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Szanowni Czytelnicy

W  tym wyjątkowym okresie składamy Wam 

najgorętsze życzenia ciepłych, rodzinnych

i zdrowych Świąt. 

Niech wszelkie troski i problemy 

odejdą w zapomnienie, a nieporozumienia 

kończącego się roku przeminą. 

Cieszcie się aurą Bożego Narodzenia, 

pozytywnie nastrajającą do wkroczenia i przywitania 

szczęśliwego Nowego Roku.

Redakcja
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Zbliża się koniec roku, można wiec 
pokusić się już o pierwsze podsumowania. 
Jak ocenia pan mijający rok?

Uważam, że rok 2013, mimo iż 
posiadał na końcu pechową liczbę 
13, możemy uznać za dobry. Przede 
wszystkim należy cieszyć się, że na-
szą gminę ominęły klęski żywiołowe, 
takie jak powódź czy huragan, który 
ostatnio przeszedł przez nasz kraj. Na-
sza mała ojczyzna, jaką jest Pleśna, na 
szczęście nie została dotknięta w wy-
raźny sposób przez siły natury, może 
z wyjątkiem Rzuchowej, gdy w latem 
wskutek wichury zerwany został dach 
sali gimnastycznej Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego. Mijający rok był 
również dobry pod względem inwe-
stycji i zrealizowanych przedsięwzięć, 
przede wszystkim tych zadeklarowa-
nych w projekcie uchwały budżetowej.  
Podsumowując, uważam, że mijający 
rok sprzyjał gminie i jej mieszkańcom.

Z czego jest Pan najbardziej dumny, 
w tym już kończącym się roku? Które za-
dania uznałby Pan za najistotniejsze?

Ja jako wójt oraz samorząd stara-
my się, aby realizować zadania, które 
były wytyczone przez poprzedników. 
Ich realizacja w dużej mierze zależy 
od współpracy między wójtem a radą 
gminy. Współpraca ta przebiegała bar-
dzo dobrze, dlatego udało się nam wy-
konać prace dotyczące wodociągów, 
infrastruktury drogowej, kanalizacji, 
oczyszczalni ścieków. Cieszy mnie to, 
że w 2013 r. wybudowaliśmy ponad 90 
oczyszczalni przydomowych. Jest to 
bardzo ważne  ze względu na to, że na-

sza gmina jest rozproszona pod wzglę-
dem budownictwa i wykonanie kilku-
dziesięciu przyłączy wodociągowych 
czy kanalizacyjnych jest dużym osią-
gnięciem, bo jest to dość duża inwesty-
cja jeśli chodzi o ochronę środowiska. 
Inne przedsięwzięcie, które udało się 
nam zrealizować dotyczyło utrzymania 
porządku na terenie gminy.  Jak wiemy 
ustawa, która weszła w życie pierwsze-
go lipca 2013r. zobowiązała nas wszyst-
kich do przestrzegania nowych zasad 
związanych ze składowaniem i wywo-
zem nieczystości. Przeprowadziliśmy 
przetargi na wywóz śmieci, pozyska-
liśmy ze środków zewnętrznych tzw. 
pojemniki dzwonowe, wytyczyliśmy 
miejsca do odpadów wielkogabaryto-
wych. I tutaj muszę się pochwalić, że 
otrzymaliśmy drugie miejsce w kon-
kursie „Małopolska Czysta Gmina”. 
W tym miejscu chciałbym podzię-
kować pracownikom Urzędu oraz - 
przede wszystkim - mieszkańcom po-
szczególnych wsi, którzy w tak odpo-
wiedzialny sposób podchodzą do tema-
tu ochrony środowiska. Mogę z dumą 
powiedzieć, że dbają o czystą i piękną 
gminę. Cieszy mnie, że nasze placów-
ki oświatowe, prowadzone przez pod-
mioty zewnętrzne tak dobrze funk-
cjonują. Rodzice i same dzieci zaufa-
li nauczycielom szkół w Rychwałdzie 
i Lubince, w których prócz nauczania 
podstawowego prowadzi się oddziały 
przedszkolne.

Czy oprócz sukcesów w mijającym 
roku, zdarzały się jakieś niepowodzenia? 
Coś spowodowało szczególne problemy?

W mijającym roku na szczęście nie 
odnotowaliśmy większych problemów, 
jednak należy zauważyć, że mieszkańcy 
wciąż stawiają przed nami nowe zada-
nia i wyzwania, którym nie zawsze mo-
żemy od razu sprostać. Potrzeby są co-
raz większe, np. w kwestii wodociągo-
wania naszej gminy – ok. 60% terenów 
jest zwodociągowanych, ale istnieją 
jeszcze gospodarstwa, które w obecnej 
chwili nie mają zapewnionego dostępu 
do sieci wodociągowej. Mam na my-
śli miejsca mniej zurbanizowane, gdzie 
gospodarstwa domowe są bardziej roz-
proszone. Mieszkańcy tych właśnie te-

renów oczekują realizacji inwestycji, 
jednak trzeba pamiętać, że w tego typu 
kwestiach dużą rolę odgrywają środki 
zewnętrzne, przede wszystkim te po-
chodzące z Unii Europejskiej. Stosun-
kowo niewielka ilość środków wła-
snych w naszej gminie wiąże się rów-
nież z brakiem podmiotów gospodar-
czych, mamy niestety mało firm, które 
dawałyby jednocześnie kolejne miejsca 
pracy dla mieszkańców. Jednak mam 
nadzieję, że w następnych latach uda 
nam się zrealizować problem zmniej-
szenia bezrobocia.

Czy planuje Pan remonty lub przebu-
dowy w najbliższym czasie na terenie na-
szej gminy? Jakie priorytety przyjmą Wójt 
i Rada na najbliższy rok?

Nasza gmina jest dość specyficzna 
ze względu na swoje położenie, dlatego 
musimy patrzeć na nią perspektywicz-
nie, żeby dobrze rozplanować wyko-
nanie najpotrzebniejszych inwestycji. 
Teraz jesteśmy w okresie, kiedy będą 
nowe wytyczne i nowe rozdanie środ-
ków unijnych. Naszym priorytetem 
będzie, aby środki te szły w kierunku 
walki z bezrobociem, a co za tym idzie 
stwarzanie nowych miejsc pracy po-
przez wykorzystanie małych gospo-
darstw rolnych (a takie przeważają 
w naszej gminie), warunki ekologicz-
ne, agroturystykę, wprowadzenie ele-
mentów energii odnawialnej, mam na 
myśli fermy fotowoltaiczne, energii 
solarnej czyli tzw. panele słoneczne. 
I tak właśnie chcemy opracować wi-
zję naszej gminy, wykorzystując wa-
runki ekologiczne, a tym samym stwa-
rzać nowe miejsca pracy. Drugim bar-
dzo ważnym zadaniem na przyszłość 
jest ochrona przeciwpowodziowa. Na-
sza gmina położona jest w dorzeczu 
dwóch rzek: Białej Tarnowskiej i Du-
najca. Musimy opracować taką wizję 
i wykonać inwestycje tak, aby chroniły 
naszych mieszkańców przed wylaniem 
tych rzek. Inwestycje, o których wcze-
śniej mówiłem, powinny być realizo-
wane przez podmioty, które są na da-
nym terenie, czyli przez firmy, bo daje 
to możliwość rozwoju naszej gminy.  
Przyszły rok będzie dla gminy szcze-
gólny, gdyż obchodzić będziemy setną 

Wójt Stanisław Burnat ocenia mijający rok
– rozmowa z gospodarzem Gminy Pleśna
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W lipcu 2013r. Urząd Gminy w Pleśnej przystąpił do 
aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pleśna, która prze-
prowadzona została przez ekspertów z krakowskiej Fun-
dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA. Aktuali-
zacja Strategii Rozwoju Gminy Pleśna prowadzona jest 
w ramach projektu pn. „Nowoczesne Zarządzanie Pu-
bliczne”, finansowanego z Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki (Poddziałanie PO KL 5.2.1) w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Prace polegały na identyfikacji celów i zadań, mają-
cych zapewnić długofalowy rozwój gospodarczy oraz re-
alizację aspiracji naszej społeczności lokalnej. Jednym z 
priorytetów było powiązanie zadań, które zostaną zapisa-
ne w Strategii, z wyznaczonymi celami zawartymi w do-

kumentach operacyjnych szczebla krajowego i regional-
nego. Dzięki temu zwiększą się szanse naszej Gminy na 
pozyskanie zewnętrznych środków finansowych (w no-
wej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 
2014-2020) na istotne dla jej rozwoju przedsięwzięcia. 
Dla efektywnego przeprowadzenia aktualizacji Strategii 
powołany został zespół roboczy pod nazwą Konwentu 
Strategicznego, do którego zaproszeni zostali przedstawi-
ciele środowisk lokalnych naszej Gminy. Zadaniem Kon-
wentu było wypracowanie założeń aktualizowanej Stra-
tegii Rozwoju. Przyjęcie przez Radę Gminy Pleśna no-
wego dokumentu strategicznego gminy planowane jest 
w grudniu 2013 roku.

Oliwia Tańska

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pleśna

rocznicę Bitwy pod Łowczówkiem. Sa-
morząd dołoży możliwych starań, by 
bardzo mocno zaakcentować i uczcić 
to historyczne wydarzenie. Dodam, 
że już w tym momencie nawiązali-
śmy współpracę z powiatem tarnow-
skim i gminą Tuchów. Odbywają się 
już spotkania organizacyjne, których 
celem jest jak najlepsze zaplanowanie 
wydarzeń związanych z tym wyjątko-
wym świętem.

A jak do tego wszystkiego ma się kwe-
stia budżetowa w naszej gminie?

Gminny budżet wynosi około 30 
mln, natomiast deficyt 2mln 600 tys. 
zł. Mamy mało środków ze względu 
na brak podmiotów, a to jest też wa-
runkiem inwestowania. Jednak pozy-
skując środki zewnętrzne, podejmuje-
my jak na naszą gminę duże inwestycje. 
Widać to w drogownictwie. W ciągu 
ostatnich 3 lat wykonaliśmy ok. 25km 
dróg asfaltowych. Mamy również pięk-
ne centra w Rzuchowej, Pleśnej, Świe-
bodzinie, Janowicach. W chwili obec-
nej jesteśmy jeszcze na etapie ustalania 
nowego budżetu. Wspólnie z radny-
mi staramy się zbalansować nowy bu-
dżet tak, by realizować zadania w każ-
dym sołectwie. Pamiętać musimy także 
o tych najważniejszych inwestycjach na 
przyszły rok, współfinansowanych ze 
środków unijnych. Przymierzamy się 

do budowy Centrum Pamięci Naro-
dowej w Lichwinie (na to przeznacza-
my ok. 1 mln zł), placu zabaw w Ple-
śnej, chcemy wprowadzić nowoczesne 
oświetlenie fotowoltaiczne na osiedlu 
w Rzuchowej, Pleśnej i przy naszych 
głównych ciągach komunikacyjnych, 
np. na odcinku Pleśna-Szczepano-
wice, które będą czerpały światło ze 
słońca. Musimy pamiętać także o naj-
ważniejszych wydarzeniach przyszłe-
go roku, zwłaszcza o wspomnianych 
przeze mnie wcześniej rocznicowych 
uroczystościach na Łowczówku. Inwe-
stujemy także w wydarzenia kultural-
ne i sportowe. Na teranie naszej gminy 
organizowane są co roku turnieje obej-
mujące zasięgiem nawet sąsiednie kra-
je. Jeden z takich turniejów odbędzie 
się w maju przyszłego roku, upamięt-
niający nieżyjącego już byłego wójta 
Gminy Pleśna Jacka Gąciarza. Chcę 
podziękować Panu Tomaszowi Włod-
kowi za bezinteresowne zaangażowa-
nie w organizację i przebieg tych wy-
darzeń. Sportowe i kulturalne przed-
sięwzięcia organizowane na naszych 
obiektach cieszą się ogromną popular-
nością i są dobrą reklamą gminy.

Gdzie ma Pan zamiar spędzić Syl-
westra?

Myślę, że spędzę ten dzień w gro-
nie rodzinnym. Funkcje, które peł-

nię jako wójt, pochłaniają wiele pra-
cy i czasu, dlatego chcąc wynagrodzić 
swoja nieobecność bliskim okres świą-
teczny, a wiec Wigilię i Boże Narodze-
nie spędzę wspólnie z rodziną. Nato-
miast w sylwestra nie zaprzeczam, że 
być może będę gościł na balach w na-
szej miejscowości. 

Czego życzy Pan sobie i mieszkań-
com Gminy z okazji nadchodzących Świąt 
i Nowego Roku?

Przede wszystkim życzę spokoju 
i spędzenia świąt w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze. W dzisiejszych czasach jest 
to szczególnie ważne, każdy z nas jest 
zagoniony i zajęty własnymi sprawa-
mi, jesteśmy mało otwarci na drugie-
go człowieka, mało ze sobą rozmawia-
my. Święta to dobra okazja, aby pogłę-
biać relacje z najbliższymi. Życzę rów-
nież wszystkim, aby ten nowy, 2014 rok 
okazał się pomyślny, obfity w sukcesy 
zawodowe, osobiste i spełnione marze-
nia. Sobie natomiast życzyłbym wielu 
zrealizowanych inwestycji na terenie 
naszej gminy i środków pozyskiwa-
nych z zewnątrz na te cele oraz ogól-
nie pojętego rozwoju i doskonalenia. 

