, gobelinami, ceramiką,
•	 zespoły ludowe z prawdziwego zdarzenia: ZPiT „Mszalniczanie” z Kamionki Wielkiej,
•	 miejscowi wykonawcy: kapela „Pleśnianie”, Dziecięcy Zespół Ludowy z Gminy Pleśna, Orkiestra 

Dęta Szczepanowice,
•	 coroczny konkurs „Pleśnieński Smak”,
•	 atrakcje dla dzieci, bogata baza gastronomiczna,
•	 stoisko „Zasmakuj w Małopolsce” – najlepsze smaki województwa.

ZAPRASZAMY!

XI ŚWIĘTO OWOCÓW 
I PRODUKTÓW PSZCZELICH
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W niedzielne popołudnie, 19 maja w kościele parafialnym 
w Pleśnej odbyło się niecodzienne muzyczne wydarzenie. Po 
raz pierwszy w naszej gminie zorganizowany został Koncert 
Muzyki Organowej. Na zaproszenie Centrum Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Pleśna – organizatora – aż z Warszawy 
przybył do Pleśnej Jakub Chachulski – uznany solista i kame-
ralista, koncertujący w Polsce i w krajach Europy.

Zagrał klasyczne utwory, powstałe od Baroku do współ-
czesności:  Jana  Sebastiana  Bacha  „Preludium”,  „Fuga  A-
-moll”, opracowanie  chorałów Bacha:  „O LAMM GOT-
TES UNSCHULDIG” (Baranku Boży Niewinny); „NUN 
KOMM  DER  HEIDEN  HEILAND”  (Oto  przychodzi 
Zbawca  Narodów),  Johana  Adama  Reinckena  „Fuga  G-
-moll”, Cezara Francka „Preludium – Fuga – Wariacja H-
-moll” oraz  Zdenka Pololanika „Pastorale”.

Wydarzenie to poprowadził Ryszard Stankowski. Przed-
stawił artystę, zapowiadał grane przez niego utwory oraz za-
znajamiał słuchaczy z historią pleśnieńskiego instrumentu. 
Urozmaiceniem koncertu był mini-quiz z nagrodami książ-
kowymi dla tych, którzy znali odpowiedzi na trzy pytania 
dotyczące organ w Pleśnej. Tuż po koncercie Jakub otrzy-
mał od proboszcza Józefa Bobowskiego pamiątkową publi-
kację. Organizatorzy zapewniają, iż tego rodzaju wydarzenia 
odbywać się będą w kościele rokrocznie. I słusznie, bowiem 
koncert cieszył się dużym zainteresowaniem.

Sebastian Smoleń

Przewidywanie przyszłości jest 
trudne.  Doświadczył  tego  Fran-
cis Fukuyama - jeden z najbardziej 
znanych  intelektualistów na  świe-
cie.  W  1989,  kiedy  ZSRR  powoli 
przymierzał się do upadku, w słyn-
nym eseju „Koniec historii” napisał, 
że historia rozumiana jako konflikt 
o to, jaka religia i ideologia są naj-
lepsze zniknie. Koniec Zimnej Woj-
ny pokazał, że demokracja z ustro-
jem  kapitalistycznym 
jest najlepsza. Dlatego 
ta  forma  rządów  roz-
przestrzeni  się,  spro-
wadzając  pokój  i  do-
brobyt po wsze czasy. 
Jednak  by  zobaczyć, 
jaki  był  los  tej  wizji, 
wystarczy  dziś  obej-
rzeć wiadomości.

Nauczony  do-
świadczeniem Fukuy-
ama  zwrócił  się  ku 
przeszłości.  W  ambitnej  „Histo-
rii  ładu  politycznego”  postanowił 
wyjaśnić,  czemu  państwa  i  naro-
dy wyglądają tak, a nie inaczej. Się-
gnął przy tym do samego początku 
-  już nawet nie do archeologii, by 
na  podstawie  paru  skorup  wycią-
gać wnioski o najdawniejszych cza-
sach - ale do samej biologii, by wy-
jaśnić,  jak garstka zbieraczy i łow-
ców zaczęła tworzyć pierwsze ple-
miona. Dopiero potem Fukuyama 
przeszedł  do  omawiania  dziejów 
wielkich  cywilizacji  - Chin,  Indii, 
Islamu i Zachodu - pokazując róż-
nice, podobieństwa i punkty zwrot-
ne.  Jedną  z  rzeczy,  które  fascynu-
ją w tej książce,  jest podjęta przez 
autora próba pokazania, jak kształt 
i charakter dzisiejszego świata zale-
ży od zapomnianych już wydarzeń 
sprzed tysięcy lat. Przykładem choć-
by Indie i Chiny.

Trzy tysiące lat temu Indie na-
jechały  plemiona  koczowniczych 
Ariów,  przynosząc  nową  religię, 
która  podzieliła  społeczeństwo  na 
niezliczone kasty  i państewka. Od 
tej pory nikt nie był w stanie zapa-
nować  nad  subkontynentem.  Ła-
two było go podbić, ale rządzić set-
kami księstw było niemożliwością. 
Paradoksalnie ta wada przydała się 
demokracji. Gdy inne kraje opusz-

czone przez europejskich koloniza-
torów stały się dyktaturami, Indie, 
posiadające tradycję rozdrobnionej 
władzy,  pozostały demokratyczne. 
Dla porównania sąsiednie Chiny za-
wsze miały wszechwładne państwo. 
Narodziło się ono w pierwszym ty-
siącleciu przed naszą erą, gdy z licz-
nych walczących ze sobą królestw 
pozostało  tylko  jedno,  które  dało 
początek cesarstwu. Ani kapłani, ani 

arystokraci, ani kupcy 
nie byli w stanie prze-
ciwstawić  się  maszy-
nerii władzy zbudowa-
nej przez wojnę. I tak 
zostało Chinom do tej 
pory.  Kiedy  za  stera-
mi stoi rozsądny czło-
wiek,  machina  działa 
skutecznie.  Lecz  pod 
rządami  tyrana,  Pań-
stwo  Środka  zmienia 
w  krwiożerczego  po-

twora, czego przykładem XX wiek.
Dla mnie największą wadą tej 

książki jest to, że zbyt mało mówi 
o Polsce. Niestety przy omawianiu 
naszej części świata - Europy Środ-
kowej - Fukuyama skupił się na Wę-
grach,  wspominając  tylko  z  grub-
sza, że nasza i ich historia jest po-
dobna. I u nas, i tam społeczeństwo 
było zbyt silne. Szlachta skrępowa-
ła królów i rozwój państwa. Uchro-
niło nas to przed tyranią ale uczy-
niło  bezbronnymi  wobec  monar-
chii,  które  miały  lepszą  organiza-
cję i nie bardzo dbały o to, co my-
ślą ich poddani.

Podsumowując: „Historia ładu 
politycznego”, mimo tytułu sugeru-
jącego zakurzoną półkę w uniwer-
syteckiej bibliotece opróżnianą tylko 
przed sesją, można polecić wszyst-
kim  ciekawym  świata.  Pozostaje 
wciągająca  do  samego  końca.  Fu-
kuyama nie bez powodu utrzymu-
je się na listach bestsellerów - wie 
jak  pisać,  by  zainteresować.  Prze-
kazuje masę interesujących faktów 
z dziejów odległych czasowo i prze-
strzennie cywilizacji, a co najważ-
niejsze  zmusza  do  zastanowienia 
się nad historią świata, która mogła 
przecież potoczyć się zupełnie  in-
nymi torami.

Łukasz Bodurka 
poleca:

Rubryka Czytelnika

W koleinach 
historii

Klasyczny koncert 
organowy w Pleśnej
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Dzieci  i młodzież  już z niecierpli-
wością  wypatrują  zbliżających  się  wa-
kacji. Podkreślały to także bardzo udane 
i  pełne  zaangażowania  ich  wystąpienia 
w  tegorocznej  edycji  Gminnego  Kon-
kursu Piosenki Letniej, organizowane-
go przez Centrum Kultury, Sportu i Pro-
mocji Gminy Pleśna.

W środę, 13 czerwca komisja kon-
kursowa w składzie: Lucyna Krzanow-
ska,  Mariusz Krakowski, Piotr Kajmo-
wicz wysłuchała łącznie 9 wykonawców 
w trzech kategoriach wiekowych: dzieci 
przedszkolne, dzieci z klas I – III i IV – 
VI szkół podstawowych z gminy Pleśna. 
Zawitali do nas zarówno młodzi soliści, 
jak także zespoły wokalne, a poziom był 
bardzo wyrównany. Nic więc dziwnego, 
że jurorzy dopiero po dłuższej naradzie 
wyłonili laureatów.

W kategorii uczestników najmłod-
szych  zaprezentowały  się  przedszkola-
ki z dwóch placówek – Pleśnej (zespół 
„Wesołe Nutki”) i Świebodzina (solist-
ka Gabriela Broda). Komisja postanowi-
ła przyznać dwa równorzędne, pierwsze 
miejsca dla maluchów. Wśród uczniów 
szkół podstawowych klas I – III pierw-
sze miejsce otrzymała Julia Kowalska ze 
Szkoły  Podstawowej  w  Świebodzinie, 
natomiast  Oliwia  Lisowska  z  Rzucho-
wej  oraz  cztery  uczennice  z  Janowice: 
Aneta Jamro, Aleksandra Adamiak, Zu-
zanna  Prajer,  Luiza  Sacha  uzyskały  ex 
aequo drugie miejsce. W najstarszej kate-
gorii wiekowej bezkonkurencyjny oka-
zał  się  zespół wokalny „Raggi di Sole” 
z  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  
w Rzuchowej. Na srebrny medal zaśpie-
wali: Milena Łącka ze Świebodzina oraz 

członkowie  zespołu  wokalno  –  instru-
mentalnego z Pleśnej. Na trzecim miej-
scu uplasował się zespół „Świetliki” z Li-
chwina.  Ponadto  Milena  Łącka  została 
wyróżniona przez jurorów za wyjątko-
we ruch i obycie sceniczne.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, zaś placów-
ki,  które  reprezentowali,  będą  mogły 
skorzystać z nagród pieniężnych ufun-
dowanych przez organizatora. Nagrody 
wręczali członkowie komisji oraz dyrek-
tor Centrum Kultury  Jolanta Kuczera – 
Stankowska.  Gratulujemy  rozśpiewa-
nym dzieciom, życząc tak udanych i cie-
płych wakacji, jak pomyślne były ich wy-
stąpienia. Zapraszamy za rok z nadzieją, 
iż w kolejnym przeglądzie zawita do nas 
więcej wykonawców.

Sebastian Smoleń

Dawid Skrzelowski, perkusista Orkiestry Dętej Szcze-
panowice otrzymał indywidualne wyróżnienie na XVI Wi-
śnickiej Paradzie Orkiestr Dętych. Dnia 9 czerwca orkiestra 
zaprezentowała się w Nowym Wiśniczu ze swoim progra-

mem muzycznym. Był to już drugi występ muzyków przed 
wiśnicką publicznością. Niestety  tym razem orkiestra nie 
powtórzyła sukcesu sprzed roku (II miejsce). Uznanie dla 
Dawida cieszy, tym bardziej że jest to tak młody i utalento-
wany muzyk.

„Słychać” już lato w Centrum Kultury w Pleśnej

Dawid Skrzelowski wyróżniony na wiśnickiej paradzie
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W  2013 roku przypadają 60 roczni-
ca śmierci i  100-lecie poetyckiego debiu-
tu Juliana Tuwima. Obie rocznice stanowią 
okazję do oddania hołdu wielkiemu poecie, 
który kształtował język, wyobraźnię i spo-
łeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków. 
W związku z Rokiem Juliana Tuwima Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie 
zaprosiła dzieci z  przedszkoli i  uczniów 
szkół podstawowych Gminy Pleśna na Mię-
dzyszkolny Konkurs Recytatorski „Julian 
Tuwim Dzieciom”. 

Nadrzędnym celem konkursu była pro-
mocja twórczości poety, a także kształtowa-
nie wrażliwości na piękno języka polskie-
go, upowszechnienie kultury żywego sło-
wa wśród dzieci oraz integracja środowisk 

szkolnych z  terenu Gminy Pleśna. Kon-
kurs składał się z  dwóch etapów. Pierw-
szym z nich były eliminacje szkolne, które 
miały wyłonić dwoje najlepszych uczniów 
w każdej z kategorii. 5 czerwca reprezen-
tanci szkół wzięli udział w finale konkur-
su w Publicznej Szkole Podstawowej w Ry-
chwałdzie. Ku wielkiej radości organizato-
rów uczestniczyli w nim uczniowie więk-
szości szkół podstawowych należących do 
Gminy Pleśna. 

Komisja w składzie: pani Beata Stan-
kowska - Pyrda – nauczyciel j. polskie-
go w  Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy 
Pod Łowczówkiem w Pleśnej, pani Danu-
ta Cich – dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Pleśnej oraz pani Jolanta Kucze-

ra - Stankowska – dyrektor Cen-
trum Kultury, Sportu i Promo-
cji Gminy Pleśna dokonała oce-
ny zaprezentowanych utworów i  
wytypowała zwycięzców. 

W  kategorii Dzieci przed-
szkolne I miejsce zajął Bartło-
miej Korpacki, uczeń Szkoły 
Podstawowej im. bł. Matki Te-
resy z Kalkuty w Świebodzinie, 
który recytował wiersz ”O Grze-
siu kłamczuchu i  jego cioci”, II 

miejsce zdobył Adrian Ro-
goziński ze Szkoły Podsta-
wowej im. Macieja Rataja 
w Lichwinie, który przygotował wiersz 
„Kotek”, a III nagrodę otrzymała Iza-
bela Kosyczarz ze Szkoły Podstawowej 
im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Świe-
bodzinie recytująca wiersz zatytułowa-
ny „Zosia Samosia”. 

W  kategorii Uczniowie klas I-III 
I miejsce zdobyła Karolina Kulas ze 
Szkoły Podstawowej im. Bronisława 
Czecha w Pleśnej, która zaprezentowa-

ła utwór pt. „Ptasie radio”, II miejsce przy-
padło w udziale Wik-
torii Kot ze Szkoły 
Podstawowej w  Ja-
nowicach, prezentu-
jącej wiersz „Rzepka” 
i III lokatę zdobyła 
Julia Kowalska ze 
Szkoły Podstawowej 
im. bł. Matki Teresy 
z  Kalkuty w  Świe-
bodzinie recytująca 
wiersz „ Spóźniony 
słowik”.