Wywiad przeprowadziły
Katarzyna Iwaniec

Paulina Kuczera
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ZAADOPTUJ 
PIESKA !!!

Przedstawiamy Państwu do adopcji 
suczkę znalezioną w okolicach starego 
boiska sportowego w Rzuchowej. Chęt-
nych do przygarnięcia bezdomnego pie-
ska zapraszamy do Pleśnej, gdzie przeby-
wa w boksie na terenie starej oczyszczalni 
ścieków. Pieska można oglądać w dniach i 
godzinach pracy Urzędu Gminy Pleśna.

Osoba do kontaktu: Marek Sko-
blowski, nr telefonu służbowego 14 
629 28 50.

Gmina Pleśna zdobyła drugie miej-
sce i nagrodę w wysokości 20 tys. zł 
w konkursie „Małopolska Czysta Gmi-
na” organizowanym przez Wojewódz-
two Małopolskie we współpracy z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Umowę dotyczącą wsparcia finansowego 
w ramach konkursu podpisali w Urzę-
dzie Gminy Pleśna dnia 13 listopada Wójt 
Stanisław Burnat oraz Stanisław Sorys 

– Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego.

Celem konkursu jest promo-
wanie samorządów gminnych, 
które tworzą na swoim terenie 
efektywny system odbierania i za-
gospodarowania odpadów komu-
nalnych. Kryteriami oceny było 
m.in. terminowe przyjęcie obliga-
toryjnych uchwał w sprawie nowe-
go systemu gospodarki komunal-

nej, sposób i sku-
teczność przeprowadzo-
nej kampanii informacyj-
nej z zakresu gospodarki 
komunalnej, komplekso-
wość organizacji gminne-
go systemu selektywnej 
zbiórki odpadów na po-
trzeby recyklingu i od-
zysku.

Nagroda zostanie 
przeznaczona na realiza-
cję zadań w zakresie go-

spodarowania odpadami komunalnymi, 
tj. zakup pojemników do segregacji od-
padów do instytucji publicznych i oświa-
towych, pojemników na przetermino-
wane lekarstwa, druk ulotek o tematy-
ce związanej z segregacją odpadów oraz 
na prace inwestycyjne w punktach selek-
tywnej zbiórki odpadów.

Pojemniki na przeterminowane le-
karstwa zostaną umieszczone w apte-
ce w Pleśnej oraz w punkcie aptecznym 
w Janowicach.

Oliwia Tańska

Gmina Pleśna laureatem konkursu „Małopolska Czysta Gmina”
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Jak wyglądała Pleśna w dobie Francisz-
ka Józefa? Co z Pleśną mają wspólnego bry-
tyjscy lotnicy? Jak wyglądało życie miesz-
kańców naszej małej ojczyzny na przestrze-
ni wieków? Odpowiedzi na te (oraz wiele 
innych) pytań można odnaleźć w najnow-
szej publikacji dotyczącej Pleśnej, czyli Ple-
śna, jakiej już nie ma. Historie w fotografiach, 
autorstwa Agnieszki Partridge.

Pierwsza promocja książki odbyła się 
17 listopada 2013 roku w sali widowisko-
wej Centrum Kultury w Pleśnej. Spotka-
nie z autorką poprowadził Adam Bartosz. 
Rozpoczęło się ono występem przedszko-
laków, którzy w imieniu najmłodszego po-
kolenia mieszkańców Pleśnej złożyli po-
dziękowania autorce oraz odtańczony zo-
stał tradycyjny krakowiak. Występ ten zo-
stał niezwykle ciepło przyjęty zarówno 
przez panią Partridge, jak i przez publicz-
ność. Następnie Pani Agnieszka podzię-
kowała wszystkim osobom i instytucjom, 
które przyczyniły się do powstania książ-
ki. Przede wszystkim tym, którzy udostęp-
nili zdjęcia ze swoich prywatnych galerii.

W kolejnej części spotkania uczestnicy 
spotkania mogli pod przewodnictwem pani 
Agnieszki udać się w sentymentalną podróż 
po Pleśnej i jej terenach. Wyświetlona została 
prezentacja multimedialna stworzona przez 
autorkę, zawierała ona niektóre z fotografii, 
które znajdują się w książce. Przybliżone zo-
stały losy zarówno samej miejscowości, jak 
i jej mieszkańców na przestrzeni wieków, 
od doby Franciszka Józefa aż do roku 1989. 

Licznie przybyli goście, wśród któ-
rych pojawili  się wójt gminy Pleśna, Stani-
sław Burnat, radny powiatowy Józef Kna-
pik, proboszcz parafii Pleśna Józef Bobow-
ski, po zakończeniu prezentacji serdecznie 
dziękowali autorce i zachęcali ją do dal-
szej pracy nad zagadnieniami związanymi 
z Pleśną i jej okolicami.

Książka Agnieszki Partridge Pleśna, ja-
kiej już nie ma powstała na bazie około sied-
miuset zdjęć, prace nad nią trwały dwa i pół 
roku. Do jej powstania przyczynili się sami 
mieszkańcy Pleśnej, którzy chętnie dzie-

lili się swoimi fotografiami 
i związanymi z nimi wspo-
mnieniami. Autorka złoży-
ła szczególne podziękowania 
dla Haliny Wójcikowej, Ste-
fanii Mazurowej, Marii Bro-
dy, Tadeusza Szymańskiego 
i Mariana Włodka. 

W wyniku szerokich ba-
dań archiwalnych, studiów 
nad licznymi dokumentami  
i materiałem zdjęciowym oraz 
opowieściami mieszkańców 
Pleśnej, jak i osób z nią zwią-
zanych, powstała pierwsza lite-
racko fotograficzna monogra-
fia wsi polskiej. Książka dzieli 
się na sześć części, które obej-
mują epokę XX wieku: I woj-
nę światową, okres między-
wojenny, II wojnę światową, 
czasy stalinowskie i powojen-
ne do 1960, epokę „małej sta-
bilizacji” i schyłkowego PRL. 
Publikacja Agnieszki Partrid-
ge jest więc historią Pleśnej  
w fotografiach i opisach, która 
stanowiąc bogaty materiał et-
nograficzny,  jest także znako-
mitą książką edukacyjną mogą-
cą posłużyć na niejednej lekcji 
historii w szkole. Na jej stron-
nicach zawarte są wiernie opi-
sane i pokazane dzieje zwy-
kłych ludzi i ich życie na prze-
strzeni ostatnich stu lat. 

Książka Agnieszki Partridge powinna 
znaleźć się na półkach każdego, kto czuje 
jakąś więź z tą jakże piękną osadą, jaką jest 
Pleśna, ponieważ w pewien sposób ocala od 
zapomnienia, a każdy którego korzenie stąd 
wyrastają z pewnością odnajdzie jakąś część 
siebie, czy to na fotografiach, czy w opisach 
swoich pradziadków, a może i samych siebie.  
Podczas spotkania promującego można było 
zakupić książkę, a także otrzymać autograf  
i dedykację od autorki. Książka cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Kolejne spo-
tkania promocyjne odbyły się w Tarno-
wie i Krakowie. Osoby zainteresowane pu-
blikacją mogą ją nabyć w Centrum Kultu-
ry, Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Pleśnej 
w cenie 60 zł. 

Pomysł książki znalazł uznanie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego i uzyskał dofinansowanie w ramach 
programu „Nasz Regiona, Nasza Szansa”. 
Projektowi patronują Małopolski Urząd 

Wojewódzki, Starosta Powiatu Tarnow-
skiego oraz Muzeum Okręgowe w Tarno-
wie. Wydanie publikacji było możliwe dzię-
ki sponsorom: Grupie AZOTY, Grupie 
MGGP, firmie METALEX Robert Pytel, Al 
Capone S.C. Sławomir Skowron, Banko-
wi Spółdzielczemu „Rzemiosła” w Pleśnej, 
P.H.U. Ju-Mar Jerzy i Marta Rzepa, firmie 
„El-Stach” Stanisław Kocik z Janowic, Pio-
trowi Kajmowiczowi, hurtowni MEGAel, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleśnej oraz 
zakładowi pogrzebowemu „Requiem – Pią-
tek” z Tarnowa. Promocja książki objęta zo-
stała patronatem medialnym ze strony TVP 
Kraków, Radia Kraków oraz Galicyjskiego 
Tygodnika Informacyjnego „TEMI”.

Sporą dawkę informacji i zdjęć z pu-
blikacji, jak również ze spotkań promocyj-
nych można znaleźć na Facebooku pod ad-
resem: https://www.facebook.com/Plesna-
JakiejJuzNieMa?fref=ts

Paulina Kuczera
Katarzyna Iwaniec

Książka, która pozwala powrócić do dawnej Pleśnej
Spotkanie promocyjne w Centrum Kultury
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W niedzielę 10 listopada około ty-
siąca osób, a wśród nich przedstawi-
ciele władz gminnych, powiatowych 
i centralnych,  a także delegacje szkół 
z całego regionu przybyło na cmen-
tarz wojenny nr 171 w Łowczówku, 
aby oddać hołd spoczywającym tutaj 
113 żołnierzom I Brygady Legionów 
Polskich. W 95. rocznicę odzyskania 
niepodległości, 99. rocznicę Bitwy 
pod Łowczówkiem oraz w 99. roczni-
cę powstania I Brygady Legionów Pol-
skich odbył się piętnasty Ogólnopol-
ski Zlot Niepodległościowy połączo-
ny z powiatowymi obchodami Święta 
Niepodległości. Uroczystości odbyły 
się pod honorowym patronatem Mar-
szałka Województwa Małopolskiego 
Marka Sowy.

W organizację wydarzenia za-
angażowane zostały gminy: Pleśna 
i Tuchów oraz Starostwo Powiatowe 
w Tarnowie. Uroczystości rozpoczę-
ły się uroczystą Mszą Świętą w inten-
cji ojczyzny, poległych i zmarłych le-
gionistów, której przewodniczył ksiądz 
prałat Piotr Gajda – kapelan Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
w Tarnowie. W homilii przypomniał 
on o zasługach dowódcy I Brygady Le-
gionów pod Łowczówkiem, później-
szego generała Kazimierza Sosnkow-
skiego. Po Mszy Świętej odśpiewano 
hymn państwowy, który rozpoczął ofi-
cjalną część uroczystości.

W czasie obchodów głos zabrali 
m.in. gospodarze uroczystości - wójt 
gminy Pleśna Stanisław Burnat, któ-
ry odtworzył pokrótce szlak bojowy 
I Brygady Legionów oraz przypomniał 
o szczególnym znaczeniu łowczow-
skiego cmentarza. Starosta tarnowski 
Roman Łucarz powiedział natomiast, 
że mieszkańcy Powiatu Tarnowskiego 
są odpowiedzialni za to, żeby pamięć 
o legionistach polskich i ich heroicz-
nej walce nie zginęła oraz podkreślał 
wyjątkową wartość pokoju, o który 
walczyli nasi przodkowie. Głos zabrali 
również Członek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego Stanisław Sorys, 
posłowie Włodzimierz Bernacki, Mi-
chał Wojtkiewicz oraz rotmistrz i do-

wódca Tarnowskiego Oddziału Jazdy 
im. 5 pułku Strzelców Konnych Sta-
nisław Radoń. W dalszej części uro-
czystości odbył się apel pamięci z po-
trójną salwą honorową, a w niebo wy-
puszczono kilkadziesiąt gołębi. Przy 
kaplicy delegacje złożyły wieńce, a na-
stępnie wspólnie odśpiewano „Rotę”. 

Uroczysty charakter święta od kil-
ku lat podkreślają przemarsz Kompa-
nii Honorowej 5. Batalionu Dowo-
dzenia 2. Korpusu Zmechanizowane-
go im. Gen. Broni Władysława Ander-
sa z Krakowa, licznych pocztów sztan-
darowych, oprawa muzyczna w wy-
konaniu Orkiestry Dętej Szczepano-
wic oraz oprawa słowna Chóru Para-
fialnego z Pleśnej. Po uroczystościach 
na cmentarzu odbył się piknik histo-
ryczny połączony ze wspólnym śpie-
waniem pieśni patriotycznych i le-
gionowych, w którym udział wzię-
li: zespół „Arka” z Lichwina prowa-
dzony przez p. Ewelinę Kocik oraz 
młodzież ze Szkoły Podstawowej  
w Rzuchowej pod opieką p. Doro-
ty Przęczek.

Tradycyjnie podczas zlotu nie-
podległościowego można było posilić 
się ciepłą grochówką, otrzymać kartę 
uczestnika, broszury promujące re-
gion i lokalny patriotyzm, a także za-
kupić książki i pocztówki. Dzień póź-
niej odbyła XI Sztafeta Pamięci Łow-
czówek – Zakliczyn. 

Bitwa pod Łowczówkiem jest wy-
darzeniem, które pokazało, że Polacy 
są narodem odważnym - nie oczeki-
wali biernie na odzyskanie wolności, 
ale zbrojnie o nią walczyli, niejedno-
krotnie płacąc za to najwyższą cenę. 

Cmentarz w Łowczówku jest jednym 
ze 111 cmentarzy wojennych z okre-
su I wojny światowej w powiecie tar-
nowskim, spoczywa tam w sumie 113 
legionistów I Brygady Legionów Pol-
skich Józefa Piłsudskiego, którą do-
wodził ppłk Kazimierz Sosnkowski.

Zloty niepodległościowe i tradycja 
organizowania ich w tym miejscu sięga 
okresu międzywojennego, wznowio-
no ją 15 lat temu. Co roku w obcho-
dach Święta Niepodległości na cmen-
tarzu w Łowczówku bierze udział 
około tysiąc osób, w tym szczególnie 
dużą grupę stanowią dzieci i młodzież 
ze szkół regionu, miłośnicy turystyki 
pieszej oraz grupy rekonstrukcyjne. 
Święto to cieszy się niesłabnącym za-
interesowaniem, stąd można się spo-
dziewać, iż w przyszłym roku, w set-
ną rocznicę bitwy pod Łowczówkiem, 
zlot niepodległościowy będzie miał 
jeszcze bardziej okazałą oprawę i jak 
co roku na długo zapadnie w pamięć 
jego uczestników.

Organizatorzy Święta Niepod-
ległości dziękują zaangażowanym 
w jego przebieg i oprawę, w szcze-
gólności organiście Marcinowi Ko-
walskiemu i Chórowi Parafialnemu 
w Pleśnej, Orkiestrze Dętej Szczepa-
nowice, druhom Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Gminy Pleśna, zespo-
łowi dziecięcemu „Arka”, młodzieży 
ze Szkoły Podstawowej w Rzucho-
wej oraz wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób wsparli i udzielili pomo-
cy w przy organizacji tej uroczystości.

Katarzyna Iwaniec
Paulina Kuczera

fotoreportaż na str. 28

Polegli na polu chwały!
Powiatowe i Gminne Święto Niepodległości w Łowczówku
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Dnia 7 listopada  w sali Centrum Kultu-
ry, Sportu i Promocji Gminy Pleśna odbył się 
IX Przegląd Pieśni Patriotycznej i  Żołnier-
skiej „Legiony to żołnierska nuta”. Usłyszeli-
śmy 28 pieśni wykonanych przez 14 zespołów 
ze szkół powiatu tarnowskiego. Gminę Ple-
śna reprezentowało 4 grupy ze szkół podsta-
wowych w Rzuchowej, Pleśnej, Świebodzinie 
i Szczepanowicach.

Konkurs przeprowadzony został w trzech 
kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, 
szkoły ponadgimnazjalne. Placówki mogły re-
prezentować tylko zespoły wokalne bądź wo-
kalno – instrumentalne. Konkurs nie przewi-
dywał udziału solistów. Uczestnicy wykony-
wali po dwie pieśni patriotyczne z I i II wojny 
światowej oraz współczesne pieśni nawiązu-
jące tematyką do konkursu.  Imprezę prowa-
dziła wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Rzuchowej, a zarazem przewod-
nik PTTK Marzena Misaczek.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich 
wystąpień, komisja w osobach: Grzegorz Klu-
zek przewodniczący, Urszula Kantor, Małgo-
rzata Rola dokonała oceny i porównań w opar-
ciu o kryteria: dobór repertuaru zgodnego z re-
gulaminem konkursu, walory głosowe, inter-
pretacja utworów, poziom gry na instrumen-
tach muzycznych oraz ogólne wrażenie.

Wyniki IX  Przeglądu Pieśni Patriotycz-
nej i Żołnierskiej „Legiony to żołnierska nuta” 
przedstawiają się następująco:
w kategorii szkół podstawowych (9 placówek)
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Joninach,
II miejsce – Szkoły Podstawowe  w Zakliczy-
nie i  Rzuchowej,
III miejsce –  Szkoły Podstawowe w  Zalaso-
wej i Kowalowej,
IV miejsce – Szkoły Podstawowe w Bistuszo-
wej, Szczepanowicach, Pleśnej i  Świebodzinie.
w kategorii szkół gimnazjalnych (4 placówki)

I miejsce – równorzędne dla Gimnazjum w Ra-
dłowie i Gimnazjum w Ryglicach
II miejsce – równorzędne dla Gimnazjum 
w Zalasowej i Gimnazjum w Zakliczynie.
W  kategorii szkół ponadgimnazjalnych wy-
słuchano tylko jednego występu – Katarzyny 
Świerczek i Rafała Bila z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Zakliczynie. Jurorzy przy-
znali duetowi II miejsce.

Nagrody rzeczowe i  dyplomy wręczali 
Wójt Stanisław Burnat, przewodniczący jury 
oraz prowadząca Marzena Misaczek. Nagro-
dę Wójta Gminy Pleśna p. Stanisława Burnata 
otrzymała Milena Łącka ze Szkoły Podstawo-
wej w Świebodzinie.

Imprezę zorganizował Zarząd Oddzia-
łu Ziemi Tarnowskiej PTTK przy współpracy 
z Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Pleśna, SKKT – PTTK nr 32 „Azymut” przy 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzucho-
wej i wsparciu finansowym Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, Urzędu Miasta Tarnowa i Staro-
stwa Powiatowego w Tarnowie. Nadrzędnym ce-
lem wydarzenia jest uczczenie momentu odzy-
skania przez Polskę niepodległości oraz pamięci 
poległych o wolność kraju. Młodzież wykonu-
jąca pieśni patriotyczne przywołuję najważniej-
szą polską historię, podtrzymuje pamięć o niej.

S.Smoleń

8 listopada w słoneczne przedpołudnie 
na Cmentarzu Wojennym nr 171 w Łow-
czówku po raz dwudziesty piąty zorganizo-
wany został Złaz Patriotyczno – Turystycz-
ny szlakiem Legionistów Polskich. Spośród 
uczestniczących w rajdzie, najliczniejszą 
grupę stanowiła młodzież reprezentująca 
szkoły powiatu tarnowskiego.

Do godziny 11.30 przy wiacie i cmen-
tarzu gromadzili się uczestnicy, posilali się 
przy ognisku. Przed samym południem od-
było się oficjalne podsumowanie i zakoń-
czenie imprezy, które poprowadziła Ma-
rzena Misaczek. Zebrani w murach cmen-
tarza uczestniczyli w modlitwie różańco-
wej za poległych w boju z 1914 roku, po-

prowadzonej przez ks. proboszcza Wojcie-
cha Srokę ze Świebodzina. Po wysłucha-
niu gawędy historycznej Ryszarda Żądło 
– dyrektora Wydziału Kultury i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Tarnowie oraz 
przemówienia Wójta Gminy Pleśna Stani-
sława Burnata, ogłoszono wyniki konkur-
sów towarzyszących Złazowi: Konkursu 
Wiedzy Historycznej, Konkursu Wieńców 
i Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Wieńce 
konkursowe złożono przy kaplicy cmen-
tarnej, natomiast wybrane nagrobki ude-
korowano wiązankami kwiatów. Przedsta-
wiciele PTTK Ziemi Tarnowskiej wręczy-
li pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczo-
we drużynom biorącym udział w imprezie.

Co roku do Łowczówka przybywa-
ją piechurzy, chcąc uczcić pamięć tu pole-
głych, kolejną rocznicę odzyskania niepod-
ległości i drogę ku wyzwoleniu w postaci 
bitwy pod Łowczówkiem. Złaz ma także 
charakter turystyczny – jego celem jest pod-
kreślenie walorów krajobrazowych okoli-
cy. Uczestnicy rajdu mogą liczyć m.in. na 
zdobycie kolejnych punktów do GOT czy 
OTP. Organizowany od 1988 roku przez 
PTTK Ziemi Tarnowskiej Złaz  finanso-
wo wsparli: Ministerstwo Obrony Naro-
dowej, Urząd Miasta Tarnowa i Starostwo 
Powiatowe w Tarnowie.

S.Smoleń

Pieszo do miejsca pamięci poległych za Polskę

XXV ZŁAZ PATRIOTYCZNO – TURYSTYCZNY W ŁOWCZÓWKU

Śpiewali o walecznej i wolnej Polsce
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Zapaleni turyści zakończy-
li wędrowanie – przynajmniej 
w  ramach akcji „Wędruj Razem 
z Nami”. Ostatnia, ósma wyciecz-
ką odbyła się w sobotę, 9 listopada, 
i połączona została z podsumowa-
niem sezonu. W liczbie 52 uczest-
ników przed południem zawitali-
śmy do Ciężkowic – tu nas czeka-
ło zwiedzanie przyrody ożywionej 
i nieożywionej.

Na początek udaliśmy się do 
miejscowego Muzeum Przyrodni-
czego. Przygoda z tamtejszą ekspozycją zasko-
czyła wszystkich bardzo pozytywnie. Okazała 
się dla nas niesamowitą lekcją na temat fauny 
wydawałoby się, dobrze nam znanej. Jednak-
że spora liczba ciekawostek (także opowiada-
nych przez przewodnika podczas prelekcji) 
zdumiewała, najmniej spodziewane fakty na 
temat zwierząt zapadły w pamięć. Szczegól-
nie godna polecenia jest sala multimedial-
nej ekspozycji stałej z  komentarzem. Wy-
chodząc z Muzeum, poczuliśmy chęć wybra-
nia się w teren, las, by podpatrywać przyrodę.

W towarzystwie przewodnika skierowa-
liśmy się w stronę Wąwozu Czarownic – kul-
towego miejsca „Skamieniałego Miasta”. Tu-
taj rozpoczęła się nasza przygoda z rezerwa-
tem i niezasłyszaną historią tego regionu. Pod 
każdą ze skałek (m.in. „Baszta”, „Grunwald”, 
„Czarownica”, „Cyganka”, „Pustelnia”, „Pira-
midy”) zatrzymywaliśmy się, by także wysłu-
chać ujmujących legend z nimi związanych. 
Po trzygodzinnym spacerze – bo tak należa-
łoby nazwać ową wycieczkę w porównaniu do 
poprzednich – udaliśmy się do zajazdu Relax 
po drugiej stronie Białej na ciepły posiłek. 
Tam też odbyła się część programu dnia doty-
cząca podsumowania akcji. Swoją obecnością 
podczas tego wydarzenia zaszczycił nas Stani-
sław Sorys – Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego, fundator nagród dla uczestni-
ków. Ponadto gośćmi specjalnymi podsumo-
wania sezonu byli przedstawiciele samorządu 
i władz Gminy Pleśna w osobach Wójta Stani-
sława Burnata, Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Pleśna Ryszarda Stankowskiego, Radnych 
Anny Wadas oraz Urszuli Hajduga.

Program podsumowania obejmował 
przede wszystkim wyróżnienie uczestników 
naszych wędrówek, jak i  wspólne wspomi-
nanie i śpiewanie z wykorzystaniem naszych 
śpiewników turystycznych. A śpiewało się do-
brze, także za sprawą Mariusza Krakowskie-
go, który wesoło przygrywał nam na akor-
deonie. Prezentacja multimedialna „Przeżyj-
my to jeszcze raz” pomogła powrócić pamię-

cią do poprzednich wycieczek. Zaczęliśmy jak 
w ubiegłym roku od Beskidu Sądeckiego i Gor-
ców, by w letnich miesiącach odwiedzić nasze 
polskie i słowackie Tatry. Udało się wspaniale 
spędzić czas na wycieczkach, które w ubiegłym 
roku popsuła aura. Sezon zaliczyliśmy zgod-
nie do udanych, niewielki deszcz pokropił tyl-
ko w Pieninach, obyło się bez niespodzianek.

Kierownik akcji Jan Wójtowicz doko-
nał podsumowania III edycji w liczbach. Na 
ośmiu wypadach uczestniczyło łącznie 
478 osób. Na szlakach spędziliśmy oko-
ło 43 godzin, pokonując łączny dystans 
blisko 120 km. Spośród wszystkich wę-
drujących, aż osiem osób (pomijając 
organizatorów) nie opuściło żadnej wy-
cieczki. Za ten zgoła niełatwy wyczyn 
– wszakże nie zawsze termin wyciecz-
ki sprzyjał osobistym planom – wyróż-
nieni i nagrodzeni zostali: Małgorza-
ta Hajduga, Karolina Hajduga, Cze-
sław Marynowski, Aneta Knapik, Jó-
zef Knapik, Joanna Knapik, Melania 
Karaś, Dominik Gawełczyk. Cieszy 
to, tym bardziej że w  2012 roku wy-
różniliśmy tylko trzech najaktywniej-
szych. Spośród najmłodszych uczest-
ników wyróżniliśmy tylko dwie obec-
ne na podsumowaniu osoby: Karolinę Haj-
dugę oraz Igę Kusek. Przybyło nam za to naj-
dojrzalszych, najbardziej doświadczonych wę-
drowców, spośród obecnych, aż 10 uczestni-
ków otrzymało wyróżnienia: Krystyna Sło-
wik, Czesław i  Halina Marynowscy, Zofia 
i Andrzej Zającowie, Maria i Wiesław Zają-
cowie, Joanna Knapik, Melania Karaś, Da-
nuta Kipiela. Ponadto dzięki staraniom wier-
nego uczestnika naszych akcji, a zarazem rad-
nego powiatu – Józefa Knapika oraz Pani Elż-
biety Kędzior wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkę w postaci przewodnika turystycz-
nego po powiecie tarnowskim.