W  ostatniej ka-
tegorii występowali uczniowie klas IV-VI: 
I  miejsce zajęła Milena Miśtak ze Szko-

ły Podstawowej im. Bronisława Cze-
cha w  Pleśnej, która zaprezentowała 
wiersz „Lokomotywa” ex aequo z Alek-
sandrą Kraj (wiersz „O Grzesiu kłam-
czuchu i  jego cioci”) i Eweliną Kocik 
(wiersz „Spóźniony słowik”) uczenni-
cami Szkoły Podstawowej w Janowi-
cach, II miejsce zdobyła Milena Łącka 
ze Szkoły Podstawowej im. bł. Matki 
Teresy z Kalkuty w Świebodzinie, któ-
ra przygotowała wiersz „Lokomotywa” 
i III nagrodę zdobyła uczennica Szkoły 
Podstawowej im. Macieja Rataja w Li-
chwinie - Wiktoria Iwaniec, która za-

prezentowała wiersz 
„Ptasie radio”. Wy-
różnionym wśród 
trzech kategorii zo-
stał uczeń Publicz-
nej Szkoły Podsta-
wowej w  Rychwał-
dzie Karol Boczek, 
prezentujący wiersz 
„Słoń Trąbalski”. 
W  kategorii szkół 
na pierwszym miej-
scu uplasowała się 
Szkoła Podstawowa  
im. bł. Matki Teresy 

z Kalkuty w Świebodzinie, na drugim Szko-
ła Podstawowa w Janowicach i na trzecim 
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Cze-
cha w Pleśnej. Laureaci konkursu otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy, statuetki i nagrody 
sponsorowane przez Publiczną Szkołę Pod-
stawową w Rychwałdzie i Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Pleśna.

Korzystając z okazji dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za chęć udziału w tym wy-
darzeniu. Nauczycielom gratulujemy pomy-

słów interpretacyjnych, a zwycięzcom po-
lotu artystycznego. Spotkanie z poezją Tu-
wima było wspaniałą ucztą dla kochających 
polską poezję, a tym samym okazją do za-
prezentowania nieprzeciętnych talentów re-
cytatorskich uczniów szkół podstawowych. 
Organizatorzy składają podziękowania sza-
nownemu jury, któremu w  udziale przy-
padło bardzo trudne zadanie, ze względu 
na wysoki poziom umiejętności recytator-
skich uczniów oraz Centrum Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Pleśna, które pomogło 
zorganizować powyższy konkurs.

Katarzyna Piórkowska

Dzień dobry Panie Tuwimie
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
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Mieszkańcy gminy Pleśna, którzy chcieli sprawdzić swoje 
umiejętności i zdolności ortograficzne, mogli 8 czerwca 2013 r. 
przystąpić do Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Złote Pió-
ro Wójta Gminy Pleśna”. Spośród 58 uczestników wyjątkową wie-
dzą ortograficzną i zna-
jomością, ciągle zmie-
niających się reguł ję-
zyka polskiego, wykaza-
ła się Pani Urszula Sto-
larczyk, zdobywając tym 
samym tytuł „Mistrza 
Ortografii”.

Wicemistrzem zo-
stała Anna Cich, Drugim 
Wicemistrzem - Kinga 
Łazarczyk. Wyróżnieni 
zostali:  Katarzyna Iwa-
niec, Radosław Stankow-
ski, Mieczysław Iwaniec. Dyktando autorstwa P. Tadeusza Trytka 
z MBP w Tarnowie było tekstem o podwyższonym stopniu trud-
ności, o czym informowaliśmy.  Regulamin dopuszczał uczestni-
ków od 11 roku życia i dla tych najmłodszych z pewnością był to 
trudny tekst. Niemniej jednak stwierdzam, że bardzo dobrze so-
bie z nim poradzili.

Dziękujemy Panu Wójtowi za ufundowanie złotego, srebrne-
go i brązowego pióra. Słowa wdzięczności kieruję również do po-
lonistek, które bardzo skrupulatnie poprawiały dyktando - Pań: 
Janiny Cich, Katarzyny Kras, Katarzyny Malec, Joanny Mrzygłód, 
Katarzyny Piórkowskiej,  Beaty Stankowskiej - Pyrdy, Anny Zaga-
ty, Bożeny Zaranek.

Nad przebiegiem konkursu i oceną czuwało jury w składzie: 
Pani Urszula Hajduga – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultu-
ry i Sportu Rady Gminy Pleśna, Pani Danuta Tryba z Księgarni 
„Współczesna” w Tarnowie, Pan Tadeusz Trytek – Kierownik Dzia-
łu Terenowego MBP w Tarnowie.

Organizator imprezy, Gminna Biblioteka Publiczna, swoimi 
działaniami chciała nie tylko zachęcić mieszkańców gminy do pra-
cy nad poprawnością ojczystej mowy i pisma, ale przede wszyst-
kim promować czytelnictwo wśród mieszkańców. Mamy nadzie-
ję, że udział w dyktandzie był nie tylko sprawdzianem własnych 
umiejętności, ale przede wszystkim dobrą zabawą. 

Serdecznie gratulujemy każdemu, kto odważył się wziąć w nim 
udział. Wszyscy, nawet Ci, którzy nie znaleźli się w finałowej szóst-
ce nagrodzonych, zasłużyli sobie na szczere gratulacje.

Danuta Cich

Biblioteka to miejsce, gdzie zdo-
bywa  się wiedzę nie  tylko poprzez 
książki, ale i dzięki ludziom, któ-
rzy tą wiedzą chcą dzielić się z in-
nymi.

W  marcu,  kwietniu  oraz 
w maju 2013 roku Biblioteka Pu-
bliczna w Janowicach  oraz Biblio-
teka Publiczna w Lichwinie zor-
ganizowały  spotkania  poświęco-
ne profilaktyce zdrowia w choro-
bach cywilizacyjnych. Poruszone 
tematy  dotyczyły  cukrzycy,  cho-
rób sercowo-naczyniowych i oste-
oporozy.

Wykład prowadziła pani Jani-
na Koszyk, pielęgniarka środowiskowa. 
Spotkanie zaczęło się od informacji do-
tyczącej objawów i profilaktyki w przy-
padku cukrzycy, nadciśnienia  tętnicze-
go, osteoporozy. Na bardzo szczegóło-
we  omówienie  wszystkich  zagadnień 

związanych z tymi chorobami nie star-
czyło  czasu,  ale  pielęgniarka  omówi-
ła najważniejsze kwestie,  takie  jak: od-
powiednia dieta, nabieranie właściwych 
nawyków,  wykonywanie  profilaktycz-
nych badań. Podkreśliła, że zdrowy styl 

życia powinno się wdrażać już od 
najmłodszych  lat, nie można ba-
gatelizować  niepokojących  sy-
gnałów, jakie daje nam organizm. 
„Trzeba zwracać   uwagę na  cho-
roby cywilizacyjne, ponieważ za-
niedbywane niosą za sobą poważ-
ne konsekwencje” –  stwierdziła. 
Zwróciła również uwagę na cen-
ne właściwości lecznicze mleczka 
pszczelego oraz aloesu.

Bardzo ciekawa tematyka oraz 
sposób jej przekazania sprawiły, że 

uczestniczki spotkań wychodziły bardzo 
zadowolone, mimo, że wykłady trwały 
po 3 godziny.

Bibliotekarki
Anna Nytko, Barbara Cieśla

O zdrowiu w bibliotece

Znamy już Mistrzów Ortografii!!!
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W maju w Pu-
b l i czne j   Szko-
le  Podstawowej 
w  Rychwałdzie 
odbył  się  dwu-
etapowy  Konkurs 
Wiedzy o bł. Janie 
Pawle II. W pierw-
szym  etapie  kon-
kursu,  który  miał 
miejsce pod koniec 
kwietnia,  wzięło 
udział 12 uczniów 
z  klas  IV,  V  i  VI. 

Uczniowie zapoznali się szczegółowo z biografią naszego Wiel-
kiego Rodaka i czytali we fragmentach książkę kardynała Sta-
nisława Dziwisza pt.” Świadectwo”.

Test złożony z 40 pytań wyłonił sześcioro najlepiej przy-
gotowanych uczniów, którzy przeszli do etapu drugiego. Byli 
to: Patrycja Drogoś, Anna Rymanowska, Karol Boczek, Alek-
sandra Bałut, Natalia Patyk i Konrad Stankowski. Finał kon-
kursu szkolnego poprzedził krótki montaż słowno-muzycz-
ny, podczas którego uczniowie starszych klas recytowali wier-
sze papieża pochodzące z poematu „Tryptyk rzymski”, śpiewali 
ulubione pieśni bł. Jana Pawła II i oglądali prezentacje multi-
medialne o Jego życiu i pontyfikacie. Kolejno uczniowie przy-
stąpili do konkursowych zmagań, które były nie lada wyzwa-
niem, a postarał się o to katecheta ks. Krzysztof Czyżowski, 
który przygotował serię pytań w oparciu o fotografie i urywki 
filmów związanych z postacią papieża Polaka.

Zmagania  obserwowała  cała  społeczność  szkolna  oraz 
przybyli  rodzice  i  dziadkowie  dzieci.  Zaciętą  rywalizację, 
włącznie z dogrywką, wygrał uczeń klasy V Karol Boczek, na 
miejscu II uplasowała się Anna Rymanowska – również uczen-
nica V klasy i na trzeciej pozycji Konrad Stankowski z klasy 
VI . Gorąco dziękujemy wszystkim dzieciom biorącym udział 
w konkursie za zaangażowanie i chęć poznania pięknej histo-
rii życia bł. Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że udział w aka-
demii i w konkursie sprawi, że ideały, w które wierzył i któ-
rym poświęcał swe życie Karol Wojtyła staną się bliskie na-
szym uczniów.

Katarzyna Zawisza 
ks. Krzysztof Czyżowski 
Katarzyna Piórkowska

Co należy zrobić żeby zostać strażakiem? 
Ile godzin pracuje strażak? Co to jest amfibia? 
Ile waży ubranie bojowe strażaka? W jaki 
sposób wydostać się z palącego  pomieszczenia?

Odpowiedzi na te pytania, ucznio-
wie  Publicznej  Szkoły  Podstawowej 

w Rychwałdzie mogli uzyskać w trakcie 
wycieczki do jednostki ratowniczo - ga-
śniczej w Tarnowie przy ulicy Klikow-
skiej. Na tę nietypową lekcję nauki radze-
nia sobie trudnych i stresujących warun-
kach wybrała się grupa 36 uczniów na-

szej szkoły. W trak-
cie zwiedzania gara-
ży  PSP,  uczniowie 
mogli zapoznać się 
ze  sprzętem  uży-
wanym podczas ak-
cji ratowniczo - ga-
śniczej,  rodzajem 
samochodów  i  ich 
przeznaczeniem 
oraz  ze  sprzętem 
specjalistycznym 
takim  jak:  dźwigi, 
amfibie,  cysterny 
i pontony. Ucznio-

wie mieli również okazję zobaczyć sta-
nowisko kierowania i zapoznać się z pra-
cą oficerów dyżurnych. Pouczającą oka-
zała  się  krótka  prelekcja  i  prezentacja 
multimedialna  dotycząca  prawidłowe-
go  zachowanie  się  w  przypadku  poża-
ru. W specjalnie przygotowanej komo-
rze dymnej pod okien specjalisty dzieci 
miały okazję sprawdzić, jak należy zacho-
wać się podczas ewakuacji z zadymione-
go pomieszczenia.

Wizyta  uzmysłowiła  dzieciom,  jak 
trudna, niebezpieczna, odpowiedzialna, 
ale też ciekawa jest praca strażaka. 

Za  oprowadzenie  i  pokazanie  na 
czym polega praca  strażaka,  chcemy ser-
decznie podziękować  strażakom z Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Magdalena Gąciarz
Aneta Kołodziej

Z wizytą w PSP w Tarnowie

Poznać Polskiego Papieża
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Ponieważ bieżący rok został poświęcony Julianowi Tuwimowi, w  
Szkole Podstawowej w Lichwinie postanowiliśmy przypomnieć twór-
czość tego do dziś niezwykle popularnego twórcy.  23 maja 2013r. w 
naszej placówce z inicjatywy biblio-
teki szkolnej i Samorządu Uczniow-
skiego miał miejsce konkurs recy-
tatorski „Świat poetycki Juliana Tu-
wima”.  Rywalizacja cieszyła się nie-
zwykłą popularnością – w elimina-
cjach klasowych wzięło udział kil-
kudziesięciu uczniów! 

W finale zaprezentowało się 15 
osób, które wykazały się wspaniałą 
dykcją, ale i trafnie dobranymi środ-

kami wyrazu. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzyma-
li nagrody rzeczowe. Nie był to jednak koniec atrakcji tego dnia. Nagro-
dy wręczyliśmy również uczniom, którzy wzięli udział w quizach wie-
dzy ze znajomości utworów poety opublikowanych na łamach szkol-
nego  dwumiesięcznika – „Ratajki” oraz tym dzieciom  z oddziału „0”, 
które uczestniczyły w konkursie plastycznym inspirowanym wierszami 

Tuwima. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie 
przez jury rywalizacji recytatorskiej urozma-
icił występ uczniów kl. VI, którzy na zajęciach 
kółka polonistyczno – teatralnego przygoto-
wali brawurową inscenizację wiersza „Rzepka”. 
Uczennice prowadzące konkurs przypomnia-
ły wszystkim najważniejsze fakty z życia poety 
oraz przedstawiły wyniki szkolnej ankiety na 
najpopularniejszy wiersz Tuwima – bezapela-
cyjnie wygrał „Murzynek Bambo”. 

Katarzyna Malec

Uczennice pierwszej klasy Gimnazjum 
w  Rzuchowej, Angelika Michoń i  Patrycja 

Kula wzięły udział w konkursie „Drogi Pa-
mięci. Jan Paweł II – Pielgrzym”. W tym roku 
do konkursu zgłosiło się prawie 100 zespo-
łów w kategorii gimnazjum oraz prawie 70 
zespołów w kategorii liceum.

Zgodnie z decyzją jurorów zespół zdo-
był wyróżnienie w  kategorii szkół gimna-
zjalnych. Uroczyste wręczenie nagród od-
było się we wtorek 11 czerwca 2013 roku na 
terenie Centrum Opatrzności Bożej na war-
szawskim Wilanowie. 