Żal było się rozstawać w  tak dobrym 
nastroju, żal spowodowany końcem sezonu. 
Zdradziliśmy rąbek tajemnicy co do planów 

na przyszły rok. Mniej istotne, czy te akurat 
uda się zrealizować, ważne natomiast, że wę-
drujemy dalej. Do zobaczenia na szlakach.

Najszczersze słowa podziękowania nale-
żą się osobom zaangażowanym w akcję i  jej 
podsumowanie:
Wszystkim Uczestnikom akcji „Wędruj Ra-
zem z Nami”,
Panu Janowi Wójtowiczowi za pomysł, kie-
rownictwo i główną organizację akcji,

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Ple-
śna na ręce Pani Jolanty Kuczera - Stankowskiej 
za patronat nad przedsięwzięciem, opiekę organi-
zacyjną i ufundowanie znaczków turystycznych,
Panu Piotrowi Kajmowiczowi wraz z pracow-
nikami za bezpieczny transport,
Panu Stanisławowi Sorysowi za ufundowanie 
nagród dla uczestników,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Pleśnej z wyróżnieniem Pani 
Elżbiety Kędzior za wsparcie ufundowanie na-
gród dla uczestników,
Panu Józefowi Knapikowi za zapewnienie 
upominków i nagród dla uczestników,
Panu Mariuszowi Krakowskiemu za weso-
łą nutę.

S. Smoleń

Pomyślny, III sezon akcji „Wędruj Razem z Nami” zakończony
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W sobotę, 23 listopada w sali widowiskowej Centrum 
Kultury w Pleśnej odbył się nietypowy koncert. Przybyli na 
to wydarzenie  - w większości rodzice - mieli okazję wysłu-
chać współczesnych utworów instrumentalnych i wokalno 
– instrumentalnych w wykona-
niu dzieci prowadzonych przez 
instruktora – Panią Lucynę 
Krzanowską. Wykonawcy – na 
co dzień ćwiczący w pleśnień-
skim Centrum Kultury – wy-
stępowali solo, w duetach czy 
trio, prezentując umiejętno-
ści gry na gitarze, skrzypcach i 
keyboardzie. Zgromadzona pu-
bliczność nagrodziła zasłużo-
nymi brawami także występy z udziałem młodych wokalistów. 

Dodajmy, iż planowo koncert ten miał się odbyć pod ko-
niec czerwca br., jako forma podsumowania całorocznej na-

uki dzieci i młodzieży 
w Pleśnej. Cieszy fakt, 
iż na scenie mogliśmy 
zobaczyć zarówno oso-
by ćwiczące pod okiem 
Pani Lucyny w poprzed-
nim roku, jak również 
nowych, zapalonych do 
nauki uczniów. Koncert 
został bardzo ciepło ode-
brany przez publiczność.

Korzystając z okazji, już dzisiaj zapraszamy na 
zbliżające się wieczory kolęd w Pleśnej i Janowicach. 
Spotkania z tradycyjną nutą bożonarodzeniową odbę-
dą się w styczniu – wtedy to będziemy mieli sposob-

ność posłuchać kolęd w wykonaniu wszystkich dzieci uczęsz-
czających na lekcje gry na instrumentach, prowadzone przy 
Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.

S.Smoleń

W niedzielę, 12 stycznia w całej Polsce, a nawet zagranicą zagra po raz ko-
lejny Wielka Orkiestra Jurka Owsiaka. Tegoroczny, 22. Finał ma na celu zbiórkę 
pieniędzy na zakup wyspecjalizowanego sprzętu ratującego dzieci oraz uspraw-
niającego opiekę medyczną seniorów.

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna nie przechodzi obok tego 
wydarzenia obojętnie. Nieprzerwanie od ośmiu lat przygotowuje sztab. Mło-
dzi wolontariusze pod opieką szefa sztabu – Daniela Zielińskiego – zbierać będą 
pieniądze na terenie naszej gminy już od wczesnych godzin porannych. Poświę-
cą swój wolny czas, by bez względu na pogodę, aktywnie uczestniczyć w tej naj-
większej kweście w Polsce.

W godzinach popołudniowych w Centrum Kultury odbędą się atrakcje ósme-
go pleśnieńskiego Finału. M.in. młodzież działająca przy Centrum Kultury poka-
że się z własną interpretacją „Jasełek”. Wreszcie wysłuchamy nastrojowego kon-
certu kolęd. Finał w Pleśnej zakończymy „światełkiem do nieba” - pokazem pi-
rotechnicznym, nad bezpieczeństwem którego czuwać będą nasi strażacy. Ser-
decznie zapraszamy!

„Jasełka” dla najmłodszych

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna zaprasza do udziału w organizowanym III Gminnym  Konkursie Jase-
łek, który ma na celu głównie: kultywowanie obrzędowości wpisanej w tradycję i kulturę region, propagowanie szeroko pojętej 
kultury oraz aktywizację środowisk dzieci i młodzieży. Konkurs w tym roku po raz pierwszy odbędzie się jako impreza dwudnio-
wa: dnia 28 stycznia od godz. 09.00 zapraszamy do Centrum Kultury szkoły podstawowe, natomiast 29 stycznia od 
godz. 10.00 rezerwujemy scenę dla przedszkolaków z terenu gminy Pleśna. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem  
17 stycznia 2014 r. Obowiązkowa karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Centrum Kultury.

Moc najszczerszych życzeń pomyślnych, 
zdrowych i niezapomnianych 

Świąt Narodzenia Pańskiego, 
ciepła rodzinnego w tym wyjątkowym 

czasie, jak również obfitującego w sukcesy 
2014 Roku, 

pragną przekazać wszystkim uczestnikom 
akcji „Wędruj Razem z Nami”

Jan Wójtowicz 
oraz

pracownicy Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Pleśna

Muzyczne rozmaitości na koncercie w Centrum Kultury

Bożonarodzeniowy konkurs teatralny

Przygotowania do 22. Finału WOŚP
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Tradycja obchodzenia andrzejek sięga XVI wieku. Po-
czątkowo wróżyć mogły sobie tylko panny, ale z czasem tra-
dycja się zmieniła i dzisiaj wróżymy sobie wszyscy, świetnie 
się przy tym bawiąc.

Wieczorem 28 listopada 2013 r. w sali Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Pleśna spotkały się panie (i jeden 
pan) z grup seniorów zaprzyjaźnionych z bibliotekami pu-
blicznymi, aby odczyniać „andrzejkowe czary”.

Wieczór od samego początku zapowiadał się wyjątkowo, 
bowiem uczestnicy usiedli wokół stołów, dzieląc się na Cztery 
Żywioły: Ogień, Ziemię, Powietrze i Wodę.  Każdemu Żywio-
łowi przydzielony został trygon odpowiednich znaków zodiaku. 
I tak wokół Powietrza usiadły osoby spod znaku Bliźniąt, Wagi 
i Wodnika. Żywioł Ognia zgromadził wokół siebie Barany, Lwy 
i Strzelce, Woda zebrała Raki, Skorpiony i Ryby, Ziemia: Byki, 
Panny i Koziorożce. Po odczytaniu cech charakterystycznych 
dla poszczególnych trygonów rozpoczęły się właściwe wróżby. 

Zaczęliśmy od lania wosku wypowiedzeniem zaklęcia: 
„Czary-mary wosku lanie, co ma stać się niech się stanie”. 

Wosk, przez dziurkę od klucza, przelewały po kolei osoby z po-
szczególnych znaków zodiaku. Gorący wosk zastygł w prze-
różne kształty - najczęściej wróżąc podróże, spotkania z ta-
jemniczymi osobami itp.

Po krótkiej przerwie na małe co nieco i omówienie wyni-
ków wróżb w mniejszych grupach, odbyła się kolejna: każdy 
uczestnik musiał wybrać ciasteczko z wróżbą (chińskim przy-
słowiem) i odczytać je na głos wszystkim.

Najwięcej emocji dostarczyła mam kolejna wróżba: krę-
cenie butelką. Wyszło różnie- niektórzy mogą się spodzie-
wać podróży, inni prezentów czy spotkania z ciekawą osobą. 
Były też wróżby ostrzeżenia czy  przestrogi i wiele, wiele in-
nych.  Po wróżbach - chwila odprężenia w tanecznych plą-
sach i śpiewach. 

Organizatorzy dziękują gorąco wszystkim za udział 
i wspólną zabawę. Sądzimy, że cokolwiek wskazała wróżba od-
nośnie naszej najbliższej przyszłości, potraktujemy to z lekkim 
przymrużeniem oka i uśmiechem.

Jolanta Ziobrowska

Jest taki zmierzch 
wśród grudniowych, szarych dni, 
kiedy w noc gwiazdka lśni. 
Wigilii czas każe nam u stołu stać, 
łamać opłatek, razem trwać. 

A kiedy już ta pierwsza z gwiazd 
zaświeci nam spoza chmur, 
dzieje się cud co w każdym z nas 
umie zburzyć jego własny mur.

W te  najpiękniejsze Święta Bożego Narodzenia przyjmijcie 
z serca płynące życzenia: 
 Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, 
śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.
Świętą noc złocista gwiazda opromienia.
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.
 Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym.
Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.
 W dniu Narodzenia Pana, niech radość, 
miłość i pokój zagoszczą w sercach Waszych, 
a Nowy Rok zapoczątkuje same szczęśliwe lata.  

Życzą Strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleśnej

„Andrzejki” dla Seniorów
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Talentem nazywamy niezwykłą i naturalną 
zdolność do wykonywania określonych czynno-
ści dobrze i bardzo dobrze, zwłaszcza w dziedzi-
nach artystycznych, naukowych czy sportowych. 
W rozwijaniu tych umiejętności pomagają sys-
tematyczne ćwiczenia, szkolenia i  treningi. Na-
ukowcy uważają, że wszyscy rodzimy się obda-
rzeni pewnymi darami, ale niezauważone i nie-
rozwijane umiejętności często zanikają.

Miłosz i  Milena ze Szkoły Podstawowej 
w Świebodzinie należą do osób, które posiadają 
niezwykły talent, który na bieżąco rozwijają. Mi-
łosz Sawczak, uczeń klasy 2 jest wybitnym spor-
towcem, a  Milena Łącka, uczennica klasy 5 to 
uzdolniona wokalnie artystka. Swoje kariery roz-
poczęli już od najmłodszych lat. Wspierani przez 
rodziców, osiągają wiele sukcesów pozaszkolnych.

Miłosz zdobywa nagrody na forum woje-
wództwa małopolskiego i podkarpackiego. Gra 
w tenisa stołowego oraz w piłkę nożną. Ma zgro-
madzoną pokaźną kolekcję medali, pucharów 

i dyplomów. W tenisie stołowym zajął pierwsze 
miejsca: w  turniejach  klasyfikacyjnych w  Wo-
jewództwie Podkarpackim w  kategorii Dzieci 
i Skrzatów sezon 12/13, w Mistrzostwach  Wo-
jewództwa Podkarpackiego Dzieci 2013r. oraz 
w Wojewódzkim Turnieju  Klasyfikacyjnym Ma-
łopolski w kategorii Skrzatów 2013r. Trzecie miej-
sca wywalczył w  Mistrzostwach Województwa 
Podkarpackiego Skrzatów 2012r. i Mistrzostwach 
Województwa Podkarpackiego Skrzatów 2013r.  
W grze w piłkę nożną zajął II miejsce w Turnieju  
im. A. Barwińskiego Tarnów 2013r. oraz w Tur-
nieju  „Śnieżka Cup” Dębica 2013r. Oprócz tych 
znaczących zwycięstw nasz uczeń Miłosz został 
wybrany najlepszym bramkarzem podczas Tur-
nieju im. A. Barwińskiego  2013r. GRATULUJE-
MY! Życzymy dalszych sukcesów.

Milena na scenie występuje od 8 roku ży-
cia. Śpiewa w  języku polskim i  angielskim. Od 
około roku jest wokalistką tarnowskiego zespo-
łu młodzieżowego „Small Cafe”.  W ciągu ostat-
nich miesięcy, wraz z zespołem, występowała na 
scenie obok zespołów: ENEJ i PECTUS. Widzie-
liśmy ją też na Koncercie Charytatywnym dla Basi, 
Wiktorii i Madzi  w Koszycach Wielkich, na Dru-
gim Młodzieżowym Pikniku Sportowo – Muzycz-
nym Gminy Skrzyszów w Skrzyszowie, na Ran-
czo Strzegocice (Taurus), w Tarnowie podczas 20 
– lecia SM Rock Tarnów  oraz  na  innych koncer-
tach. Milena nagrała charytatywną płytę wspólnie 
ze znanymi polskimi artystkami – Magdą Stecz-
kowską i Urszulą. Płyta ukaże się w Empiku jesz-
cze w listopadzie tego roku. Brała udział w nagra-
niach Majki Jeżowskiej CZARODZIEJE UŚMIE-
CHU oraz w projekcie ŁOBUZIAKI, który zakoń-

czył się wydaną płytą i teledyskiem, który możemy 
oglądać w sieci. Milena jest zdobywczynią prze-
różnych nagród i wyróżnień w konkursach mu-
zycznych. Ostatnio na IX Przeglądzie Pieśni Pa-
triotycznej i Żołnierskiej zdobyła Nagrodę Wójta 
Gminy Pleśna. Dzięki swojemu znakomitemu wy-
stępowi, podczas festiwalu Majki Jeżowskiej 2011 
RYTM I MELODIA, artystka wygrała wycieczkę 
do Niemiec oraz do Legolandu w Danii. Na festi-
walu NOWA PIOSENKA W STARYM KRAKO-
WIE zajęła I miejsce, natomiast  na festiwalu Maj-

ki Jeżowskiej w roku 2013 wyśpiewała II miejsce. 
Zdobywała także inne, cenne miejsca, wyróżnie-
nia oraz nagrody rzeczowe na przeróżnych ogól-
nopolskich festiwalach i  koncertach. Udzieliła 
również wywiadu w RADIU KRAKÓW.  Dziew-
czynka swoje sukcesy zawdzięcza ciężkiej pracy 
oraz wsparciu swoich rodziców. Serdecznie gra-
tulujemy, trzymamy kciuki za dalsze sukcesy! Za-
praszamy do oglądania galerii zdjęć na stronie in-
ternetowej Szkoły Podstawowej w Świebodzinie.

K.Derus, M. Seremet

Szkoła Podstawowa w Świebodzinie organizuje wiele imprez in-
tegracyjnych, uroczystości  i wycieczek. Dzieci z klas 0-3 dwa razy 
w roku uczestniczą w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, 
których celem jest poznawanie pięknych zakątków Małopolski oraz 
kultury i tradycji naszego regionu. Na przestrzeni ostatnich miesięcy 
odbyły się wycieczki do Niepołomic i do „Zagrody oraczy”.

Zwiedzając bocheńską „Zagrodę oraczy”, dzieci zapoznały się 
z zabudową średniowiecznej osady oraz ówczesnymi zawodami tj. 
zawodem rolnika, kowala, powroźnika, zielarza i garncarza. Następ-
nie spacerowali leśną ścieżką do Kamieni Brodzińskiego. Podziwiały 

tam pomnik przyrody oraz piękno flory Pogórza Wiśnickiego. Obej-
rzeli zamek w Nowym Wiśniczu z zewnątrz i spacerowali pięknym 
jesiennym parkiem.

W czasie wycieczki do  Puszczy Niepołomickiej dzieci odwie-
dziły Izbę Leśną w Nadleśnictwie Niepołomice, gdzie podziwiały 
florę i faunę tego kompleksu leśnego. Następnie udały się do zam-
ku w Niepołomicach. Tam obejrzały zgromadzone trofea myśliw-
skie właścicieli tego zamku oraz okazy zwierząt pochodzące z róż-
nych rejonów świata. Wielką atrakcją był przejazd wozami po pusz-
czy oraz wizyta na fermie strusi. 

T. Kosyczarz, M. Seremet

Nasi najmłodsi poznają „Małą Ojczyznę”.

Młode talenty w Świebodzinie
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Przyzwyczajeni do istnienia na naszym 
obszarze cmentarzy wojennych z okresu I 
wojny światowej nie zawsze zdajemy sobie 
sprawę z tego, że są one osobliwością tury-
styczno-historyczną wyróżniającą powiat tar-
nowski i gorlicki na terenie kraju.

Jednym z takich miejsc jest zabytkowy 
cmentarz nr 179 Woźniczna-Kłokowa 
zaprojektowany przez wiedeńskiego 
rzeźbiarza Heinricha Scholza. W 20 poje-
dynczych grobach pochowano tu 3 żołnie-
rzy austro-węgierskich i tylko oni są znani z 
imienia i nazwiska, oraz 17 nieznanych- ro-
syjskich. Pamiętajmy jednak, że w tym cza-
sie we wszystkich armiach zaborców walczy-
li Polacy. W wojsku austriackim służył rów-
nież ojciec Karola Wojtyły, powołany do służ-
by w wieku 21 lat.

Przy tworzeniu tego typu cmentarzy 
każdy poległy traktowany był jak bohater. 
Cmentarze wojenne z okresu I wojny 

światowej miały wyrażać wdzięczność dla 
poległych żołnierzy bez względu na ich 
narodowość.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
bł.Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie co 
roku odwiedzają pobliski cmentarz wojen-
ny w Woźnicznej. Również w tym roku - 29 
października dzieci z klasy III, wraz ze swo-
ją wychowawczynią p. mgr Anną Lubańską 
złożyły wizytę na cmentarzu. Tam zapali-
ły znicze i złożyły kwiaty na grobach żołnie-
rzy. Wycieczka odbyła się w ramach realiza-
cji celów wychowania patriotycznego i regio-
nalnego szkoły.

Anna Lubańska

Pierwsze miesiące roku szkolnego 
2013/2014 obfitowały w Szkole Podsta-
wowej w Lichwinie w liczne wydarzenia. 
Większość z nich wpisana jest na stałe do 
szkolnego kalendarza imprez, uroczysto-
ści i akcji, inne jak np. wyjazd do kina 
(klasy IV- VI obejrzały film „Mój biegun” 
w kinie „Promień” w Tuchowie) czy po-
kaz historyczny dotyczący Sarmatyzmu - 
organizowane są w miarę potrzeb.

Przykładem cyklicznej uroczysto-
ści, którą od lat obchodzimy, choć zawsze w nieco zmienionej for-
mie,  jest wrześniowe „Powitanie  Jesieni”. Z  tej okazji Samorząd 
Uczniowski przygotowuje konkursy dotyczące okolicznościowej te-
matyki. W tym roku uczniowie mogli wziąć udział w dwóch konkur-
sach plastycznych. Jeden z nich polegał na przygotowaniu plakatu pt. 
„To były wspaniałe wakacje!”. Zadaniem, które mieli do wykonania 
uczestnicy drugiego konkursu, było stworzenie ekologicznej kom-
pozycji z plonów jesieni – prace wykonane na ten konkurs prezen-
towały się wyjątkowo malowniczo: okazałe kukiełki i łódki, pachną-
ce bukiety i kosze oraz uroczy domek z dyni były dowodem na po-
mysłowość ich twórców. Wszyscy uczestnicy tej jesiennej rywaliza-
cji otrzymali nagrody. Dodatkowym urozmaiceniem tej uroczysto-
ści był występ uczniów kl. II, którzy przygotowali piosenkę o jesien-
nej tematyce i zaprezentowali ją, wzbogacając ciekawą choreografią.

Na stałe w szkolnym kalendarzu gości także uroczystość z oka-
zji Dnia Komisji Edukacji Narodowej połączona u nas ze ślubowa-

niem klas I. W tym roku w poczet uczniów 
Szkoły Podstawowej w Lichwinie przyjętych 
zostało trzynaścioro pierwszoklasistów, któ-
rym serdecznie gratulujemy i życzymy wie-
lu sukcesów w nauce.

Listopad to z kolei miesiąc, w którym 
szczególną wagę przykładamy do pamięci 
o zmarłych. Uczniowie kl. IV – VI dali tego 
widoczny dowód przez przeprowadzenie 
prac porządkowych na cmentarzu wojsko-
wym nr 185  znanym jako „Głowa Cukru”. 

Entuzjazm uczniów i widoczne efekty naszej pracy pokazują, że war-
to tę inicjatywę kontynuować. Dowodem pamięci o zmarłych, szcze-
gólnie tych poległych w walce o wolną Polskę, był również program 
artystyczny z okazji 11 Listopada przygotowany przez uczniów naj-
starszych klas. Cała społeczność szkolna przy akompaniamencie na-
uczyciela muzyki włączyła się także w śpiew pieśni patriotycznych 
w ramach projektu „Rozśpiewana przerwa – patriotyczne śpiewa-
nie”, którego celem jest popularyzowanie śpiewania pieśni patrio-
tycznych wśród dzieci i  młodzieży ze wszystkimi aspektami eduka-
cyjnymi i wychowawczymi. Jak co roku reprezentacja naszej szkoły 
(z roku na rok coraz liczniejsza!) wzięła udział w Zlocie Niepodle-
głościowym na Cmentarzu Legionistów w Łowczówku. 

Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania  przyczy-
nią się do rozbudzania w uczniach postawy patriotycznej oraz ak-
tywnego udziału  w życiu szkoły i środowiska.

Katarzyna Malec

Legendy, baśnie, bajki zawsze ciekawi-
ły dzieci. Wnoszą one do ich życia wiele ra-
dości, fascynują tajemniczością. Sprawiają, 
że dzieci chętnie po nie sięgają i je czytają.

Stąd  pomysł, aby w szkole podstawo-
wej w Pleśnej Dzień Niepodległości uczcić 
czytaniem znanych i mniej znanych legend 
i  baśni polskich. Dodatkową atrakcję dla 
dzieci stanowiło przebranie się za bajkową 
postać. Ósmego listopada po szkole chodzi-
ły więc księżniczki, królewny, wróżki, Czer-
wone Kapturki, Fizie Pończoszanki, rycerze, 

królowie, włóczykije, a nawet smoki. Każ-
da klasa prezentowała się na scenie. Wszy-
scy mogli podziwiać wspaniałe stroje baj-
kowych postaci.

Następnie pani bibliotekarka Teresa Si-
wek przeczytała dzieciom „Legendę o Orle 
Białym” i baśnie „Szklana Góra” oraz „Kwiat 
paproci”. Dzieci z zaciekawieniem słuchały 
utworów, czego dowodem były roziskrzo-
ne z przejęcia oczy. Później rysowały, ma-
lowały i wyklejały prace plastyczne dotyczą-
ce owych legend. Zabawa była wspaniała!

Wizyta na cmentarzu wojennym

Jesienią wiele się dzieje w naszej szkole

W ŚWIECIE LEGEND I BAŚNI POLSKICH
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Już w czasach renesansu wielki reforma-
tor, pisarz i polityk Andrzej Frycz Modrzew-
ski w dziele „O poprawie Rzeczypospolitej”  
odwoływał się do tematu szkolnictwa i wyra-
żał szacunek dla nauczycieli. W dobie oświe-
cenia uchwałą sejmową 14 października 1773 
roku ustanowiono i powołano Komisję Edu-
kacji Narodowej, powierzając jej całokształt 
prac związanych z organizacją szkolnictwa.

15 października 2013 roku w Szkole Pod-
stawowej im. Bronisława Czecha w Pleśnej 
zgromadzili się ludzie, którym są bliskie 
sprawy oświaty, aby wziąć udział w gmin-
nych obchodach Dnia Nauczyciela i wy-
razić szacunek tym, którzy wkładają wie-
le pracy i wysiłku, by w młodym człowie-
ku rozniecić płomień ambicji i aspiracji.

Naszą uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością dostojni Goście: Pan Stani-
sław Burnat – Wójt Gminy Pleśna, Pani 
Marta Rzepa – Zastępca Wójta Gminy 
Pleśna, panowie Kazimierz Mania , Ma-
rian Truchan – Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy, Ks. Józef Bobowski – pro-
boszcz parafii Pleśna, Pani Urszula Haj-
duga – Przewodnicząca Komisji Oświa-
ty, Kultury i Sportu, Nauczyciele Senio-
rzy Szkoły Podstawowej w Pleśnej i Szko-
ły Podstawowej w Rychwałdzie, Dyrek-
torzy Szkół i Przedszkola z terenu gmi-
ny Pleśna.

Nauczyciele nagrodzeni Nagrodą Wójta 
Gminy Pleśna Pani Elżbieta Łyszczarz – prze-
wodnicząca Rady Rodziców w Szkole Pod-
stawowej w Pleśnej. Były kwiaty, wzruszenia, 
wspomnienia. Było wiele pięknych słów, pu-
entę stanowiły słowa wypowiedziane przez 
uczniów: „To dzięki Wam, Szanowni Peda-
godzy, mówiąc wierszem Marii Urbańskiej: 
nie okłamałem chmur, nie oszukałem wia-
tru, nie okaleczyłem niczyich marzeń – dzię-
ki Wam Nauczyciele.”

31 października Szkoła Podstawowa 
w Pleśnej zakończyła  trwający od września 
konkurs „Odblaskowa Szkoła”. W jego ramach 
przeprowadziliśmy szereg akcji. Najważniej-
szą z nich było wyposażenie uczniów naszej 
szkoły w elementy odblaskowe.

W każdej klasie odbyły się również lek-
cje wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa 
pieszych w  ruchu drogowym. Ich efektem 
było wykonanie przez klasę gazetki. Młod-
sze dzieci uczyły się prawidłowego przecho-
dzenia przez jezdnię, rozpoznawania znaków 
drogowych w najbliższym otoczeniu szkoły.

Uczniowie uczestniczyli w  konkursach 
plastycznym pt.: „Bezpieczny, bezpieczna, 
bezpieczne” oraz wiedzy o ruchu drogowym. 
Obejrzeli również prezentację multimedialną 
„Pieszy w ruchu drogowym”.

Akcję „Odblaskowa Szkoła” zakończy-
ło spotkanie z policjantem, który przybliżył 
dzieciom swoją pracy. Mówił o zagrożeniach, 
jakie można napotkać będąc uczestnikiem ru-
chu drogowego. Następnie podsumowaliśmy 
konkursy i wręczyliśmy pamiątkowe dyplomy, 
medale i książki.