Organizatorami Konkursu były Mu-
zeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskie-
go oraz Instytut Pamięci Narodowej. Prace 
zgłaszane do Konkursu miały prezentować 

pamięć, ślady i wspomnienia o pielgrzym-
kach bł. Jana Pawła II do Polski zachowa-
ne w przestrzeni i środowiskach lokalnych, 
z których pochodzą uczestnicy Konkursu. 

Głównymi celami Projektu było wzmac-
nianie identyfikacji ze środowiskiem lokal-
nym, uświadomienie młodzieży znaczenia 
jednostki w tworzeniu historii narodu i kra-
ju, wagi i znaczenia pamiątek i wspomnień 
wydarzeń historycznych, a wreszcie promo-
wanie odmiennych od tradycyjnych form 
edukacji historycznej.

Gertruda Kołacz

Marzec w Szkole Podstawo-
wej w Lichwinie obfitował  w licz-
ne okazje do świętowania.  Na po-
czątku miesiąca swoje umiejętno-
ści aktorskie publicznie zaprezen-
towali uczniowie klasy VI (swoje-
go głosu w przedstawieniu użyczył 
nam także pan konserwator), którzy 
z ramach zajęć kółka polonistyczno 
– teatralnego przygotowali program 
artystyczny  z okazji Dnia Kobiet. Występ, utrzymany w kon-
wencji kabaretowej, wzbudził wielki aplauz zgromadzonej pu-
bliczności. Wszystkie panie pracujące w szkole  i dziewczynki 
otrzymały z okazji swojego święta symboliczne drobne upo-
minki przygotowane przez męską część społeczności szkolnej.

Nietypowy przebieg miało tegoroczne święto  „Po-
witania Wiosny”, które z samą kalendarzową wiosną zu-
pełnie się rozminęło. Jak co roku, Samorząd Uczniowski 
zorganizował konkurs na najładniejszą Marzannę. W tro-
sce o środowisko, propagując postawę proekologiczną, do 

konkursu można było zgłosić tylko Marzanny wykonane  
w całości z materiałów ekologicznych. 22 III br. jury konkur-
sowe wybrało i nagrodziło najładniejsze kukły, które następ-
nie zostały spalone na placu przy szkole. Po raz pierwszy od 
lat miało to miejsce w … śnieżnych zaspach. Niestety, mimo 
naszych usilnych starań, zima nie chciała nas opuścić jeszcze 
przez kilka tygodni. 

Tuż przed Wielkanocą podziwialiśmy na szkolnej scenie 
naszych najmłodszych uczniów z oddziału „0”, którzy przy-

gotowali krótkie przedstawienie 
z okazji zbliżających się świąt. 
Rezolutne przedszkolaki w roli 
kurczaczków, pisanek itp. zna-
komicie poradziły sobie w wy-
stępem przed szkolną widownią. 
Uroczystość zakończyła się zło-
żeniem wszystkim pracownikom 
i uczniom świątecznych życzeń.

Katarzyna Malec

Mimo iż mamy już lato, zamieszczamy dla Państwa zaległy artykuł z życia Szkoły Podstawowej w Li-
chwinie w okresie przedwiosennym (red.)

Marcowe rozmaitości

Wyróżnione w konkursie ogólnopolskim

Pamięć o poecie
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Dnia 4 czerwca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Rzuchowej rodzice dzieci 5-6-letnich przygotowali dla przed-
szkolaków z okazji Dnia Dziecka niespodziankę w postaci spek-
taklu pt. „Nie ma tego złego”. Był on wyjątkowy, ponieważ 
w rolę aktorów wcielili się rodzice. Dzieci były zadowolone i 
zadziwione, że mogą zobaczyć swoich najbliższych w zupeł-
nie innej odsłonie. Na scenie można było zobaczyć: Czarow-
nicę, Smoka Wawelskiego, Wilka, Jasia i Małgosię, Czerwo-
nego Kapturka, Babcię, Króla, Szewczyka Dratewkę, Królew-
nę Śnieżkę i Krasnali, Gajowego oraz Złą Królową. Charakte-
ru bajkom nadawały zmieniające się w kolejnych aktach efek-
ty dźwiękowe oraz scenografia.

Rodzice wspaniale ukazali charakter bajki i wprowadzili 
wiele nowoczesnych i humorystycznych akcentów. Sztuka od-

niosła wielki sukces. Widownia reagowała bardzo żywiołowo. 
Było to wspaniałe przeżycie nie tylko dla maluchów, ale tak-
że kadry pedagogicznej oraz innych gości. Nie obeszło się bez 
gromkich braw, które były nagrodą dla wszystkich artystów. 
Rodzice dali z siebie wszystko, i jak to w bajce bywa, wszyst-
ko szczęśliwie się skończyło. 

Nad całością spektaklu czuwali wychowawcy: Dorota Bo-
duch, Marzena Rzońca, Anna Kras.

Wychowawcy i przedszkolaki jeszcze raz dziękują wszystkim ak-
torom za przygotowanie i przedstawienie sztuki teatralnej. Dziękuje-
my za pozytywne emocje, jakie towarzyszyły wszystkim podczas oglą-
dania spektaklu, za radość tworzenia i zaangażowanie.

Marzena Rzońca

27 maja 2013, Klub Armii Krajowej, działający 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzuchowej 
zorganizował spotkanie z Panią Stanisławą Wiatr Par-
tyką – sybiraczką, członkinią Rodziny Katyńskiej. 

Stanisława Wiatr  Partyka urodziła  się  w  1930 
roku w Nieświeżu, w województwie nowogródz-
kim. Jest córka Jana Wiatra, uczestnika wojny 1918-

1921, funkcjonariusza Policji Państwowej, więźnia Kozielska 
i Ostaszkowa, zamordowanego w Twerze. Wraz z matką wy-
wieziona do Kazachstanu, Powróciła do Polski w 1946 roku 
i zamieszkała w Tarnowie. Pedagog, polonistka, po 1989 roku 

prowadząca aktywną działalność 
w Związku Sybiraków i w Rodzi-
nie Katyńskiej. 

Na  spotkaniu  z  młodzie-
żą  opowiedziała  o  przeżyciach 
z dzieciństwa, o dramacie wojny, 
głodu, zimna i syndromie sybira-
ka. Historię swojego życia spisa-
ła w przepięknym tomiku wier-
szy  „Piołun  z  kropelką  rosy”, 
które  czytała  młodzieży  w  trak-
cie spotkania.

Dorota  Kawa

Spotkanie ze Świadkiem historii

Rodzice - Dzieciom
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzuchowej

… nie trzeba iść do teatru, by obejrzeć dobrą sztukę
tak również

…nie trzeba być aktorem, by odegrać dobre przedstawienie
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Uczeń Gimnazjum w Rzucho-
wej, Jakub Sępek osiągnął wyso-
ki poziom znajomości języka nie-
mieckiego. Dwukrotnie brał udział 
w małopolskim konkursie przed-
miotowym, zdobywając tytuł fina-
listy w etapie wojewódzkim w roku 

szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013. 
Jakub zajął drugie miejsce w V Edycji Konkursu Języka Nie-

mieckiego dla szkół gimnazjalnych organizowanym przez: Partne-
ra Instytutu Goethego w Krakowie - Małe Centrum Biblioteczne 
Instytutu Goethego w Tarnowie, Polskie Stowarzyszenie Nauczy-
cieli Języka Niemieckiego - oddział Tarnów oraz Tarnowską Inicja-
tywę Oświatową „e-ducaTIO” przy MCDN ODN w Tarnowie. Te-
goroczna edycja objęta została również Honorowym Patronatem: 
Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Starosty Tarnowskiego Romana 
Łucarza, Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały.

W V edycji wzięło udział 54 uczniów z 42 szkół gimnazjal-
nych z całego regionu. W konkursie uczestniczyły gimnazja Mia-
sta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a 
nawet placówki z województwa podkarpackiego oraz z okolic No-
wego Sącza.

W maju Dyrektor Gimnazjum, Małgorzata Czerenecka, wy-
stąpiła z prośbą do Wójta Gminy Pleśna o sfinansowanie między-
narodowego Zertifikat Deutsch w Goethe Institut w Krakowie. 
Dnia 10, 11 maja Jakub przystąpił do pisemnego i ustnego egza-
minu. Świadczy to o solidnym opanowaniu podstaw niemieckiego 
języka potocznego, co umożliwia porozumiewanie się we wszyst-
kich ważnych sytuacjach życia codziennego. Egzamin odpowiada 
trzeciemu poziomowi biegłości językowej (B1) w sześciostopnio-
wej skali oceny kompetencji językowych Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego.

Gertruda Kołacz

W roku szkolnym 2011/2012 nasze gim-
nazjum przystąpiło do udziału w projekcie 
BUNJO prowadzonym przez ekspertów In-
stytutu Badań Edukacyjnych. W badaniu 
uczestniczą uczniowie, którzy w roku szkol-
nym 2011/2012 rozpoczęli naukę w pierw-
szej klasie gimnazjum:

- grupa zaawansowana dziewcząt (na-
uczyciel – Katarzyna Ćwik),

- grupa zaawansowana chłopców (na-
uczyciel – Dominika Visor - Buczkowska / 
Renata Rębiś w II etapie projektu),

- grupa niezaawansowana dziewcząt 
(nauczyciel – Urszula Stolarczyk).

Głównym celem projektu jest obserwa-
cja, jak zmieniają się umiejętności uczniów 

gimnazjum w  posługiwaniu się językiem an-
gielskim oraz określenie, co sprzyja nabywa-
niu umiejętności językowych. BUNJO po-
zwoli uzyskać informacje o procesie i orga-
nizacji nauczania języka angielskiego, a tak-
że wiedzę na temat oczekiwań uczniów wo-
bec szkoły i nauczycieli, ich opinii o prowa-
dzeniu lekcji, źródeł motywacji do nauki, sto-
sunku do egzaminu gimnazjalnego, a  tak-
że informacji na temat warunków do nauki 
w domu i kontaktu z językiem poza szkołą.

Projekt BUNJO trwa trzy lata, obejmu-
je 6 tys. uczniów ze 120 gimnazjów w latach 
szkolnych 2011/12, 2012/13 i 2013/14, a tak-
że nauczycieli uczących tego przedmiotu i dy-
rektorów szkół. 

W ubiegłym roku uczniowie przystąpi-
li do testów sprawdzających kompetencje ję-
zykowe. Następnie zostały przeprowadzone 
badania kwestionariuszowe dyrektorów, na-
uczycieli oraz uczniów, a także badania przy-
datności podręczników i programów naucza-
nia języka angielskiego. Miały miejsce rów-
nież indywidualne rozmowy z dyrektorami, 
nauczycielami i uczniami. W II etapie projek-
tu, tj. w maju bieżącego roku, zostały prze-
prowadzone kolejne testy, które mają na celu 
określić stopień postępu uczniów w nabywa-
niu kompetencji językowych.

Katarzyna Ćwik

W Publicznym Gimnazjum im. Ar-
mii Krajowej w Rzuchowej w dniu 31 maja 
2013 roku odbyło się podsumowanie wyni-
ków „Turnieju Klas”  i wręczenie nagród dla 
najlepszych klas gimnazjalnych.

„Turniej Klas” jest konkursem ogłasza-
nym corocznie  przez Dyrektora Szkoły i ma 

na celu: mobilizację uczniów do efektyw-
nej nauki, aktywnego uczestnictwa w życiu 
szkoły, właściwego zachowania oraz kształ-
towania postawy proekologicznej. Cele te 

mają być osiągnięte dzięki rywali-
zacji pomiędzy klasami w różnych 
dziedzinach życia szkoły przez cały 
rok szkolny.

W tym roku  szczególnie punk-
towane były wyniki w nauce, zacho-
wanie, akcje charytatywne, zbiórka 
surowców wtórnych, gazetki kla-
sowe i estetyka sal lekcyjnych. Naj-
bardziej  atrakcyjne dla uczniów 
były zakręcone dni np. „Dzień z 
sercem” lub „Dzień Szalonego Ma-
kijażu”, kiedy to klasy wykazywa-

ły dużo inwencji twórczej i pomysłowości. 
Uczniowie poszczególnych klas brali także 
udział  w konkurencjach głównych, takich 
jak: Turniej Wiedzy, Karaoke, Origami, Za-
bawa Słowem i Mam Talent.

W efekcie tej rywalizacji:
I miejsce zajęła klasa IIIC i otrzyma-

ła tytuł Najlepszej Klasy Roku 2012/2013, 
statuetkę, dyplom uznania oraz nagrodę 
pieniężną,

II miejsce zajęła klasa IIIA i otrzyma-
ła dyplom uznania oraz nagrodę pieniężną, 

III miejsce zajęła klasa IIIB i otrzyma-
ła dyplom uznania oraz nagrodę pieniężną. 

Wygranym gratulujemy, a wszystkim 
uczniom dziękujemy za udział w Turnieju.

Małgorzata Budzik

Sprichst du Deutsch?

Projekt BUNJO w Publicznym Gimnazjum im. Armii Krajowej w Rzuchowej
Badanie uczenia się i nauczania języków obcych

Turniej Klas w Rzuchowej
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Są takie dwa dni szczególne w roku, w których Mama  i Tato 
mają swoje święto. Z tej okazji 9 czerwca 2013 roku zorganizo-
wano przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzuchowej pik-
nik rodzinny, na który przybyły dzieci ze swoimi rodzicami, ro-
dzeństwem, dziadkami.

 Największe emocje i wzruszenie wywołały występy przed-
szkolaków i dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej, przygoto-
wane przez wychowawców każdego oddziału. Mali artyści  po-
cząwszy od maluszków po uczniów klasy trzeciej dali z siebie 
wszystko, pełni zapału  i  zaangażowania deklamowali wiersze, 
śpiewali piosenki oraz  tańczyli. Podczas wręczania    rodzicom 
własnoręcznie wykonanych prezentów i laurek w niejednym oku 
zakręciła się łezka wzruszenia. Szczery uścisk ukochanej mamy 
i taty był wyrazem głębokiej miłości i podziękowania za to, że 
są, że kochają, i że są najlepsi na całym świecie.

Po występach artystycznych nadszedł czas na inne atrakcje. 
Między innymi była dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżki na kucy-
ku, malowanie twarzy, stoisko z gipsowymi odlewami oraz różne 
konkursy sprawnościowe przygotowane przez nauczycieli i star-
szych kolegów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Z zaintere-
sowaniem zgromadzeni na pikniku goście obejrzeli akcję gasze-
nia pożaru samochodu przygotowaną i przeprowadzoną przez 
strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzuchowej. Strażacy 
zorganizowali  również  szereg konkursów, a dodatkowo moż-
na było usiąść w wozie strażackim i sfotografować się. Ponadto 
wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć pokaz tańca towarzyskie-
go wychowanków Szkoły Tańca „Stardance” z Tarnowa, który 
nagrodzono gromkimi brawami.  Swoje umiejętności zdobywa-
ne na cotygodniowych zajęciach z „aikido” prowadzonych przez 
pana Piotrka Cieślaka zaprezentowali uczniowie naszej szkoły 
w specjalnym pokazie  samoobrony. Powodzeniem cieszyło się 
stoisko z ciastami, gdzie można było posmakować pysznych wy-
pieków przygotowanych przez rodziców dzieci i uczniów z Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego oraz stoisko gastronomiczne, 
gdzie królowały zapiekanki, gofry, kiełbaski z grilla oraz zupa 
gulaszowa. Nie zabrakło również napojów ciepłych i zimnych, 
a przede wszystkim lodów, które były szczególnie ulubionym 
przysmakiem dzieci.

Na zakończenie rodzice dzieci z przedszkola z oddziału III 
i IV przedstawili bajkę pt. „Nie ma tego złego”. Był to już drugi 
występ aktorów – rodziców, po raz pierwszy wystąpili w przed-
szkolu w Dniu Dziecka, sprawiając wszystkim ogromną niespo-
dziankę. Pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia była pani Do-
rota Boduch - wychowawczyni grupy III przedszkola.  Wszyst-
kie dzieci uczestniczące w pikniku otrzymały dyplom i pamiąt-
kową figurkę. To niedzielne i gorące popołudnie z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci dzieci, ich rodziców i wszystkich, 
którzy uczestniczyli w naszym pikniku.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne  i Rada Rodziców składają 
serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania imprezy. A byli to: Spółka „Mlektar” 
i Piekarnia Cukiernia „Strusinianka” z Tarnowa, pani Agniesz-

„Mama, Tata, Siostra, Brat i Ja 
to mój cały świat….”

ka Mazur, państwo Maria i Krzysztof Kaczmarek, pan Mar-
cin Kukułka. Dziękujemy również rodzicom za upieczone 
ciasta, a także za występ aktorski.

Jadwiga Gąsior
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Tradycyjnie w Szkole Podstawowej 
w  Świebodzinie  świętowaliśmy  Dzień 
Matki i Dzień Dziecka.  Obie te uroczy-
stości  już na stałe wpisały się w kalen-
darz szkolnych imprez. Zawsze są bar-
dzo wyczekiwanymi dniami i towarzyszy 
im bardzo miła atmosfera i różne atrak-
cje zarówno dla mam, jak i dla dzieci.

W Dniu Dziecka obchodzimy rów-
nież Dzień Sportu. Nasze szkolne dru-
żyny sportowców rywalizują w różnych 
zawodach  sportowych.  Walczą  o  złoty, 
srebrny i brązowy medal.  Jest też mnó-
stwo konkursów i dobrej zabawy. Takim 
imprezom szkolnym zawsze towarzyszy 
humor  oraz dobra zabawa.

Monika Seremet

Z inicjatywy nauczyciela języka pol-
skiego, pani Renaty Mroczek i pani bi-
bliotekarz Kingi Derus uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Świebodzinie im. Bł. 
Matki Teresy z Kalkuty oddali hołd Ju-
lianowi Tuwimowi, autorowi pięknych 
wierszy  dla  dzieci,  przygoto-
wując  recytację jego utworów, 
a także eksponując na gazetkach 
ściennych ilustracje do wybra-
nych  wierszy  oraz  informacje 
o pisarzu i jego twórczość. 

Konkurs  przebiegał  pod 
hasłem: „W świecie wierszy Ju-
liana Tuwima”. Najpierw od-
była  się  rywalizacja  klasowa, 
a  następnie  szkolna.  Trzech 
pierwszych laureatów wyłonio-
nych w konkursach klasowych 
wywalczyło prawo reprezento-

wania swoich kolegów w szkolnym kon-
kursie recytatorskim. Na forum szkoły 
swoje zdolności recytatorskie prezento-
wali uczniowie trzech grup wiekowych: 
przedszkolaki, klasy I - III oraz klasy IV 
- VI. Tym, którzy w rywalizacji szkolnej 

zajęli pierwsze i drugie miejsce przypadł 
zaszczyt reprezentowania naszej szkolnej 
społeczności w Rychwałdzie, gdzie tam-
tejsza Szkoła organizowała konkurs re-
cytatorski dla szkół z całej gminy. Naszą 
szkołę reprezentowali: Bartłomiej Kor-

packi i Izabela Kosycarz - oddział 
przedszkolny,  Wiktoria  Broda 
i  Julia Kowalska    -  klasy  I  -  III 
oraz  Milena  Łącka  i  Weronika 
Zelek - klasy IV - VI. 

Każdy  uczestnik  konkur-
su włożył wiele wysiłku, aby za-
prezentować  się  jak  najlepiej. 
To z kolei zaowocowało tym, że 
twórczość  Juliana  Tuwima  na 
nowo ożyła wśród dzieci.

R. Mroczek 

Wiersze Tuwima w Świebodzinie

Dzień Matki i Dzień Dziecka w Świebodzinie
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Ostatnie  dni  były  pełne  wrażeń 
i  emocji.  Po  długich  miesiącach  ucze-
nia się, nadszedł czas podsumowań swo-
jej pracy. Tradycyjnie już koniec roku to 
także czas upragnionych wycieczek szkol-
nych. Oj! Dużo się u nas dzieje! Zresztą 
przeczytajcie sami…

Edukujemy poprzez zabawę
Najmłodsi uczniowie i co ciekawe nie 

tylko chłopcy, ale także dziewczynki  już 
pragną zostać strażakami. A to głównie za 
sprawą wspaniałego spotkania w Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tarnowie,  które 
odbyło się 17 maja. Uczestniczyli w nim 
uczniowie klas  II  i  III. Natomiast klasy 
O  i  I  swoją wycieczkę odbyły 4  czerw-
ca. Dzieci uważnie słuchały ważnych in-
formacji odnośnie przestrzegania bezpie-
czeństwa - czyli jak się zachować 
w różnych niebezpiecznych sytu-
acjach, których mogą być uczest-
nikami bądź świadkami. Po pre-
lekcji odbyło się zwiedzanie naj-
ważniejszego miejsca: garażu z sa-
mochodami strażackimi.  Wielką 
atrakcją był również pokaz gasze-
nia pożaru wodą oraz pianą. Na 
zakończenie  milusińscy  złoży-
li życzenia wszystkim strażakom 
z okazji niedawno obchodzone-
go dnia św. Floriana  i ofiarowali 
im pamiątkową laurkę.

Rozwijamy swoje pasje
Starsi uczniowie z wielkim zapałem 

zmagali się w różnych dyscyplinach spor-
towych, aby zdobyć upragniony tytuł naj-
lepszego sportowca szkoły. W tym roku 
tytuł ten zdobył uczeń klasy VI Kozdę-
ba Mateusz, tuż za nim był jego rówie-
śnik Gawlik Robert oraz uczennica klasy 
V Włodarczyk Kinga. Ćwiczyli również 

swój intelekt podczas klasowych i szkol-
nych  konkursów.  Puchar  Dyrektora 
Szkoły 2012/2013 zdobył uczeń klasy VI 
– Drzyzga Marcin, na drugim miejscu był 
Radliński Mateusz z klasy V, a na trzecim 
również uczennica klasy V, Włodarczyk 
Kinga. W „Matematycznych potyczkach” 
dla uczniów klas: drugiej, trzeciej 
i czwartej pierwsze miejsce zaję-
ła uczennica klasy IV Maniawska 
Angelina, na drugim miejscu był 
uczeń klasy II Drzyzga Dominik, 
na trzecim – uczennica klasy IV 
Włodek Wiktoria.

Wspólnie odkr ywamy 
przeszłość 

Miesiąc  czerwiec  rozpo-
czął się rozrywkowo, bowiem 5 

czerwca dwie klasy II i III, mimo 
mało optymistycznej pogody, wy-
jechały na wycieczkę do najwięk-
szego w Polsce parku ruchomych 
dinozaurów  –  Dinozatorlan-
du. Wycieczka  ta była  szczegól-
nie oczekiwana, gdyż uczniowie 
wybrali się na nią wspólnie z ro-
dzicami. Na szczęście pogoda ich 
nie zawiodła! Wspólnie z rodzica-
mi zwiedzali cztery parki: dino-
zaurów, owadów, mitologii oraz 
bajek i stworów wodnych. Oczy-

wiście najwięcej zachwytu wzbudził park 
dinozaurów, które się poruszały, ryczały, 
a także pryskały wodą swoich gości. Po 
ciekawej lekcji z przeszłości wszyscy do-
skonale bawili się w parku rozrywki oraz 
kupowali niezbędne pamiątki, które będą 
przypominać chwile spędzone w tak in-
teresującym miejscu.

Razem wyruszamy na szlak, by 
odkryć nieznane

Na  początku  czerwca  starsze  klasy 
uczestniczyły  w  dwudniowej  wyciecz-
ce  do  Szczawnicy.  Atmosfera  była  su-
per.  Młodym  turystom,  którzy  wyru-
szyli  na  szlaki  także  dopisywała  pięk-

na pogoda. Wspólne maszerowa-
nie z cała pewnością nauczyło ich 
wiele. Najmłodsi uczniowie klas 
O i I poznawali zupełnie inne kli-
maty,  zamienili  się  w  typowych 
Indian i przybrali „barwy wojen-
ne”, podczas wycieczki do wioski 
indiańskiej w Zalasowej.

Świętujemy z rodzinami!
Atrakcji jeszcze nie koniec, bo 

9  czerwca  miał  miejsce  szkolny 
Piknik Rodzinny. Dzięki zaanga-
żowaniu rodziców ze Szczepano-
wic i Dąbrówki Szczepanowskiej  

było  wiele  atrakcji.  Wszystko  po  to,  by 
uczcić obchodzony na początku czerw-
ca  Dzień  Dziecka.  Również  ich  dzieci 
pamiętały o swoich kochanych osobach 
i przygotowały specjalnie dla nich przed-
stawienie z okazji Dnia Mamy i Taty.

To już jest koniec! Pora na zasłu-
żony odpoczynek! 

Przyszła pora pożegnać kończący się 
rok szkolny 2012/2013 i udać się na za-
służony odpoczynek wakacyjny, aby po 
dwóch miesiącach  z  pełną werwą  i  za-
pałem  rozpocząć  kolejny  rok  szkolny. 
Wszystkim nauczycielom, uczniom i ro-
dzicom  składamy  serdeczne  podzięko-
wania za ciężką, ale owocną pracę w tym 
roku szkolnym, życzymy udanego wypo-
czynku i zapraszamy już teraz do współ-
pracy od 1 września.

Teresa Drwal

W Szczepanowicach zawsze coś się dzieje!
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W  sobotę, 2 czerwca odbył się Pik-
nik Rodzinny w  Przedszkolu Publicznym 
w Pleśnej połączony z Dniem Mamy i Taty 
oraz Dniem Otwartym, który upłynął pod 
znakiem zabawy i prezentacji w wykonaniu 
przedszkolaków i ich rodzin.

Najpierw świętowaliśmy Dzień Mamy 
i Dzień Taty. Dzieci z wszystkich grup wie-
kowych przedstawiły występy przygotowa-
ne specjalnie dla swoich rodziców. W progra-
mie  pojawiły się piosenki, wiersze, tańce oraz 
życzenia. Były też własnoręcznie wykonane 
prezenty. Po występach artystycznych, dzieci 
wraz z rodzicami wzięły udział we wspólnej 
zabawie. Pogoda dopisała, dzięki czemu wszy-
scy mogli korzystać z licznie przygotowanych 
atrakcji. Ogród przedszkolny pełen był gości, 
których zabawiał zespół muzyczny z Janowic.

Tego dnia, dzięki wszystkim pracow-
nikom przedszkola, którzy zaproponowa-
li urozmaicony program, każdy mógł zna-
leźć dla siebie coś interesującego. Dzie-
ci mogły się pobawić w dmuchanym zam-
ku oraz poskakać na trampolinie. Bardziej 
odważni próbowali swoich sił w jeździe qu-

adami. Nie brakowało za-
baw przy muzyce do zna-
nych dzieciom melodii, pro-
wadzonych przez nauczy-
cielki z przedszkola, a tak-
że rywalizacji sportowych 
i  konkursów umysłowych 
z edukacji ekologicznej dla 
dzieci i ich rodziców. Wiel-
kie brawa otrzymali śmiał-
kowie, którzy zmierzyli się 
w karaoke ze znanymi pol-
skimi piosenkami. Okazało 
się, że zarówno dzieci zna-
ją piosenki swoich rodziców i dziadków, jak 
i dorośli śpiewają piosenki dla dzieci. Dlate-
go gromki śpiew piosenek „Pszczółka Maja” 
Zbigniewa Wodeckiego jak, „Ona tańczy dla 

mnie” zespołu Weekend i  wielu 
innych znanych i lubianych melo-
dii rozbrzmiewał w ustach wszyst-
kich, którzy lubią śpiewać.

Nie mniej oklasków otrzyma-
li rodzice uczestniczący w ekolo-
gicznym konkursie  mody – ich 
stroje pobiły wzory najsłynniej-
szych projektantów. Z pomysłów 
rodziców najbardziej cieszyły się 
dzieci. Na smakoszy dobrego je-

dzenia czekały zapiekanki i  frytki przygo-
towane przez panie kucharki oraz słodko-
ści: przepyszne ciasta i ciasteczka, upieczo-
ne przez mamy naszych wychowanków. 
Ustawiła się do nich długa kolejka. Dostęp-
ne były również zimne napoje, kawa i her-
bata  oraz lody.

Zarówno najmłodsi, jak i ci nieco star-
si, mieli w tym dniu wiele okazji do zabawy, 
było wiele atrakcji sportowych, muzycznych, 
wokalnych oraz umysłowych i praktycznych.  
Piknik rodzinny udał się wyśmienicie. Do-
skonale bawiły się na nim dzieci, ich rodzice 
oraz cała społeczność lokalna. Niestety, to co 
miłe szybko się kończy... Zmęczeni, ale za-
dowoleni wracaliśmy  do naszych domów.