Dziękujemy serdecznie pani dyrektor 
Agnieszce Stasik za pozyskanie dla każdego 
dziecka w naszej szkole odblasku oraz Rodzi-
com za sponsorowanie konkursów. Pomimo 
tego, iż konkurs „Odblaskowa Szkoła” został 
zakończony, to jednak jego przewodnia myśl  
„Bądź widoczny na drodze” jest nadal aktu-
alna. Pamiętajmy, że to my jesteśmy uczest-
nikami ruchu drogowego. Dbajmy o  nasze 
bezpieczeństwo. Od tego zależy nasze życie!

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 
informuje, że pod koniec 2013 roku rozpocz-
nie się nabór wniosków o przyznanie pomo-
cy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla operacji odpowiadają-
cych warunkom przyznania pomocy dla dzia-
łań:  Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz dla tzw. 
Małych projektów w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O wsparcie mogą ubiegać się Wniosko-
dawcy z terenu gmin objętych zasięgiem LGD 
Dunajec-Biała tj. Gmin: Ciężkowice, Pleśna, 

Wojnicz i Zakliczyn. Wnioski należy składać 
na przełomie grudnia 2013 r. i stycznia 2014 
r. w biurze LGD Dunajec-Biała w Zakliczy-
nie przy ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn.

Więcej informacji: www.dunajecbia-
la.pl, e-mail: biuro@dunajecbiala.pl, tel. 
14 665 37 37

Ogłoszenie współfinansowane jest w ra-
mach działania funkcjonowanie LGD, naby-
wanie umiejętności i aktywizacja ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.

ZAKOŃCZENIE 
KONKURSU 

„ODBLASKOWA 
SZKOŁA”

„Ważność stanu nauczycielskiego dostrzegają 
przede wszystkim ludzie światli i mądrzy”

Jarosław Iwaszkiewicz
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We wtorek, 03 grudnia 2013r. w ramach projektu pn. 
„Smykofonia” gościliśmy w Centrum Kultury, Sportu i Pro-
mocji Gminy Pleśna Trio stroikowe z Warszawy i Bydgosz-
czy, które zaprezentowało koncert „Co brzmi w trzcinie?”. 
W koncercie uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami, nauczy-
ciele oraz  społeczność lokalna. 

Tuż przed koncertem o godz.15.30 odbyły się warszta-
ty muzyczne  dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, wcze-
snoszkolnej i muzyki „Jak przygotować i przeprowa-
dzić koncert dla maluszka?”, które poprowadziła Adria-
na Wdziękońska.

Sam koncert, który rozpoczął się godzinę później, był 
wspaniałą lekcją muzyki dla najmłodszych. Umożliwił dzie-
ciom zapoznanie się z muzyką klasyczną. Trio w osobach, Ma-

rek Roszkowski, Adam Mazurek, Edward Jamiołkowski wpro-
wadziło tę młodą publiczność w świat dźwięków trzech instru-
mentów dętych drewnianych: oboju, klarnetu i fagotu. Dzie-
ci tworzyły wspaniały akompaniament  do utworów muzyki 
poważnej, grając na instrumentach perkusyjnych. Zaangażo-
wanie w to, co dzieje się na sali można było także zauważyć u 
rodziców i opiekunów, dla których ponadto została przygoto-
wana pogadanka nt. rozwijania wrażliwości muzycznej dziec-
ka i zalet płynących z kontaktu z muzyką. 

Koncert „Smykofonia” był częścią projektu „Lide-
rzy Animacji Muzycznej” finansowanym przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dorota Przęczek

… to napis inskrypcyjny znajdujący 
się na licu kapliczki cmentarza wojenne-
go numer 173. Spoczywa tu 63 żołnie-
rzy poległych w trakcie krwawych walk 
I wojny światowej toczonych pomię-
dzy armią rosyjską i austro – węgierską, 
wspieraną przez armię niemiecką.

W tym roku szkolnym  my, ucznio-
wie klasy IV b Szkoły Podstawowej w 
Pleśnej podjęliśmy postanowienie oto-
czenia opieką tegoż cmentarza. Stara-

my się jak najczęściej 
bywać w tym miejscu, 
nie tylko z wychowaw-
czynią, ale i z rodzica-
mi, porządkować mo-
giły, składać wiązanki 
kwiatów, zapalać zni-
cze. Zdajemy sobie 
sprawę, że spoczywa-
jący tu żołnierze ginę-
li jako młodzi ludzie, 
że mieli plany życio-
we, swoje marzenia… 
Daleko, w ojczystych 
stronach zostawili  bli-
skich – rodziny, kole-
gów, dziewczyny. Być może nikt z nich 
nigdy nie był na tym cmentarzu. Czu-
jemy, że naszą powinnością jest pamięć 
o tych, których historia postawiła wobec 
konieczności złożenia ofiary ze swojego 

życia. Czwarta klasa to początek  nauki 
historii. Odwiedziny „naszego” cmenta-
rza to ciekawe lekcje, będące nietypowy-
mi spotkaniami z przeszłością.

Uczniowie

„Uczcie się od nas swawolni wnukowie 
ofiarnego obowiązku, gdy nad granicami świętej ojczyzny 

zawisła groźba wroga”

Koncert dla melomaluszków w Centrum Kultury w Pleśnej
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Nikogo nie trzeba przekonywać, jak 
ważne jest dla dziecka, które już niedługo 
przekroczy próg szkoły, jego dobre przygo-
towanie. Gdy nadchodzi moment, w któ-
rym dzieci stają się uczniami, rodzice za-
czynają się niepokoić, czy dziecko jest na 
tyle przygotowane, że poradzi sobie z no-
wymi obowiązkami. Również dzieci od-
czuwają obawy przed nowym, chociaż nie 

zawsze potrafią to wyrazić. Od lat pedago-
dzy i psychologowie zajmują się proble-
mem dojrzałości szkolnej, która warunku-
je osiąganie sukcesów w szkole.

Mówiąc o gotowości szkolnej, nie 
mamy na uwadze tylko tego, czy dziec-
ko zostało przygotowane do nauki czyta-
nia i pisania, ale również, czy osiągnęło od-
powiedni poziom rozwoju intelektualne-
go, poziom funkcji percepcyjnych, moto-
rycznych oraz rozwoju emocjonalno-spo-
łecznego. Sukces edukacyjny zapewni dzie-
ciom uzyskanie wielu predyspozycji: mo-
tywacja do uczenia się i wysiłku intelek-
tualnego, zainteresowanie treściami na-
uczania, chęć poznawania czegoś nowe-
go, umiejętność przyswajania nowych po-
jęć, logicznego myślenia, korzystania z po-
siadanych wiadomości, umiejętność kon-
centracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwa-
łość, umiejętność radzenia sobie z trudno-
ściami, tak aby się nie zniechęcało, gdy mu 
się coś nie uda, umiejętność współpracy 
w grupie, podporządkowania się normom, 
odporność na stres, odporność na sytuacje 
problemowe, takie jak wyrwanie do od-
powiedzi, negatywna ocena, wyraźna wy-
mowa i odpowiednia do wieku sprawność 
językowa. Poziom wiedzy i umiejętności 
dzieci pozwala nauczycielom określić pro-
wadzona przez nich od miesiąca września 
obserwacja i diagnoza gotowości. Nauczy-
ciele właściwie i pewnie dokumentują wy-
niki diagnozy, umiejętnie dobierają narzę-
dzia lub opracowują własne. Aby ciągle do-
skonalić własne umiejętności w kierunku 

diagnozy i obserwacji pedagogicznej dzie-
ci w wieku przedszkolnym, wszyscy na-
uczyciele z naszej placówki biorą udział 
w projekcie unijnym dofinansowanym ze 
środków z Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki ”Bezpośrednie wspomaga-
nie szkół poprzez kompleksowe do-
skonalenie nauczycieli-drogą do suk-
cesu edukacyjnego uczniów Powiatu 

Tarnowskiego”.
Zauważamy koniecz-

ność wzmocnienia współ-
pracy z rodzicami na rzecz 
wspierania rozwoju dziec-
ka w kontekście współod-
powiedzialności za pro-
ces wychowawczo-
-dydaktyczny. W tym 
celu organizujemy za-
jęcia otwarte, na któ-
rych stwarzamy ro-
dzicom możliwość 
obserwacji swoich 

dzieci w grupie przedszkolnej, uka-
zujemy celowość naszej pracy, a tak-
że dzielimy się swoimi pomysłami, 
podpowiedziami ćwiczeń i zabaw, 
które każdy rodzic może wykorzystać 
sam w zabawie ze swoim dzieckiem. 
Rodzice na bieżąco są informowani 
o prowadzonej obserwacji i diagno-
zie oraz uzyskują praktyczne wska-
zówki, jak należy pracować z dziec-
kiem, aby osiągnęło sukces.

Na etapie wychowania przed-
szkolnego niezmiernie istotną rolę 
w szeroko pojętym procesie rozwo-
jowym odgrywają zajęcia umuzykal-
niające. W naszym przedszkolu zaję-
cia muzyczne są prowadzone przez 
nauczycielki przy współpracy akom-
paniatora i choreografa, co znacznie 
uatrakcyjnia te zajęcia, stwarza moż-
liwość wykorzystywania strojów do 
tańców ludowych i nowoczesnych, 
których dzieci uczą się w trakcie za-
jęć. Zajęcia umuzykalniające wpływa-
ją na rozwój procesów poznawczych 
takich jak pamięć, myślenie, uwaga, 
rozwija spostrzegawczość, ćwiczy orienta-
cję przestrzenną, przygotowuje do myśle-
nia abstrakcyjnego. Pomaga w doskonale-
niu wymowy, wzmacnia system nerwowy, 
zaspokaja potrzeby emocjonalne.

Od miesiąca października wszystkie 
przedszkolaki w naszej placówce uczą się 
języka angielskiego w ramach zajęć dodat-
kowych odbywających się poza podstawą 
programową. Wszyscy wiemy, iż umysł 

małego dziecka jest najbardziej chłonny 
i nauka słówek w obcym języku jest rze-
czą wręcz naturalną, przyswajaną bez więk-
szego wysiłku.

Poza językiem angielskim w przed-
szkolu są prowadzone dodatkowe zajęcia 
rozwijające zdolności plastyczne, recytator-
skie, teatralne. 14 listopada w przedszkolu 
odbył się konkurs recytatorski „Znam ten 
utwór… Julian Tuwim dzieciom”, w któ-
rym brały udział dzieci z poszczególnych 
grup wiekowych. Ogółem w konkursie 
wzięło udział 38 przedszkolaków. Wszy-
scy uczestnicy zostali nagrodzeni.

Dzieci są zapoznawane z historią na-
szej miejscowości, poznają ważnych dla 

przeszłości ludzi, ważne miejsca. Śledząc 
ważniejsze wydarzenia z naszej miejsco-
wości zauważamy, że zawsze towarzyszyły 
im występy przedszkolaków. Toteż 17 listo-
pada dzieci przedszkolne również przed-
stawiły krótki program artystyczny pod-
czas spotkania promocyjnego książki pani 
Agnieszki Partridge „Pleśna, jakiej już nie 
ma”, które odbyło się w Centrum Kultu-
ry w Pleśnej.

„Z życia Przedszkola w Pleśnej”
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„Wędrówki Twej nadszedł czas,
skończyła się życia droga.
Ty dobrze teraz druhu wiesz,
że stajesz przed tronem Boga.
Za Tobą już ziemskie zmartwienia,
rozterki i niepokoje.
W nagrodę za ból i cierpienia,
Bóg przyjmie Cię w swe podwoje.
Przyjmij od wszystkich druhów
ostatnie pożegnanie.
A za strażacką ofiarność,
miej wieczne spoczywanie.”

W imieniu całej braci strażackiej 
dziękuję:

że służyłeś ludziom i długie lata 
zarządzałeś jednostką OSP Lichwin. 
W ostatnich latach byłeś z nami sercem 
i służyłeś dobrą radą podczas budowy 
nowej remizy. 

Niech pożegnanie będzie dla Cie-
bie znakiem, że warto pracować dla in-
nych, by później odpocząć po ciężkiej 
pracy w tamtym dobrym świecie. Bę-
dziemy się modlić za Ciebie i życzymy 
Ci, aby Dobry Bóg pozwolił zasiąść ra-
zem z Nim przy wspólnym stole.

Żegnaj!
Druh Stanisław Duraczyński

Od września w Gimnazjum w Ple-
śnej rozpoczęła się realizacja progra-
mu Youngster Plus, w ramach którego 
uczniowie klas trzecich mogą uczestni-
czyć w dodatkowych zajęciach z języka 
angielskiego. Stosowane w ramach pro-
gramu rozwiązania metodyczne pozwa-
lają na bardziej efektywną naukę języka.

Lekcje prowadzone są w ramach 
pozalekcyjnych w oparciu o podręcz-
niki, które uczestnicy zajęć otrzymają 
bezpłatnie w ramach programu. Każda 
z grup zaawansowania zobligowana jest 

do zrealizowania 90 godzin lekcyjnych 
zajęć w ramach roku szkolnego.

Zajęcia w ramach programu Young-
ster są odpłatne dla uczniów w wysokości 
5 zł/ m-c. Środki z tego tytułu są w ca-
łości przeznaczane na potrzeby szkoły, 
przede wszystkim na potrzeby programu 
(np. z zebranych środków można zaku-
pić pomoce dydaktyczne).