Serdecznie dziękujemy naszym rodzi-
com za wielkie zaangażowanie się w przy-
gotowanie imprezy, za odważne pomysły 
i otwartość!  

A naszym sponsorom:
•	 Radzie	Rodziców	z naszego	przedszkola,
•	 Centrum	Kultury,	Sportu	i Promocji	

Gminy Pleśna,
•	 Spółce	z.	o.o.	FRUKT	z Tarnowa,

dziękujemy za wszelką okazaną pomoc, 
bez której nasz piknik rodzinny nie mógł by 
się odbyć. Dziękujemy.

Agnieszka Jarek

„Ale się działo” – piknik rodzinny w przedszkolu w Pleśnej

Modelarstwo lotnicze i kosmiczne to moż-
liwość rozwijania swoich zainteresowań. Mode-
larze uczą się technik modelarskich, poznają na-
rzędzia, sposoby łączenia elementów drewnia-
nych, uczą się czytać rysunku technicznego, instrukcji technicznych,  
planów modelarskich. 

Możliwość zbudowania modeli dostarcza wiele satysfakcji, a jesz-
cze więcej radości i zabawy zapewniają praktyczne loty w terenie, gdy 
samolot krąży w powietrzu nad młodym pilotem. Młodzi konstrukto-
rzy mają też możliwość realizowania własnych planów, powstających 

w młodych umysłach. Czę-
sto są to zamki, ogrody wa-
rowne, własnej konstrukcji 
samoloty, rakiety czy łodzie 
żaglowe. Młodzi modela-
rze to chłopcy i dziewczę-
ta z klas I – VI  i gimnazja-
liści placówek oświatowych 
z  gminy Pleśna. Warszta-
ty odbywają się w  piątki 
w  świetlicy profilaktycz-

no – wychowawczej w Pleśnej i są organizowane jako zajęcia dodatko-
we przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Uczest-
nicy chętnie składają modele, począwszy od latawców, mniejszych sa-
molotów i rakiet, a skończywszy na największych modelach o rozpię-
tości skrzydeł 180cm czy własnej konstrukcji szybowcach o rozpiętości 
skrzydła 210cm.  Składanie takiego modelu wymaga ogromnej cierpli-
wości, precyzji i zapału przez kilka miesięcy aż osiągnie się cel końcowy.

Modelarze mają do swojej dyspozycji modele o różnym stopniu 
trudności, począwszy od papierowych, kartonowych, styropianowych, 
balsowych, sklejkowych czy drewnianych. Ich budowa wymaga tech-
nik, w których nie stosuje się gwoździ i wkrętów. Nadmienić należy 
również, że bardzo często przychodzą rodzice zobaczyć, jak ich dzieci 
radzą sobie z warsztatem modelarza, wspominając przy okazji swoje 
dawne zajęcia techniczne.

Wystawę modeli samolotów i rakiet można obejrzeć w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury w Pleśnej

S.K.

Kółko Modelarskie w Pleśnej
Pożyteczne hobby czy alternatywa na zajęcie wolnego czasu?
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Jest  rano  26  maja  tego  roku, 
niedziela,  Dzień  Matki.  Pogoda 

taka sobie, ale nie pada deszcz. Z po-
koju mojego dziecka słyszę: - Mamo, ja 

nigdzie nie idę. Nie chce mi się. Nie idzie żadna moja kole-
żanka. Za godzinę jednak moje dziecko zapakowało kanapkę, 
wodę, czekoladę i wyszło z domu 
na miejsce zbiórki. Za chwilę  za-
czął   padać deszcz. Myślę sobie  - 
Niedobrze, ale trudno.

Uczestnicy XII Gminnego Raj-
du Miejscami Pamięci Narodowej 
–  uczniowie  Szkoły  Podstawowej 
w Janowicach i uczniowie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Rzu-
chowej  spotkali  się  w  Szczepano-
wickim Lesie (Rychwałd Olszów-
ki), w miejscu,   gdzie 10 X 1944r 
Niemcy  rozstrzelali  grupę  Pola-
ków. W tym miejscu stoi także obe-
lisk upamiętniający tzw. „maślaną akcję” z dnia 30.III.1944r.

Piękna sceneria: wiosenna zieleń lasu, nieustający śpiew 
ptaków,  nasilający  się  szum  padającego  deszczu.  Siedzimy 
na ławeczkach, stoimy – jak kto woli. Dzieci uśmiechnięte – 
może są zadowolone? 

Krótki montaż słowny i Msza święta z kazaniem – pyta-
niem, zadanym przez księdza: Czy dzisiaj hasło „Bóg Honor 
Ojczyzna” - wypisywane na sztandarach walczących o wol-
ność Polski, coś dla nas znaczy? Dzisiaj, kiedy ważne jest mieć 
i wyglądać! Są też kwiaty złożone pod pomnikami. Na koniec 
jeszcze kiełbasa z grilla, herbata i powrót do domów.  

Organizatorzy:  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzu-
chowej  oraz  Światowy  Związek  Żołnierzy  Armii  Krajowej 
Koło w Pleśnej dziękują za pomoc Księdzu Janowi Burdkowi 
– proboszczowi parafii Rzuchowa, Centrum Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Pleśna oraz Nadleśnictwu Gromnik za 
pomoc w przygotowaniu imprezy. Impreza była przeprowa-

dzona w ramach Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 

Gorące podziękowania kie-
rujemy  także  do  wszystkich 
uczestników.  Mamy  nadzieję, 
że ziarno patriotyzmu lokalnego 
trafiło w Was - na urodzajną zie-
mię i będzie się rozwijać. Mamy 
też nadzieję, że spędziliśmy ra-
zem  miłe  niedzielne  przedpo-
łudnie,  łącząc przyjemne z po-
żytecznym. Zapraszamy za rok. 

M. Czernecka 

W 1944 roku pełniłem funkcję 
adiutanta Komendy Obwodu Ar-
mii Krajowej kryp. „Tartak” z sie-
dzibą w Pleśnej kryp. „Prakseda”. 
Komendantem Obwodu był kapi-
tan „Leliwa” Eugeniusz Borowski, 
który razem ze mną od początku 
okupacji działał w  Ruchu Oporu 
na terenie powiatu tarnowskiego. 
Od 1943 roku, to jest od momen-
tu przeniesienia Komendy Obwo-

dowej AK do Pleśnej do domu mojego teścia Sajdaka Tomasza, „Leli-
wa” na stałe przeniósł z Tarnowa do naszego domu.

Działalność Komendy Obwodowej była dobrze zakonspirowana. 
Mój szwagier Sajdak Józef ps.” Sosna” był łącznikiem. Poczta przycho-
dziła na skrytkę pocztową, którą to odbierał właśnie „Sosna”. Narady 
z komendantami placówek nie odbywały się w Komendzie Obwodu, 
lecz w terenie. Nawet ta bardzo ważna narada komendantów na parę 
dni przed Akcją „Burza” odbyła się kilkaset metrów od Komendy Ob-
wodu u Jana Iwańca „Śrubki”.

Do moich obowiązków między innymi należało przedkładanie Do-
wódcy meldunków z terenu i raportów. Jak wiadomo, każda placówka 
odpowiadała przedwojennej gminie zbiorowej, czyli do placówki na-
leżało od kilku do kilkunastu wiosek. Na czele każdej placówki stał ko-
mendant /dowódca placówki/, a był nim zwykle podoficer lub oficer 
zawodowy albo rezerwy. Dowódca miał w każdej miejscowości, czy to 
dowódcę plutonu, drużyny czy sekcji, do którego obowiązków należa-
ło także składanie meldunków ze swego terenu. W ten sposób komen-
dant placówki nie tylko wiedział, co się w jego terenie dzieje, ale i mógł 
odpowiednio reagować w koniecznych wypadkach.

W meldunkach i raportach podawało się: zarządzenia okupanta, kto 
z miejscowych obywateli przejawia nadgorliwość, kto działa na szkodę 
ludności polskiej, rejestrowało się konfidentów i nadgorliwców. Sporzą-
dzający raport czy meldunek, jako znający najlepiej miejscowe stosunki, 
proponował środki zaradcze; jak ulotki o odpowiedniej treści, bojkoto-
wanie zarządzeń okupanta, zastosowanie sabotażu lub nawet dywersji, 
jak zrywanie różnych „Bekantmachung”, niszczenie w gminach i urzę-
dach różnych spisów i wykazów, co kto ma dostarczyć i tym podobne. 
Zaś w stosunkach do naszych gorliwców stosowano zazwyczaj najpierw 
upomnienia, później ostrzeżenia, a nawet kary chłosty.

Patriotyczny spacer wspomnieniem 
bohaterów i lekcją historii

Pozdrowienia z gór

Władysław Kowal
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Nie muszę przekonywać, że taka 
lektura była bardzo interesująca, gdyż 
czytającemu dawała obraz nie tylko 
tego, co się w terenie działo, ale rów-
nocześnie wykazywała, czy dowód-
ca placówki panuje nad terenem, czy 
przejawia w  pracy dużo inicjatywy 
i pomysłowości w walce z wrogiem. 
W  obecnej relacji opisuję ciekawą 
akcję pewnego komendanta placów-
ki w naszym Obwodzie Tarnowskim, 
który wykonał ją jeszcze w  1943 r., 
a powtórzył w 1944 roku.

Zbliżał się dzień 29 czerwca 1943 
roku, a w ten dzień czerwcowy rok-
rocznie w przedwojennej Polsce ob-
chodzono „Święto Morza”. Jak sobie 

przypominamy, w święto to był zwyczaj puszczania wianków, które pły-
nąc naszymi potokami i rzekami do Wisły, a Wisłą do morza, miały być 
symbolem naszej łączności z morzem. I teraz, chociaż od kilku lat pano-
szył się na Ziemiach Polskich odwieczny nasz wróg, chociaż szalał ter-
ror, a piece krematoryjne dzień i noc „pracowały”, by rzucić narody Eu-
ropy pod stopy Hitlera budującego „nowy ład” w Europie. W placówce 
AK w Klikowej kryp. „Kuna” dowódca tej placówki, a zarazem i jej zało-
życiel Kopa Franciszek ps. „Kłusownik” czynił przygotowania, by właśnie 
w ten dzień Niemcom pokazać, że nie tak łatwo jest złamać ducha w Na-
rodzie, a również i tym wszystkim spośród nas, którzy załamali się, wi-
dząc sukcesy niemieckie, dodać otuchy i wiary w ostateczne zwycięstwo.

Placówka „Kłusownika” obejmowała miejscowości leżące w pół-
nocno - zachodniej części powiatu nad rzeką Białą i jej ujściem do Du-
najca i nad samym Dunajcem. Natomiast dowódca placówki mieszkał 
w wiosce Biała, leżącej przy ujściu rzeki Białej do Dunajca. „Kłusownik” 
działał z własnej inicjatywy, nikogo więc w nic nie wtajemniczał. Wcze-
śniej już przygotował stos gałęzi świerkowych oraz pewną ilość żerdzi. 
Z przygotowanych żerdzi pozbijał kilkanaście krzyży równoramiennych. 
W środku każdego krzyża wywiercił otwory. Następnie z przygotowa-
nej choiny zrobił 18 wianków rozpiętych na przygotowanych krzyżach. 
O zmroku przygotowane wianki przeniósł „Kłusownik” w zarośla nad 
rzekę Białą. Plan był prosty. Nazajutrz 29 czerwca w „Święto Morza” 
o świcie wypuści wianki na wodę.  O kilkaset metrów stąd rzeka Bia-
ła wpada do Dunajca. Powstający dzień zastanie wianki na Dunajcu. 
O godz. 3-ciej nad ranem wymknął się „Kłusownik” ze swego domu, 
kierując swe kroki w stronę rzeki Białej i wnet też zniknął w zaroślach. 
Po chwili był już na miejscu. Tu powynosił wianki z zarośli i ułożył je 
na brzegu. Po wianki musiał wracać kilka razy, bo jak jeden ze świad-
ków relacjonował, były wielkości „przedniego koła w chłopskim wo-
zie”, a przy tym były dość objętościowe.

Po wyniesieniu wianków „Kłusownik” wyjął z kilkanaście kopert 
z ulotkami i do każdego wianka uczepił po jednej kopercie. Następnie 
rozwinął jeszcze jeden rulon, który przyniósł z domu. W rulonie tym 
były chorągiewki biało-czerwone, które pojedynczo powtykał  w otwo-
ry wywiercone w środku każdego krzyża. Pięknie wyglądały chorągiew-
ki na tle ciemno-zielonego wianka z choiny. Po zakończonej tej pracy 
„Kłusownik” spuszczał wianki na wodę, żerdzią spychając je na środek 
rzeki. Robił to tak, by mniej więcej co minutę spłynął jeden wianek. Po 
ukończonej pracy „Kłusownik” wrócił do domu.

A oto treść niektórych ulotek: 
1/ 29 czerwca 1943 r.
Do mieszkańców Warszawy!!
Przesyłamy Wam Bracia pozdrowienia z gór, gdzie obchodzimy Świę-

to Morza. Cieszcie się  z nami, bo dzień wyzwolenia już bliski. Sprawie-

dliwość zwycięży nad barbarzyństwem oraz przemocą. Precz z okupan-
tem. Niech żyje Wolność!!

Podziemie.
Kara śmierci za zniszczenie wianka!!

2/ 29 czerwca 1943 r.
Do mieszkańców Sandomierza!!
Przesyłamy Wam pozdrowienia z gór z okazji Święta Morza. Wzma-

gajcie walkę z okupantem na każdym odcinku. Dzień upadku Hitlera już 
bliski. Niech żyje Polska

Podziemie.
Kara śmierci za zniszczenie wianka!!

3/ 29 czerwca 1943 r.
Do Ludności Miast i Wsi całej Polski!!
Obchodzimy Święto Morza, cieszcie się, Wolność już bliska, a Hitler 

jest panem klęski nie tylko
na Wschodzie, ale i na Zachodzie. Stawiajcie opór okupantowi na 

każdym kroku. Pomagajcie partyzantom. Karzcie zdrajców i donosicieli. 
Podziemie
Kara śmierci za zniszczenie wianka!!

W ciągu dnia wydał wszystkim podkomendnym rozkaz, by przez 
najbliższe dni zwrócono uwagę na to, co ludzie między sobą mówią w po-
ciągach na dworcach kolejowych  i na targach. Przewidywania „Kłusow-
nika” spełniły się. Wianki na Dunajcu wywołały wśród ludności duże po-
ruszenie. Jego ludzie dojeżdżający do pracy w Tarnowie opowiadali mu  
o płynących przez cały dzień wiankach w dniu Święta Morza. Tych wian-
ków miało być bardzo dużo. Jak zwykle w takich wypadkach pojawie-
nie się wianków dało okazję do powstania najrozmaitszych wersji na te-
mat świętokrzyskich „Jędrusiów”, partyzantki wśród górali, przypomina-
no czasy Jana Kazimierza. Jednym słowem wśród ludzi krążyły niepraw-
dopodobne historie, dodając im otuchy, a w tym „Kłusownik” był mi-
strzem. Jego pomysłem /opisanym w moim artykule pod tytułem „Ruch 
Oporu”/ było stworzenie z początkiem okupacji drużyny umundurowa-
nej i uzbrojonej jak żołnierzy polskich z okresu kampanii wrześniowej, 
która odpowiednio ubezpieczana, krążąc po wioskach Placówki Kliko-
wa kryp. „Kuna” dodawała otuchy miejscowej ludności, a zarazem po-
strachem dla kolaborantów niemieckich.

Wersje o wiankach na Dunajcu dotarły do naszej Komendy Obwo-
dowej Armii Krajowej. Na najbliższej odprawie ówczesny komendant kpt 
Wojciech Kapustka „Rawicz” zapytał „Kłusownika”, czy rzeczywiście po-
jawiły się wianki na Dunajcu. Wówczas ten przyznał się do przygotowa-
nia i przeprowadzenia, a następnie wykonania tej akcji. Zakończyło się 
to wszystko udzieleniem w tym dniu „Kłusownikowi” pochwały przez 
Inspektora podpułkownika „Mirosława”. W następnym roku „Kłusow-
nik” w dniu 29 czerwca 1944 r. powtórzył akcję  z wiankami, tylko zro-
bił to na większą skalę, mianowicie akcję wykonywało już kilku podko-
mendnych i to za dnia. Na kilka dni przed wymienionym terminem „Kłu-
sownik” wezwał do siebie strz. ps. „Pokorny” z Białej i wtajemniczył go 
w plan, jaki mają wykonać w najbliższych dniach. Na drugi dzień oby-
dwaj z przygotowanych desek zbili kilkadziesiąt krzyży równoramiennych 
z otworami pod chorągiewki. Wieczorem ucięli odpowiednią ilość gałę-
zi świerkowych i prętów wiklinowych na wianki. Zaś w nocy całość tego 
bagażu przewieźli na drugi brzeg Dunajca i tam ukryli go w zaroślach.

Na drugi dzień „Kłusownik” poszedł do Komorowa i zwerbował 
do pracy jeszcze dwóch członków, a mianowicie Jana Bryla ps. „Flanka” 
i Jana Cecota ps. „Drab”. Poczym razem udali się nad Dunajec. Do wie-
czora było gotowych 38 wianków. Chorągiewki uszyła członkini Sekcji 
W.S.K. /Wojskowa Służba Kobiet/ Zofia Śledź ps. „Muszka” z Białej. Na-
tomiast ulotki przygotował „Pokorny”. Wreszcie nadszedł długo ocze-
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kiwany dzień 29 czerwca 1944 r. dzień „Święta Morza”. Starym okopem 
podprowadził „Kłusownik” swoich chłopców w zarośla nad Dunajcem 
i przeprawił ich do miejsca, gdzie wcześniej były ukryte wianki. Zabrali 
się do pracy. Bryl wyposażył każdy wianek w kopertę z ulotką. „Kłusow-
nik” osadzał chorągiewki  w otworach w środku wianka, a Cecot prze-
nosił wianki w pobliże miejsca, gdzie miały być spuszczone na wodę.

Otóż tu, na brzegu leżał od niepamiętnych czasów obalony, olbrzy-
mi pień dębu, a drugi jego koniec częściowo zanurzony w wodzie sięgał na 
pewną odległość, bez mała do połowy koryta rzeki. Na obu brzegach rze-
ki wyrastały wysoko i gęsto wikliny. Było to wymarzone miejsce do wy-
konania akcji. Gałązka rzucona na wodę koło pnia, natychmiast była po-
rywana prądem wody, wymijającym pień i wyniesiona na środek rzeki. 
Nim przystąpiono do pracy, uzgodniono jeszcze, by wianki spuszczać na 
wodę co minutę. „Kłusownik” powierzył „Pokornemu” nadzór nad spraw-
nym i bezpiecznym przeprowadzeniem akcji, który obserwując oba brze-
gi Dunajca, w razie zagrożenia, miał dać znak ostrzegawczy. Tym bardziej 
że kilkaset metrów poniżej na drugim brzegu kończyła się wiklina zaczy-
nało się nadbrzeżne pastwisko należące do wioski Biała. Chłopcy znajdu-
jący się w zaroślach nie mogli być widoczni, ale ten, który pokazywał się 
z wiankiem na pniu wystającym nad wodę mógł być z daleka zauważony.

Wreszcie rozpoczęto spuszczanie wianków na wodę. Wszystko od-
bywało się tak jakbyśmy dziś nazwali – zgodnie z planem. Gdy nagle 
„Pokorny” dał znak ostrzegawczy, aby przerwać spuszczanie wianków. 
Co się stało? Otóż na pastwisko od strony Białej wtoczyło się osobowe 
auto i powoli zbliżało się do brzegu Dunajca. Wreszcie zatrzymało się. 
Wyskoczyło z niego dwóch żandarmów niemieckich z przewieszony-
mi pistoletami maszynowymi, ale zarazem i wędkami. Przyszli nad sam 
brzeg i zaczęli przygotowywać się do łowienia ryb. Tymczasem z wozu 
wysiadł trzeci żandarm, widocznie szofer i podszedł do swych towa-
rzyszy, którzy na dobre rozsiedli się na nadbrzeżnych kamieniach. Po-
łożenie delikatnie mówiąc stało się kłopotliwe. Niewiadomo, co robić? 
Wianków do „wodowania” jeszcze dużo. Nieprzyjemni goście rozsie-
dli się na dobre, wprawdzie zaopatrzeni byli w swe wędki i więcej zdaje 
się nic ich nie obchodziło, ale na pewno zauważą wianek, gdy podpły-
nie naprzeciw nich. „Kłusownik” jednak decyduje się dalej spuszczać 
wianki, byle tylko nie zauważyli, że wianki wypływają zza pnia wystają-
cego w korycie rzeki, a niech są w przekonaniu, że wianki płyną gdzieś 
z gór. „Kłusownik” więc wysłał „Pokornego” do wioski Biała, by upew-
nić się, czy w pobliżu niema więcej Niemców, natomiast sam zajął na 
drugim brzegu takie stanowisko, by nie tylko widzieć żandarmów, ale 
i samemu być widocznym przez Bryla i Cecota. Przed tym jednak usta-
lił z nimi znaki umowne, gdy będzie bez czapki – można wianki spusz-
czać na wodę, natomiast w czapce na głowie – wianków nie spuszczać.

Ponieważ żandarmi zajęci połowem nie rozglądali się, „Kłusownik” 
zdjął czapkę z głowy, a za chwilę z daleka ukazał się wianek, płynął środ-
kiem rzeki, majestatycznie, lekko kołysząc się na fali. Biało – czerwona cho-
rągiewka pięknie odbijała się na tle ciemnego nurtu Dunajca. Żandarmi 

spostrzegli wianek, byli zaskoczeni, starali się na niego zarzucić wędki, lecz 
te okazały się za krótkie. Przy tych próbach płynący wianek odprowadza-
ją kilkadziesiąt metrów w dół rzeki. Wreszcie z niego rezygnują, wracając 
spostrzegają drugi płynący wianek ponawiają swoje usiłowania, ale i teraz 
bez skutku. Znowu wracali, teraz już podnieceni, głośno gadając i gesty-
kulując. W tym nadpływa trzeci wianek, gdy już był naprzeciw nich, jeden 
z żandarmów, widocznie nie panując nad sobą, zrywa pistolet maszynowy 
i oddaje do wianka jedną, drugą i trzecią serię, ale bez skutku, bo wianek 
popłynął w dół rzeki. Żandarmi są już teraz rozjuszeni, gdy z dala ujrzeli 
czwarty wianek, poskładali wędki, siedli do auta i odjechali do Tarnowa.

Teraz już „Kłusownik” spokojnie dokończył akcję wysyłania wian-
ków, a przed rozejściem się chłopców przypomniał im o obowiązku 
zachowania tajemnicy, a z drugiej strony by mieli oczy i uszy otwar-
te na to, co się dzieje wśród ludzi i co ludzie mówią. Z tym się rozstali. 
„Kłusownik” stwierdziwszy, że w wiosce Biała panuje spokój, udał się 
do przewozu na Dunajcu. Tu panował ruch. Prom obsługiwało dwóch 
przewoźników, prócz tego było sporo ludzi, którzy słyszeli o wiankach 
i przybiegli popatrzeć, jak pięknie płyną. „Kłusownik” spotkał tu „Po-
kornego”, a ten mu opowiedział pewien epizod, którego był świadkiem.

Przed dwoma godzinami, gdy jeszcze nie było tylu gapiów, a uka-
zały się jedne z pierwszych wianków, że przy wiankach są jakieś ko-
perty. Ktoś ze stojących przy przewozie nakłonił jednego z przewoźni-
ków, by łódką podpłynął na środek rzeki, złowił przepływający wianek 
i przewiózł go do brzegu. Przewoźnik rzeczywiście tak zrobił, jak mu 
radzono, wciągnął wianek do łodzi, spostrzegł kopertę i po zapozna-
niu się z jej treścią, jeszcze szybciej spuścił wianek do wody, mimo gło-
śnych protestów stojących na brzegu widzów. Przewoźnik, gdy wrócił 
do brzegu na liczne pytania nie chciał nic odpowiadać, dopiero na jakiś 
złośliwy żart odwarknął komuś - „Gdy Cię głowa swędzi, idź go weź”. 
Tymi dziwnymi słowami zamknął usta wszystkim. Ludzie patrzyli na 
wianki z podziwem, stali grupkami i szeptali coś do siebie. Zauważo-
no tylko, że przewoźnik coś z ożywieniem rozmawia ze swoim towa-
rzyszem, szczególnie wtedy, gdy byli sami. Podobnie, jak w ubiegłym 
roku i teraz wianki na Dunajcu wywołały wśród ludzi duże poruszenie.

Takie to figle płatano Niemcom w Placówce „Klementyna”– kryp. 
miejscowości Klikowa pod Tarnowem. Placówka ta jako jedyna w naszym 
Obwodzie „Tekla” posiadała sztandar, który obecnie znajduje się w Klaszto-
rze Redemptorystów w Tuchowie. Według kroniki placówka ta została zało-
żona 23 września 1939 roku /czyli jeszcze przed kapitulacją naszej Stolicy/, 
pod nazwą Polski Związek Powstańczy – P.Z.P. /patrz na głowicę sztandaru/. 
Następnie weszła w szeregi Związku Walki Zbrojnej – Z.W.Z, by wreszcie 
po zjednoczeniu się stronnictw politycznych znalazła się w Armii Krajowej.

Ostatni stan osobowy placówki wynosił 379 żołnierzy pochodzą-
cych z wiosek: Klikowa, Biała, Chyszów, Łęg Tarnowski, Rudka, Bo-
browniki Wielkie, Niwka, Bobrowniki Małe, Niedomice, Siedlec, Ko-
morów, a nawet pochodzący z Tarnowa, Mościc i Wierzchosławic. Było 
także 16 żołnierzy wysiedleńców z pod Brzeżan i Tarnopola. Dowódcą 
tej placówki i zarazem jej założycielem, jak podałem na początku, był 
plutonowy pchr. Kopa Franciszek „Kłusownik” z Białej. Na terenie swo-
jej placówki utworzył 4 plutony, a na stanie tych pododdziałów było: 
4 oficerów, 52 podoficerów oraz 231 szeregowców, łącznie 287 ludzi.

Jak w każdej placówce naszego obwodu /powiatu/ kryp. „Tamara”, 
w pierwszej połowie 1944 r. i aż do rozpoczęcia Akcji „Burza” podod-
działy te poddawane były intensywnym ćwiczeniom, w szczególności 
w tematach: pluton w natarciu, pluton w zasadzce, pluton w odwrocie, 
w marszu ubezpieczonym, w okrążeniu, w walkach ulicznych, w zdo-
bywaniu różnych obiektów i wysadzaniu ich, walka z czołgami, mino-
wanie dróg i mostów, opanowywanie posterunków, obchodzenie się 
z bronią i z rannymi w trakcie transportu. W szkoleniach tych czyn-
nie uczestniczyli oficerowie z Komendy Obwodu, a nawet Inspektora-
tu Armii Krajowej.
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Drugi rok z rzędu, dziewczęta z Gim-
nazjum w Rzuchowej: w składzie: Nata-
lia Cieśla – kapitan, Katarzyna Mlecz-
ko, Aneta Przydział, Dorota Przy-
dział, Karolina Baran, Patrycja Jasiel-
ska, Izabela Surowiec oraz Natalia Ła-
wicka, pod opieką pani Marzeny Misaczek 
okazały się być najlepszą żeńską siatkarską 
drużyną w powiecie tarnowskim. 

W tym sezonie dziewczęta nie prze-
grały żadnego meczu począwszy od  za-
wodów  gminnych,  przez  powiatowe,  
aż  do  szczebla  rejonowego,  który  miał 
miejsce w pięknej hali w Dąbrowie Tar-
nowskiej. W międzyczasie rozegrały kil-
ka turniejów m.in. Mikołajkowy w Ple-
śnej, turniej w Ciężkowicach i w Wojni-
czu. W czasie wszystkich meczów pre-
zentowały wysoki poziom, zdobywając 
pierwsze miejsca. 

Finał powiatowy, dzięki uprzejmo-
ści pana dyrektora Mieczysława Gącia-
rza i dzięki zaangażowaniu pana Krzysz-
tofa Sorysa odbył się w Pleśnej. Na jego 
zakończeniu obecni byli przedstawicie-
le władz samorządowych, którym zależy 

na rozwoju siatkówki w naszej gminie: 
pan Józef Knapik i pan Marian Truchan.