Gmina zobowiązana jest m.in. do 
współfinansowania wynagrodzenia na-
uczyciela prowadzącego zajęcia, za-
pewnienia pomieszczeń do prowadze-

nia zajęć, zorganizowania i zapewnie-
nia wszystkim uczniom uczestniczą-
cym w zajęciach i mieszkających poza 
miejscowością, w której jest prowadzo-
na nauka, dowozu (transportu) do do-
mów, skorelowanego z zajęciami poza-
lekcyjnymi.

Program Youngster realizowany 
jest przy wsparciu finansowym Funda-
cji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej” w ramach programu Young-
ster Plus.

Program YOUNGSTER Plus w Gimnazjum w Pleśnej

Z ekologią za pan brat w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowej

W nowym roku szkolnym uczniowie oraz przedszkolaki 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowej mają oka-
zję uczestniczyć w szeregu zajęć o tematyce ekologicznej, re-
alizowanych w ramach projektu „Cztery pory roku z eko-
logią”. Celem projektu jest budzenie szacunku do przyrody 
oraz promowanie ochrony środowiska i aktywności  społecz-
nej w zakresie ekologii.

W ramach projektu zaplanowano m.in. zbiórkę surowców 
wtórnych, wycieczki (np. do oczyszczalni ścieków, do gospo-
darstw ekologicznych), zajęcia o tematyce ekologicznej, przy-

gotowanie przez uczniów publikacji, założenie zielonych kąci-
ków w salach szkolnych, zajęcia praktyczne (np. budowa spe-
cjalnych budek dla małych zwierząt), konkursy i organizację fe-
stynu proekologicznego. Uczniowie założą także ogród szkol-
ny, w którym posadzone zostaną drzewa i krzewy. Luźna for-
ma edukacji ekologicznej ma na celu zachęcenie dzieci i mło-
dzieży do poznania tematyki związanej z ekologią.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie.

Pożegnanie Zmarłego Druha Stefana Piekielniaka
– długoletniego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichwinie
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Najpiękniejszą kartę 
historii harcerstwa Zie-
mi Tarnowskiej w okresie 
II wojny światowej zapi-
sało środowisko małego, 
przyfabrycznego osiedla 
jakim były Mościce. Hu-
fiec harcerzy w Mości-
cach, dowodzony przez 
harcmistrza Wincente-
go Muchę, wszedł nieja-
ko z marszu w pracę pod-

ziemną.
Bezpośrednio po pełnych wrażeń obozach na Wi-

leńszczyźnie w sierpniu 1939 roku – mimo zaplanowane-
go wcześniej jubileuszu swego 5-ciolecia – włączono się 
w powszechną akcję Pogotowia Wojennego. Starsza Mło-
dzież Harcerska otrzymała swoje przydziały i została sko-
szarowana: harcerze w hali sportowej, harcerki w ambula-
torium Państwowej Fabryki Związków Azotowych. Byli 
obecni wszędzie, gdzie zaszła potrzeba: harcerze pełnili 
wartę przy mostach i ważniejszych punktach fabryki, har-
cerki zorganizowały punkt sanitarny i żywieniowy na sta-
cji dla transportów żołnierskich, pełniły dyżury telefonicz-
ne w centrali fabryki; młodsze - szyły tampony przeciwga-
zowe i kompletowały apteczki.

Ewakuacja fabryki i wejście wojsk nieprzyjacielskich 
przerwało tą ożywioną działalność, ale na krótko. Już jesie-
nią 1939 roku hm. W. Mucha, poprzez  krakowskie środo-
wisko instruktorskie, włączył się w nurt konspiracji i powoli 
organizował własne środowisko. Na wiosnę 1940 roku miej-
scowe Szare Szeregi liczyły 18  członków /spośród najstar-
szej  młodzieży/, natomiast w dniu 1 VII 1944 roku już 110 
osób. Działalność Szarych Szeregów w Mościcach – kon-
centrowana głównie na terenie fabryki – była bardzo róż-
norodna, a obejmowała w zasadzie wszystkie trzy szczeble 
organizacyjne: Grupy Szturmowe, Szkoły Bojowe i Zawi-
szaków oraz służby z nimi związane. 
Był więc kolportaż tajnej prasy i mały 
sabotaż, produkcja środków wybucho-
wych, akcja „N” oraz „tse-tse” rozliczne 
szkolenia wojskowe, motorowe, har-
cerskie. Były trzy własne pisma wy-
dawane na terenie Mościc: „Przegląd 
Polski”, „Biel i Czerwień” oraz „Pol-
ska Zbrojna”. Była też dywersja i akcje, 
które pociągnęły za sobą ofiary. Było 
też wielkim sukcesem wychowawczym 
hm. W. Muchy – „Komara” i dowodem 
nieprzeciętnych zdolności organizator-
skich oraz wysokiego poczucia odpo-
wiedzialności za młodzież, iż w ciągu 
lat okupacji nie było żadnej „wpadki” 
ani „wsypy”.

Ofiara krwi, którą poniosły mościckie Szare Szeregi, to 
wynik udziału młodzieży harcerskiej w bezpośrednich ak-
cjach. W dniu 18 VI 1944 roku w akcji zdobycia broni z re-
mizy strażackiej w Grabinach k. Dębicy – zginął elew tajnej 
podchorążówki Jerzy Wojnarski ps. Szary”. Ubezpieczając 
kolegów, usiłował zatrzymać nadchodzący patrol niemiec-
ki. Niestety zawiódł go zdobyczny rewolwer – wróg miał 
broń pewną i niezawodną.

Dnia 29 lipca 1944 roku we wsi Biała k. Tarnowa zginę-
li: dowódca Grup Szturmowych Szarych Szeregów pchor. 
„Dzik” – Stefan Kasprzyk oraz pchor. „Partenau” – Włady-
sław Sokół i strz. „Orzeł” – Mieczysław Tenerowicz. Przy-
byli do wsi w nocy, w 10-cio osobowej drużynie pod wodzą 
„Dzika”, który jedyny znał cel wyprawy. Drużyna została 
skierowana przez łącznika miejscowej placówki AK w Kli-
kowej „Klementyna” do stodoły Józefa Bugaja – „Baby”. 
Następnie w godzinach przedpołudniowych drużyna zosta-
ła zaalarmowana strzałami nadjeżdżających konno Niem-
ców, przeczesujących wieś w poszukiwaniu swego oficera, 
zlikwidowanego w przeddzień przez miejscową placówkę. 
Los zrządził, że w tym czasie komendant tej placówki sier-
żant „Kłusownik” Franciszek Kopa urządził zebranie kon-
spiracyjne w domu Adama Englarda – „Grzegorza” w Bia-
łej. Wysłany rowerem do Klikowej z meldunkiem Ludwik 
Mokrzycki – „Maruder” zobaczywszy nadjeżdżających 
konno Niemców zawrócił, by ostrzec konspiratorów, ale ci 
wpadli na podwórze tuż za nim. Sytuacja stała się groźna. 
Do stodoły Bugaja przybiegł łącznik z żądaniem udziele-
nia pomocy otoczonym. „Dzik” odmówił. Nie znał sił nie-
mieckich, ich pozycji ani terenu, a przy tym miał wykonać 
własne zadanie, dla którego tu przybył. Zastrzegł się jed-
nak, że jeżeli będzie wyraźny rozkaz komendanta placów-
ki- udzieli pomocy. Za chwilę łącznik wrócił z rozkazem 
od por. ”Kaliny” – Michała Steczyszyna (później dowód-
cy 4 kompanii „Ewa”), biorącego także udział w tajnym ze-
braniu. Prowadzeni przez łącznika podeszli pod dom En-
glardów od strony płynącego tuż Dunajca. Pierwszy celny 

Żołnierze Szarych Szeregów
Maria Żychowska

Dr Maria Żychowska
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strzał „Dzika” powalił Ukraińca trzymającego na muszce 
„Kłusownika”. Rozpętała się walka. Nadbiegających har-
cerzy zasypywał grad kul ukrytych w zabudowaniach żoł-
nierzy niemieckich.

Pod ścianą sąsiedniego domu Jana Cygana padł „Par-
tenau” i „Orzeł”, a za chwilę „Dzik”, ranni byli „Mietek” 
Zdzisław Szymanowski i „Małecki” – Tadeusz Łabno. Roz-
gromiona i pozbawiona dowódcy drużyna wycofała się, ale 
wszyscy uczestnicy  niefortunnego zebrania zdołali szczę-
śliwie ocaleć.

Poległych Niemcy załadowali na furmankę wraz z za-
bitym Ukraińcem, nałożyli na nich rowery (przybyłych 
uczestników zebrania) i zawieźli pod szkołę w Klikowej. 
Tam wszystkich trzech ułożono na trawie w gospodarstwie 
Golców i przykryto papą. Spod niej usiłował wydostać się 
ranny „Dzik”. Prosił o wodę, której jednak nie pozwolo-
no mu podać. Wieczorem przewieziono ich na cmentarz 
w klikowej i zmuszono sołtysa Pawła Czwórnoga (uczest-
nika zebrania, ps. „Grzmot”) do wykopania grobu, poczym 
wrzucono do niego poległych. „Dzik” jednak żył i dozoru-
jącego tragicznego obrzędu Ukraińca dobiegały z czeluści 
grobu słowa harcerza Mościckiego, mówiącego o Polsce. 
Rozwścieczony żołdak wskoczył do grobu, wyciągnął ran-
nego za nogę i dobił strzałem w tył głowy.

Nad Białą unosił się dym spalonych domów Buga-
ja i Englarda oraz cień śmierci zmarłego z pobicia Adama 
Kosiatego z Bobrownik Małych, zabranego z drogi do pra-
cy w fabryce. Tajemnicę tragicznej wyprawy  drużyny  Sza-
rych Szeregów  do  Białej,  wyjaśnił  w  relacji  dla dr Alek-
sandry Pieprzykowej sam inspektor „Mirosław” – płk Ste-
fan Musiałek – Łowicki. W dniach poprzedzających trage-
dię w Białej miała miejsce na jadownickich polach słynna 
akcja „III Most” (przesłanie do Anglii samolotem części nie-
mieckiej broni V2). Otrzymano wówczas z zagranicy pocz-

tę, którą należało jak najszybciej rozprowadzić do właści-
wych punktów kontaktowych. Inspektor „Mirosław”, pisze:

 „Poleciłem „Doboszowi” wydać w moim imieniu rozkaz do-
wódcy placówki „Monika” wyznaczenie jednej drużyny do ubez-
pieczenia poczty i materiałów wybuchowych „plastik” w czasie od-
transportowania do wyznaczonych miejsc przeznaczenia. W wy-
niku tego dowódca placówki „Monika do ubezpieczenia wyzna-
czył jeden z najlepszych swoich oddziałów, tj. drużynę z pluto-
nu harcerskiego pod dowództwem podchorążego „Dzika” – Stefa-
na Kasprzyka. I w następstwie tego pchor. „Dzik” i jego drużyna 
znaleźli się w Białej w czasie napadu żandarmów (i kałmuków) 
na składnice meldunkową – wzięli udział w potyczce… Zazna-
czam, że ani ja ani też kpt. „Dobosz” nie wyznaczaliśmy imien-
nie do ubezpieczenia przesyłek drużyny harcerskiej z „Dzikiem”. 
Żądaliśmy tylko bardzo dobrej drużyny i dowódcy”.

Ofiara krwi harcerskiej nie była jeszcze pełna. Zamknę-
ła ją śmierć dwóch nierozłącznych przyjaciół: Wiktora Boń-
czyka – „Piechocińskiego” i Tadeusza Czupiala – „Zaskroń-
ca” w jednym dniu – 12 IX 1944 roku – w czasie wychodze-
nia z niemieckiego okrążenia Batalionu „Barbara” na Su-
chej Górze k. Gromnika.

Synowie godni byli swych rodziców, ci – godni swych 
przodków. W 10-tym numerze „Bieli i Czerwieni” świad-
czy o tym wielkoduszny zapis: „Otrzymałam tragiczne i peł-
ne bólu zawiadomienie  o śmierci mego najdroższego dziecka, je-
dynego syna. Mimo, że serce mi krwawi, bo zginął w kwiecie 
wieku, wiem i zdaję sobie sprawę, że jednak mój zginął najbar-
dziej zaszczytną śmiercią, gdyż na posterunku, gdzie mu kaza-
ła stanąć godność Polaka. Wiadome okoliczności nie pozwoliły mi 
wziąć udziału w ostatnim, smutnym obrzędzie. Wyrażam prze-
to podziękowanie tym wszystkim, którzy oddali ostatnią przysłu-
gę Zmarłemu. W szczególności miejscowemu Dowództwu Armii 
Krajowej, Przyjaciołom i Towarzyszom broni strzelca „Zaskroń-
ca” składam serdeczne Bóg zapłać. Matka”.

W czerwcu 1944 roku, 
gdy pełniłem obowiązki ko-
mendanta obwodu Armii 
Krajowej  w Tarnowie, otrzy-
małem od Inspektora AK roz-
kaz przerwania ruchu kolejo-
wego na linii Tarnów-Stróże 
co najmniej na kilka godzin. 
Linia ta w owym czasie była 
intensywnie wykorzystywa-
na przez Niemców w obu 

kierunkach. Zarówno z południa na Tarnów, jak i z Tarno-
wa na Stróże szły tą linią dzień i noc transporty wojskowe. 
Tędy bowiem w owym czasie przebiegał przyfrontowy reka-
dowy  między obszarami Polski, Węgier i Rumunii.