Dopiero na zawodach wojewódzkich, 
które odbyły się w Bobowej dziewczęta 
uległy  tamtejszym zespołom, zdobywa-
jąc VI miejsce. Przegrały z zawodnicz-
kami na co dzień trenującymi w klu-
bach sportowych i grającymi w lidze. 
Ale jest to VI miejsce w całym woje-
wództwie  małopolskim, więc  nale-
ży mówić o ogromnym sukcesie tych 
młodych dziewcząt.

O  popularności   s iatkówki 
w Rzuchowej może świadczyć to, że 
gdy  do  Tarnowa  przyjechali  siatka-
rze z AZS Politechniki Warszawskiej, 

oczywiście wybraliśmy się na spotkanie 
z nimi. Młodzież wysłuchała konferen-
cji prasowej, a potem oglądnęła pokazo-
wy trening. Na uwagę zasługuje fakt, że 
w tym treningu wzięła udział kapitan na-
szej drużyny - Natalia Cieśla. Oczywi-
ście nie mogło zabraknąć pamiątkowe-
go  zdjęcia.  Naszym  dziewczętom  gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Siatkarki wraz z opiekunką składają go-
rące podziękowania Panu Marianowi Trucha-
nowi za pomoc, wsparcie i życzliwość.

Marzena Misaczek

W niedzielę, 16 czerwca na obiekcie sportowym „Orlik” 
w  Pleśnej  zorganizowane  zostały  turnieje  dla  dzieci  i  mło-
dzieży z terenu gminy Pleśna i gościnnie 
z Tuchowa. 

W  Turnieju  Indywidualnym  Tenisa 
Ziemnego, w kategorii dziewcząt, na po-
dium  uplasowały  się  miejscowe  uczen-
nice: pierwsze miejsce zajęła Sara Drwal 
z Pleśnej, na drugim miejscu podium zna-
lazła się Agnieszka Bogacka, trzecie  miej-
sce przypadło Annie  Jarząb. W kategorii 
chłopców zwyciężył Artur Gut z Pleśnej, 
drugi  był  Kamil  Chochołowicz,  trzecie 
miejsce  przypadło  Wojciechowi  Wrona. 
Kolejne miejsca uzyskali: czwarte Krzysz-
tof  Szaluś,  piąte  Jędrzej  Knapik,  szóste 
Mateusz Tryba, siódme Jarosław Knapik. 
Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali pa-
miątkowe puchary i indywidualne nagro-
dy rzeczowe.

Ponadto  tego dnia odbył  się Turniej 
Piłki Nożnej Szkół Podstawowych, w któ-
rym  najlepszą okazała się drużyna ze Szko-
ły  Podstawowej  w  Szczepanowicach,  II 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Ple-
śnej, trzecie Szkoła Podstawowa w Rzu-

chowej, czwarte placówka z Janowic, piąte szkoła ze Świebo-
dzina. Wszystkie szkoły, najlepszy strzelec Turnieju – Kozdęba 

ze Szczepanowic oraz najlepszy bram-
karz Czermak ze Świebodzina otrzy-
mali nagrody i wyróżnienia.

W Turnieju Piłki Nożnej w kate-
gorii gimnazjum dwa pierwsze miej-
sca zajęli gimnazjaliści z Tuchowa, na-
tomiast  trzecie  i  czwarte  miejsce  po 
wyrównanej  walce  zajęli  uczniowie 
z Pleśnej.

Z  kolei  w  Piłkarskim  Turnieju 
Oldboyów zwyciężyła drużyna Samo-
rządowców i Nauczycieli z Pleśnej, II 
m-ce wywalczyła ekipa Powiatowego 
Zarządu Dróg z Tarnowa, trzeci na po-
dium byli Oldboye z Pleśnej.

Organizator,  tj.   Gimnazjum 
w Pleśnej  im. Bohaterów Bitwy pod 
Łowczówkiem,  dziękuje  Panu  Józe-
fowi  Knapikowi  –  radnemu  powia-
towemu,  za  zapewnienie  wszystkich 
nagród dla zwycięzców i uczestników 
Turnieju. Nagrody zostały zakupione 
z puli środków powiatu tarnowskiego.

M.G.

SIATKÓWKA W RZUCHOWEJ
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

Sportowa niedziela na „Orliku” w Pleśnej
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Droga do  sukcesu dziewcząt występujących w sztafecie 
10x800m rozpoczął się niewątpliwie od zajęć przygotowują-
cych do wzmożonego wysiłku. Większość startujących dziew-
cząt to ubiegłoroczne finalistki zawodów wojewódzkich. Może 
właśnie dlatego bardzo ambitnie podchodziły do zajęć trenin-
gowych. Chciały powtórzyć zeszłoroczny sukces. 

Nie tylko powtórzyły, ale pobiegły jeszcze lepiej. W fina-
łach powiatowych, które odbyły się 7 maja w Tarnowie, uczen-
nice gimnazjum w Pleśnej z dużą przewagą ukończyły szta-

fetę na pierwszym miejscu. Drugi raz z rzędu awansowały do 
finałów wojewódzkich, które odbyły się 15 maja w Nowym 
Targu. Reprezentantki naszej Gminy biegły w następującym 
składzie: Daria Łątka, Natalia Sułowska, Natalia Ślaga, 
Oliwia Rzepka, Patrycja Pytlik, Agata Warchoł, Anna 
Sorys, Izabela Żaba, Klaudia Kalita, Joanna Sobarnia, 
Aleksandra Golińska. Opiekunem naszej drużyny była Pani 
Barbara Piwowarczyk.

K.S.

26 maja 2012 roku rozpoczęliśmy zmagania rekreacyjno 
– sportowe w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich. Przystępując do XIX Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin, chcieliśmy zaproponować takie zdarzenia, w których 
mogliby uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Większość za-
planowanych imprez i zawodów sportowych to te, które pla-
nujemy cyklicznie.

Turniej badmintona rozpoczął zmagania wśród młodzie-
ży. W niedzielę, 26 maja na hali  sportowej w Pleśnej odbył 
się  finałowy  turniej.  W  grach    eliminacyjnych  wystartowa-
ło 210 zawodników. Wyłoniły one uczestników zawodów fi-
nałowych, do których zakwalifikowało się po 24 uczestników 
wśród dziewcząt i chłopców. Druga z rzędu organizacja tych 
zawodów  była  trafnym  posunięciem.  Wielu  zawodników  z 
bardzo dużym zaangażowaniem przystąpiło do wspólnej ry-
walizacji.  Większość ze startujących bardzo ambitnie podcho-
dziło do każdego spotkania. W każdym z nich uczniowie do-
skonalili swoje umiejętności, chcąc wygrywać i kontynuować 
udział w dalszej części turnieju. W kategorii dziewcząt gim-
nazjum zwyciężyła Aleksandra Bogacka. Kolejne miejsca za-
jęły Anna Sorys, Klaudia Kalita i Patrycja Pytlik. Wśród chłop-
ców wygrał Sebastian Kucharzyk przed Kamilem Ceterą, Fili-
pem Wiejackim i Marcinem Manią. Zwycięzcy otrzymali dy-
plomy i rakietki do badmintona. Gratulujemy wszystkim star-

tującym oraz dziękujemy za udział i wielkie zaangażowanie w 
czasie zawodów.

Również w niedzielę, 26 maja  odbył się XII Gminny Rajd 
Miejscami Pamięci Narodowej. Organizatorami byli Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Rzuchowej oraz Światowy Związek 
Żołnierzy AK Koło w Pleśnej. W Rajdzie udział wzięła mło-
dzież ze szkoły w Rzuchowej, Janowic,  mieszkańcy okolic, 
a także zaproszeni goście, w sumie około 90 osób. Trasy bie-
gły z Pleśnej i Janowic na Lubinkę, gdzie w lesie na Lubince 
przy pomniku upamiętniającym „Akcję Maślaną” odbyła się 
msza św. Potem wszyscy przewędrowali do leśniczówki, gdzie 
wspólnie biesiadowali przy grillu. Uczestnicy dostali pamiąt-
kowy znaczek, a szkoły dyplomy.

W poniedziałek, 27 maja odbyła się ostatnia runda spo-
tkań  piłkarskich  ligi  szkół  podstawowych  na  boisku  Orlik. 
Była to czwarta edycja  tych rozgrywek. W całym sezonie w 
rozgrywkach uczestniczyło osiem zespołów z siedmiu szkół 
naszej Gminy. Każdy mecz to nowe doświadczenie dla mło-
dych piłkarzy. Celem całej ligi jest doskonalenie umiejętno-
ści piłkarskich i zachęcanie do udziału w systematycznych za-
jęciach szkoleniowych w Uczniowskim Klubie Sportowym. 
Na zakończeniu i podsumowaniu rozgrywek był obecny Wójt 
Gminy Pleśna Pan Stanisław Burnat. Podziękował młodym 
sportowcom za udział i wielkie zaangażowanie. Życzył wielu 

Sukces sztafety dziewcząt z Pleśnej

SPRAWOZDANIE 
Z EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU 

DLA WSZYSTKICH
PLEŚNA

26 maja – 01 czerwca 2013 r.
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sukcesów sportowych w dalszym życiu i zachęcał do udziału 
wszystkie drużyny wraz z opiekunami w rozgrywkach w przy-
szłym roku. Nagrody wręczał Pan Wójt, Pani dyrektor Cen-
trum Kultury, Pan dyrektor gimnazjum oraz Prezes UKS. Każ-
da z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar, piłkę  i dyplom. 
Trzy pierwsze miejsca medale.  Najlepszym strzelcem ligi zo-
stał zawodnik SP w Świebodzinie Mateusz Michalski, który 
otrzymał pamiątkową statuetkę. Nagrody ufundowane zosta-
ły przez Uczniowski Klub Sportowy przy szkole podstawo-
wej i gimnazjum w Pleśnej, natomiast transport dla wszyst-
kich drużyn opłaciło Centrum Kultury.

Tabela końcowa:
1. Pleśna I -      34 pkt
2. Szczepanowice -  32 pkt
3. Świebodzin -  30 pkt
4. Rzuchowa  -  22 pkt
5. Janowice   -  18 pkt
6. Pleśna II  -   13 pkt
7. Lubinka   -  12 pkt
8. Lichwin   -    0 pkt

Równolegle 27 maja rozegrano na hali w Pleśnej  VII Tur-
niej Piłki Ręcznej Chłopców o „Puchar Wójta Gminy Pleśna”. 
Turniej jak co roku jest podsumowaniem sezonu dla chłop-
ców biorących udział w zajęciach i zawodach piłki ręcznej w 
ciągu roku szkolnego. W VII turnieju uczestniczyły zespoły w 
dwóch kategoriach wiekowych, rocznik 1997 i rocznik 1998-
99. Uczestnikami podobnie jak w roku ubiegłym byli ucznio-
wie z Radomyśla Wielkiego, Zespołu Szkół w Tuchowie i Ple-
śnej. Grano systemem „każdy z każdym”.

Wyniki spotkań: rocznik 1998-99
1. Radomyśl W. – ZS w Tuchowie     8:10
2. Pleśna – ZS w Tuchowie    11:12
3. Radomyśl W. – Pleśna    12:9

Tabela końcowa:
1. ZS w Tuchowie
2. Radomyśl Wielki
3. Pleśna

Wyniki spotkań: rocznik 1997
1. Radomyśl W. – ZS w Tuchowie   13:8
2. Pleśna – ZS w Tuchowie    19:14
3. Radomyśl W. – Pleśna    11:11

Tabela końcowa:
1. Pleśna
2. Radomyśl Wielki 
3. ZS w Tuchowie

Puchary, medale i dyplomy wręczał Pan Wójt, Dyrektor 
Centrum Kultury  i Dyrektor Gimnazjum. Najlepsi zawod-
nicy poszczególnych zespołów otrzymali puchary i spoden-
ki sportowe. Wygrana chłopców z Pleśnej w starszej katego-
rii to duży sukces. Należy wspomnieć, iż od pierwszej edycji 
tego turnieju to drużyna z Radomyśla zdobywała złote meda-
le. Tym razem to nasi uczniowie po bardzo zaciętej i ciekawej 
grze zapewnili sobie sukces w całej rywalizacji.

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Konrad Dykas, 
Paweł Olejarz z Radomyśla, Wiktor Kita, Bartłomiej Banek z 
Tuchowa, Marcin Mania i Kamil Cetera z Pleśnej.

Zabawy i gry dla przedszkolaków zaplanowano na wto-
rek 28 maja. Dzieci z Przedszkola z Pleśnej, Rzuchowej i od-
działu przedszkolnego z Lichwina podobnie jak w roku ubie-
głym rywalizowały między sobą na hali sportowej. To kolej-
ne III spotkanie pięcio- i sześciolatków naszej Gminy. Zaba-
wa była wyśmienita i przez cały czas jej nie brakowało. W cza-
sie zabaw i przerw było widać radość w oczach biegających i 
szczęśliwych dzieci. Z wielkim zaangażowaniem wykonywa-
li powierzone zadania. Zabawa była bardzo zacięta i wyrów-
nana. Ostatecznie wszystkie dzieci zwyciężyły.  W zabawach 
uczestniczyło 115 dzieci. Organizator bardzo dziękuje wszyst-
kim dzieciom i ich opiekunom oraz dyrektorom przedszkoli 
za udział w tej bardzo sympatycznej i miłej imprezie. Na za-
kończenie Pan dyrektor gimnazjum zaprosił wszystkich za rok. 
Pamiątkowy puchar, dyplom i artykuły dydaktyczno - spor-
towe dzieciom wręczali Pani Barbara Piwowarczyk – nauczy-
ciel prowadzący zabawy i Dyrektor Gimnazjum w Pleśnej Pan 
Mieczysław Gąciarz.

W tym samym dniu przeprowadzono sportowy turniej dla 
dzieci nieco starszych. Uczestnikami zmagań sportowych byli 
uczniowie klas drugich z sześciu placówek naszej Gminy. Za-
dania sportowe były prowadzone na nieco wyższym poziomie 
niż dla przedszkolaków. Przygotowaniem i przeprowadzeniem 
konkurencji sportowych zajął się Pan Paweł Ścieżka. Nagro-
dy dla wszystkich reprezentacji szkół w postaci pucharu, na-
gród rzeczowych i dyplomu wręczał Pan Mieczysław Gąciarz 
i Pan Krzysztof Sorys  W turnieju sportowym dla klas drugich 
startowało 120 uczestników.

Również we wtorek przeprowadzono zaplanowany Test 
Coopera. Test szacuje wytrzymałość krążeniowo – oddechową. 
Przeznaczony dla osób od 13 roku życia, aktywnych fizycznie 
na poziomie rekreacyjnym lub wyczynowym. Zadanie testowe 
polega na przebiegnięciu jak największego dystansu w ciągu 12 
minut według tabel uwzględniających wiek i płeć. Miejscem 
testu powinna być równa, utwardzona powierzchnia. Biega-
my po pętli o znanej długości. Od uczestników nie wymaga 
się ciągłego biegu, przez część dystansu można maszerować. 
Pokonany dystans należy odnaleźć w odpowiedniej dla wieku  
i płci komórce tabeli. Jeśli jest on gorszy niż „przeciętny” lub 
„zadawalający” , są powody do niepokoju. W tym roku, po-
dobnie jak w roku ubiegłym, test został przeprowadzony na 
boisku sportowym LKS „Pogórze”. Do testu przystąpiło 179 
uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych. Ciężko zmo-
bilizować starszą grupę mieszkańców naszej Gminy do spraw-
dzenia swojej wytrzymałości. Trzeba mieć nadzieję, że w przy-
szłym roku do testu przystąpią  osoby dorosłe.

Najlepsze wyniki wśród startujących uzyskali:
1.  Daria Łatka – 2370m, Klaudia Sawczak – 2320m, Oli-

wia Rzepka – 2300m,
2.  Mateusz Maślanka – 2925m, Dawid Malec – 2760m, 

Szymon Ryba – 2730m, Wojciech Sutkowski – 2625m,

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki zostali na-
grodzeni pamiątkowymi statuetkami.

29 maja w godzinach popołudniowych na hali przy Gim-
nazjum w Pleśnej został rozegrany IV Turniej Dwójek Siat-
karskich. Mogli w nim uczestniczyć uczniowie gimnazjum, 
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szkół średnich i dorośli. Do zawodów przystąpiło 13 par: mę-
skie, żeńskie i mieszane. Grano systemem brazylijskim – do 
dwóch przegranych. Każdy mecz trwał 10 min. Uczestnicy pod 
nadzorem organizatora sami sędziowali. Z tego zadania wy-
wiązali się bardzo dobrze. Atmosfera była bardzo sympatycz-
na. Po ostatnim finałowym spotkaniu pierwsza trójka turnie-
ju otrzymała medale, statuetki, piłki i dyplomy.

Najlepsze pary IV Turnieju „Dwójek Siatkarskich2013”:
1. Katarzyna Mleczko – Krystian Baran
2. Michał Gawron – Filip Wiejacki
3. Karolina Brożek – Kamil Cetera
4. Joanna Sobarnia – Dominik Sobarnia

W kolejnym dniu Tygodnia Sportu przeprowadzono w 
gimnazjum w Pleśnej  i w szkole podstawowej w Lichwinie 
Dzień Sportu Szkolnego połączony z Dniem Dziecka.  Zaba-
wy i gry dla dzieci i młodzieży, gry zespołowe, zawody lekko-
atletyczne, to główne atrakcje dnia sportu. Uczestniczyło w 
nich kilkuset uczniów. Dobra zabawa, bicie rekordów szkoły 
w poszczególnych konkurencjach, rywalizacja między klasa-
mi dopingowała uczestników do wzmożonego wysiłku. Naj-
lepsze wyniki wśród gimnazjalistów w skoku w dal uzyskali 
Oliwia Rzepka i Jacek Gądek, natomiast w biegu na 60m mi-
strzem szkoły zostali Oliwia Rzepka i Sebastian Kucharzyk. 
Po zakończeniu „Dnia Sportu” na hali został przeprowadzo-
ny  turniej  koszykówki drużyn  trzyosobowych. Najlepszym 
okazał się zespół w składzie: Filip Wiejacki, Grzegorz Kuleń-
ski i Jakub Chruściel.

Również w  tym dniu na obiekcie  „Orlik 2012” w Ple-
śnej odbył się turniej piłki nożnej chłopców z rocznika 2004 i 
młodsi. Siedem drużyn podzielono na dwie grupy, w których 
grano „każdy z każdym”. 

 W piątek 31 maja na obiekcie „Orlik” zorganizowano tur-
niej piłki nożnej w kategorii Żaków 2004 i młodsi. W zawo-
dach udział wzięło siedem drużyn, a tabela końcowa przed-
stawia się następująco:

1. UKS 6 Jasło  – 18 pkt
2. MOSiR Mielec  – 13 pkt
3. Unia Tarnów I  – 10 pkt
4. Olimpia Wojnicz  –   7 pkt
5. Unia Tarnów II  –   6 pkt
6. Cracovia Kraków  –   5 pkt
7. UKS Pleśna  –   0 pkt

Na sobotę zaplanowano wycieczkę rowerową połączoną z 
wyścigiem rowerów górskich. Niestety niesprzyjająca aura nie 
pozwoliła na przeprowadzenie w całości zaplanowanych dzia-
łań. Mała grupa chętnej młodzieży wyruszyła wraz z opieku-
nami o godzinie 9:00 w kierunku Cmentarza Legionistów na 
Łowczówku. Po godzinie jazdy w okolicach Cmentarza opady 
deszczu nasiliły się. Organizator zdecydował po krótkiej prze-
rwie o powrocie do Pleśnej przez Lichwin. W drodze powrot-
nej przeprowadzono krótki odcinek jazdy na czas. Odcinek, 
na którym rywalizowali uczestnicy, liczył 900m, od startu do 
mety wiodąc pod górę. W wycieczce uczestniczyli: Anna So-
rys, Natalia Ślaga, Patrycja Kucharzyk, Agata Warchoł, Wik-
tor Polek, Kamil Patyk, Sebastian Łątka,  ksiądz Paweł Grusz-
ka, Krzysztof Sorys i Stanisław Faliński. Za wytrwałość wszy-
scy  uczniowie  zostali  nagrodzeni  pamiątkowymi  dyploma-
mi i pucharami.

Również w tym dniu zorganizowano turniej piłki nożnej 
w kategorii Żaków 2005 i młodsi. Do turnieju zgłosiło się 6 
drużyn. Poniżej przedstawiamy wyniki wszystkich spotkań i 
tabelę końcową:

1. Olimpia Wojnicz – UKS Pleśna    2:1
2. Unia Tarnów II – Westovia Tarnów    3:0
3. UKS 6 Jasło – Unia Tarnów I    1:1
4. Unia Tarnów II – UKS Pleśna    1:1
5. UKS 6 Jasło – Olimpia Wojnicz    4:0
6. Unia Tarnów I – Westovia Tarnów    7:0
7. UKS 6 Jasło – UKS Pleśna      5:0
8. Unia Tarnów I - Unia Tarnów II    7:4
9. Westovia Tarnów – Olimpia Wojnicz   1:3
10. UKS Pleśna - Unia Tarnów I    0:7
11. Westovia Tarnów – UKS 6 Jasło    0:9
12. Olimpia Wojnicz - Unia Tarnów II    2:4
13. UKS Pleśna – Westovia Tarnów    2:1
14. Olimpia Wojnicz - Unia Tarnów I    2:9
15. Unia Tarnów II – UKS 6 Jasło    1:3

1. Unia Tarnów I  – 13 pkt
2. UKS 6 Jasło  – 13 pkt
3. Unia Tarnów II  –   7 pkt
4. Olimpia Wojnicz  –   6 pkt
5. UKS Pleśna  –   4 pkt
6. Westovia Tarnów  –   0 pkt

Oba  turnieje  młodych  piłkarzy  zorganizowali  i  prowa-
dzili Pan Sławomir Szymański i Pan Łukasz Jurek. Pomoc w 
organizacji udzieliła firma MK-OKNO. Sędziował Pan Filip 
Ścieżka i Pan Mateusz Pecka. Na zakończenie zmagań spor-
towych  w  ramach  Tygodnia  Sportu  rozegrano  mecz  Old-
bojów pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Tarnowie 
a Reprezentacją Gminy Pleśna. Zwyciężyła Gmina Pleśna 11:4.

Wszystkie wymienione imprezy sportowe zostały przepro-
wadzone zgodnie z tematyką programową Tygodnia Sportu. 
Uczestniczyło w nich 1450 chętnych. Organizatorem   tych 
zawodów było Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Pleśna oraz Gimnazjum w Pleśnej. Współorganizatorami były 
poszczególne szkoły organizujące Dzień Sportu w swojej pla-
cówce, jak również XII Rajd Miejscami Pamięci Narodowej. 
Centrum Kultury, dzięki uprzejmości Pani dyrektor Jolancie 
Kuczera – Stankowskiej, podobnie jak w roku ubiegłym za-
pewniło  piękne  nagrody  dla  uczestników  w  postaci  nagród 
rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów, jak również do-
wóz dzieci na poszczególne imprezy. 

Organizator Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich  dziękuje  wszystkim  uczestnikom  i  ich  opiekunom  za 
udział w tegorocznej edycji Turnieju Miast i Gmin.

 Koordynator V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
XIX Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Gminie Pleśna

Krzysztof Sorys

Fotoreportaż na ostatniej stronie
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Wszyscy byliśmy zgodni, że majowa zie-
leń nie ma sobie równej. Bezkresne połacie la-
sów, łąk, przejrzyste panoramy na Tatry, Pieni-
ny i Beskid Wyspowy – wszystko, co najpięk-
niejsze na wiosnę zaoferowała nam wycieczka 
organizowana przez Centrum Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy Pleśna w Gorce.

Pesymistyczne prognozy ostrzegały o prze-
lotnych burzach, niemniej jednak dobra passa 
towarzysząca tegorocznej akcji „Wędruj Razem 
z Nami” nas nie opuszcza. Przy słonecznej po-
godzie w grupie 57 osób przemierzaliśmy szla-
kiem niebieskim leśne i polne trakty od Klusz-
kowców po Ochotnicę. Za najwyższy punkt 
sobotniej wyprawy obraliśmy Lubań – dum-
ny masyw o wysokości 1211m.n.p.m. Ostatnie 
kilkaset metrów podejścia na owy szczyt oka-
zały się najbardziej wymagające na całej trasie. 
Po drodze mijaliśmy pozostałości po karpac-
kich schroniskach górskich, aż wreszcie osią-

gnęliśmy wierzchołek. Tam około półgodzin-
na przerwa na regenerację, posiłek i uciechę 
dla oka i ducha w postaci wyjątkowych krajo-
brazów niedalekich Pienin i dostojnych Tatr. 

Pamiątkowe zdjęcie grupowe przy papieskim 
krzyżu wyszło idealnie. Od tego momentu już 
tylko schodziliśmy. Wpierw gęstym lasem, 
który wyprowadził nas na rozległe polany 
odsłaniające nam odległe panoramy Beski-
dów i Gorców. W dali widzieliśmy „bohate-
rów” z poprzedniego roku – Mogielicę i Tur-
bacz. Przecinając trawiaste, hale napotykali-
śmy na swojej drodze pozostałości góralskich 
chat pasterskich zwane „kolibami”. Potem za-

witaliśmy w samej Ochotnicy Dolnej, najdłuż-
szej wraz z Górną wsi w Polsce. Przy drodze 
głównej w restauracji „Rumak” czekał na nas 
już smaczny, dwudaniowy obiad. Posileni wy-
jechaliśmy w powrotną drogę, organizując kil-
kudziesięciominutowy postój w zawsze pomi-
janym przez nas Starym Sączu. Tamtejszy ry-
nek zaprasza swoją architekturą i przytulnością.

Pełni entuzjazmu i satysfakcji z aktywnie 
spędzonej soboty, z uśmiechem na twarzach 
wróciliśmy do domu. Głodni wypadów ocze-
kujemy zapisów na kolejne. Już wkrótce spo-
tkamy się na górskich szlakach.

Sebastian Smoleń

Wtorkowe Kino Młodego Widza – wstęp wolny
Filmy adresowane do dzieci i młodzieży, emitowane na dużym 
ekranie w sali widowiskowej Centrum Kultury w Pleśnej
Od 9 lipca w każdy wtorek wakacji od godz. 10.00

Kurs grafiki komputerowej dla dzieci – 
zajęcia nieodpłatne

Warsztaty z wykorzystaniem darmowego programu GIMP, 
m.in. zgrywanie i obróbka zdjęć, tworzenie własnych mini-gra-
fik (np. zaproszeń). Kurs przeznaczony dla uczniów szkół pod-
stawowych (klasy III-VI)
Każdy czwartek lipca od godz. 10.00 – 11.30 
Centrum Kształcenia w Pleśnej (sala komputerowa)

!!Zapisy w Centrum Kultury w Pleśnej do 1 lipca, 
tel. (14) 6798-191!!

„Pieszo przez gminę”
 – cykl sobotnich wycieczek pieszych po terenie gminy Pleśna, 
urozmaiconych o komentarze przewodnika – Ryszarda Kozika
Terminy: 
  6 i 27 lipca – godz. 15.00
10 i 31 sierpnia – godz. 15.00
Zbiórka pod Urzędem Gminy Pleśna – nie obowiązują zapisy

Wakacyjna szkółka rysunku i malarstwa 
dla dzieci

Terminy: 8, 10 i 12 lipca od 10.00 do 12.00 
(sala Centrum Kultury w Pleśnej)

!!Zapisy w Centrum Kultury w Pleśnej do 1 lipca, 
tel. (14) 6798-191!!

(koszt 20 złotych od osoby. Zajęcia odbędą się 
przy grupie minimum dziesięcioosobowej)

Dwie letnie wycieczki 
w ramach akcji „Wędruj Razem z Nami”

13 lipca (sobota) – Tatry Polskie 
(Zakopane – Murowaniec – Kuźnice)

24 sierpnia (sobota) – Tatry Słowackie 
(Dolina Białej Wody)
(obowiązują zapisy)

Informujemy, że w ramach oferty wakacyjnej mogą 
pojawić  się nadto dodatkowe atrakcje – prosimy śle-
dzić informacje zawarte na naszej stronie internetowej 
www.ckplesna.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Gorczańskie atrakcje w drodze na Lubań

Oferta wakacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
Lipiec – sierpień 2013

Organizator: Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna
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FOTOGALERIA Z EUROPEJSKIEGO TYGODNIA 
SPORTU DLA WSZYSTKICH

26 maja – 01 czerwca 2013 r.