Posiadając wystarczające informacje o rozmieszczeniu 
niemieckich garnizonów wojskowych oraz posterunków 
niemieckiej żandarmerii i naszej granatowej policji, a także 
niemieckiej policji kolejowej tzw. pogardliwie „Bahnschut-

zów, wybrałem do nakazanej akcji stację kolejową Tuchów, 
która najlepiej nadawała się do tego celu. Stacja kolejowa 
Tuchów, leżąca na południowym skraju miasteczka o tej sa-
mej nazwie, z punktu widzenia wykonania naszego zadania 
była położona bardzo korzystnie. Była to niewielka stacyjka 
o torach około 300metrów długich z budynkiem stacyjnym 
i dwoma blokami, z których blok południowowschodni był 
nieczynny. Wtedy w nim mieszkała rodzina kolejarza Karo-
la Frodymy. Odczekałem więc pewien czas, tak by akcja wy-
padła w noc bezksiężycową. Wydałem odpowiednie zarzą-
dzenia dla południowych placówek AK w Ryglicach, Sze-
rzynach, Gromniku, Tuchów, Ciężkowicach i w Pleśnej, by 
wysłały do tej akcji także swoje patrole dywersyjne uzbro-
jone w broń krótką tj. pistolety, pistolety maszynowe, gra-
naty ręczne oraz butelki zapalające oraz nakazałem pogoto-
wie patrolu dywersyjnego komendy obwodu.

Akcją tą postanowiłem dowodzić osobiście. Prócz mnie 
w tej akcji wzięli udział: mój adiutant por. „Rola” – Włady-
sław Kowal z Pleśnej, goniec komendy obwodu st. strz. „So-

Akcja w Tuchowie
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sna” z Pleśnej, oficer dywersyjny komendy obwodu, ppor. 
„Doliwa” – Kazimierz Dobrowolski, ppor „Witraż”- Edward 
Wójcik z Tuchowa, dowódca patrolu dywersyjnego komendy 
obwodu: kapral ”Ferbel”- Stanisław Gąciarz z Pleśnej, a po-
nadto kapral „Majewski” – Tadeusz Makara z Pleśnej, kapral 
„Gruza” Tadeusz Kozik z Pleśnej i około 20 – stu żołnierzy 
z patroli dywersyjnych komendy obwodu i wymienionych 
placówek. W akcji tej nie mógł niestety wziąć udziału ppor 
„Ryba” – Mieczysław Podgórski, specjalista od zagadnień 
kolejowych, a podówczas II zastępca komendy obwodu AK, 
z uwagi na fakt, że w Tuchowie był zbyt dobrze znany przez 
tutejszych kolejarzy, ponieważ w swoim czasie pełnił na tej 
stacji obowiązki dyżurnego ruchu. 

Zbiórka wszystkich patroli została ustalona na 21 czerw-
ca 1944 r. na godzinę 23.00 w lasku „Jondronko”, położo-
nym na południowym stoku góry Garbek miedzy Zagroda-
mi a Dąbrówką Tuchowską, a o półtora kilometra w kierun-
ku południowo-zachodnim od stacji kolejowej w Tucho-
wie. Wszystkie patrole stawiły się punktualnie, toteż po wy-
mijanie haseł, zebraniu całego oddziału, sprawdzenia broni 
i amunicji oraz po dokładnym omówieniu zadania bojowe-
go, ubezpieczając się tylko bezpośrednio, ruszyliśmy całym 
oddziałem w kierunku stacji kolejowej, a którą osiągnęliśmy 
po kilkunastu minutach.

Cała stacja tonęła w nieprzeniknionych ciemnościach, 
bowiem obowiązywała ściśle przestrzegane przez Niemców 
zaciemnienie przeciwlotnicze. Na stacji zauważyliśmy jakiś 
pociąg towarowy. Po wejściu do budynku stacyjnego w urzę-
dzie ruchu spotkaliśmy kilku kolejarzy, którzy na nasz widok 

oniemieli. Krótko wytłuma-
czyłem im, kim jesteśmy i po 
co przychodzimy. W tym mo-
mencie nasi żołnierze w oka 
mgnieniu zdemolowali cały 
urząd ruchu, zabierając apa-
raty telefoniczne, trochę go-
tówki z kasy i zrywając insta-
lację telefoniczną wewnątrz 
urzędu. Kolejarze, gdy tyl-
ko odzyskali rezon, poinfor-
mowali nas, że na stacji stoi 
pociąg towarowy, w niedłu-
gim czasie odjedzie w kie-
runku Tarnowa, a do którego 
przed chwilą doczepiono sie-

dem wagonów wypełnionych Niemcami, którzy wieczorem 
tego dnia załadowali się na stacji Tuchów. Ilość tych Niem-
ców oceniano na około trzystu żołnierzy.

Zabraliśmy ze sobą cały personel kolejowy i udaliśmy się 
do południowych rozjazdów stacyjnych. Tam naprzeciwko 
budki kolejowej, ppor. „Doliwa” przy pomocy  kpr. „Ferbla” 
szybko zakłada minę plastikową. Gdy ładunek jest  gotowy,  
ewakuujemy  rodzinę  kolejową  mieszkającą w tej budce, 
żołnierze wyprowadzają niewiastę i wynoszą na rękach śpią-
ce dzieci. Sami odskakujemy dobre kilkadziesiąt kroków od 
torów. Po chwili następuje  błysk i równocześnie  silny wy-
buch, którego echo  niesie  się  po okolicznych  wzgórzach, 
a nad  naszymi  głowami  przelatuje z wyciem duży kawał 
szyny kolejowej i głucho uderza w ziemię poza nami. My 

biegniemy z powrotem na stację kolejową ściągamy z pa-
rowozu stojącego na bocznym torze maszynistę i palacza, 
a ponieważ udają, że stawiają opór - zmuszamy ich do zej-
ścia, grożąc bronią.

Część oddziału pod dowództwem por. „Roli”, która 
ubezpieczała nasze przygotowania do wysadzenia torowi-
ska w momencie detonacji doskakuje do wagonów z Niem-
cami, usiłuje je podpalić, ob-
rzucając je butelkami z ben-
zyną. Benzyna płonie, oświe-
tlając niebezpiecznie tą część 
stacji, gdzie jesteśmy i działa-
my. Niestety, ani wagony ko-
lejowe, ani słupy telefoniczne 
leżące w sąsiedztwie na plat-
formach kolejowych nie chcą 
się palić, są bowiem mokre 
po niedawnym deszczu. Po 
chwili ppor. ”Witraż” wska-
kuje na parowóz i urucha-
mia go, poczym szybko z nie-
go wyskakuje. Parowóz rusza 
pełną parą, leci jak szalony przez stację i pędzi z łoskotem 
w kierunku Pleśnej i Tarnowa.

Zbieram cały oddział, wzywam ppor. „Rola”, który 
z kilkunastoma ludźmi ubezpieczał nas od strony wago-
nów z Niemcami, sprawdzam czy wszyscy są obecni, odda-
jemy kilka serii z pm-ów w kierunku wagonów wypełnio-
nych przez biernie siedzących Niemców i pod osłoną bar-
dzo ciemnej nocy wycofujemy się w kierunku lasku „Jon-
dronko”, skąd, nie tracąc czasu, rozchodzimy się do swoich 
miejsc postoju.

Niemcy, których w wagonach siedziało istotnie około 
trzysta, nie zareagowali ani jednym strzałem. Odeszliśmy 
ze stacji bez własnych strat, cała akcja nie trwała dłużej niż 
trzydzieści minut. Ruch na kolei zamarł zupełnie. Puszczo-
ny przez nas parowóz widmo /bez załogi/ potoczył się z dużą 
szybkością w kierunku Tarnowa, przejechał przez stację ko-
lejową w Pleśnej, ku niemałemu zdziwieniu tamtejszych 
kolejarzy i stuknął w transport wojskowy, stojący przed jej 
północnym semaforem. Niestety szkody mu żadnej nie zro-
bił, bo niefachowo uruchomiony jechał już bardzo powoli.

Banschutze i kolejowe ekipy naprawcze z Tarnowa przy-
były do Tuchowa dopiero w godzinach wczesnorannych. 
Ruch kolejowy przywrócono w godzinach przedpołudnio-
wych. Przerwa w ruchu na linii Tarnów – Stróże trwała za-
tem około ośmiu godzin, spóźnienia pociągów dochodziły do 
dwunastu godzin, zadanie nasze zostało więc wykonane. Ża-
łowałem tylko jednego, że pozostawiliśmy parowóz na bocz-
nym torze, a można go było doczepić do składu z Niemcami 
i pchnąć cały transport na Tarnów. Wówczas efekt zderzenia 
pod Pleśną byłby o wiele lepszy, jak tylko z samą lokomoty-
wą. No trudno! W pewnym stopniu usprawiedliwia nas to, 
że dysponowaliśmy tylko dwoma pistoletami maszynowymi 
„Sten” oraz kilkunastoma sztukami broni krótkiej i taką też 
ilością granatów ręcznych, co wobec trzystu po zęby uzbro-
jonych Niemców, nie rokowało nam wielkiego powodzenia 
w wypadku interwencji z ich strony.

Kpt. Borowski Eugeniusz „Leliwa”
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W środę, 16 października obok cmen-
tarza Legionistów nr 171 w Łowczówku od-
był się coroczny „Bieg Zwycięzców”. Zawo-
dy sportowe rozpoczęły się o godzinie 11.00. 
Tuż po oficjalnym rozpoczęciu zawodów de-
legacje dzieci i  młodzieży poszczególnych 
szkół złożyły wiązanki kwiatów pod kapli-
cą cmentarną. 

W zawodach wzięli udział dzieci i mło-
dzież ze szkół podstawowych i gimnazjów gmi-
ny Pleśna. Zawodnicy startowali w trzech kate-
goriach wiekowych uwzględniających także płeć 
uczestników. W sumie 147 zawodników. Młod-
si startujący mieli do pokonania mniejszy dy-
stans w porównaniu z ich starszymi kolegami.

Po odprawie technicznej i  zapoznaniu 
uczestników z  zasadami zawodów o  godzi-
nie 11.30 wystartowali najmłodsi zawodnicy. 
Niestety pogoda nie sprzyjała biegom, było 
mgliście, aż w końcu zaczęło padać. Łącznie 
obejrzeliśmy sześć startów, nad przebiegiem 
których czuwała komisja sędziowska w skła-
dzie: Krzysztof Sorys – sędzia startowy oraz 
sędziowie pomocniczy Barbara Piwowarczyk, 
Stanisław Faliński, Paweł Ścieżka.

Wyniki IX edycji „Biegu Zwycięzców”
Dziewczęta kl. I-III
1.Julia Łazarz – Janowice
2.Justyna Kocik – Janowice
3.Oliwia Lisowska – Rzuchowa
4.Magdalena Jasińska – Janowice
5.Katarzyna Korpacka –Świebodzin
6.Gabriela Drąg – Pleśna
7.Anita Tomaszek – Janowice
8.Wiktoria Góral – Pleśna
9.Patrycja Wójcik – Janowice
10.Aleksandra Adamiak – Janowice
11.Jowita Jaśkiewicz –Świebodzin

Chłopcy kl. I-III
1.Mateusz Bober –Świebodzin
2.Michał Czosnyka –Świebodzin
3.Wiktor Boczek – Pleśna

4.Dariusz Stankowski- Lichwin
5.Bartłomiej Zieliński – Pleśna
6.Dawid Lisowski – Janowice
7.Dawid Baszczowski – Pleśna
8.Michał Chrzanowski – Lichwin
9.Mateusz Czopkowicz – Lichwin
10.Mateusz Bujak – Lichwin
11.Bartłomiej Wantuch – Lichwin

12.Krzysztof Sowa – Janowice
13.Krzysztof Sowa – Janowice
14.Mateusz Solarnia – Lichwin

Dziewczęta kl. IV-VI
1.Patrycja Jasińska – Janowice
2.Sandra Malisz – Janowice
3.Monika Kozioł – Rzuchowa
4.Dajana Kłósek – Rzuchowa
5.Anna Oratowska – Szczepanowie
6.Kinga Włodarczyk – Szczepanowie
7.Weronika Chrobak – Pleśna
8.Sylwia Gąciarz – Pleśna
9.Iwona Kajmowicz –Świebodzin
10.Kinga Łabuda – Rzuchowa
11.Sylwia Bodziony – Rzuchowa
12.Wiktoria Szuba – Rzuchowa
13.Weronika Martyka – Pleśna
14.Kornelia Liro – Rzuchowa
15.Gabriela Gąciarz – Rzuchowa
16.Karolina Rozwadowska – Pleśna
17.Amelia Burnat – Lichwin
18.Karolina Gawełczyk – Rzuchowa
19.Wiktoria Iwaniec – Lichwin
20.Julia Skowron – Pleśna
21.Magdalena Uchwat – Pleśna
22.Martyna Mrzygłód – Rzuchowa
23.Weronika Zelek –Świebodzin
24.Monika Kocik – Janowice
25.Natalia Szarkowicz – Lichwie
26.Anna Stankowska – Lichwin
27.Sylwia Tyka – Janowice
28.Kinga Iwaniec – Lichwin
29.Paulina Kipiela –Świebodzin
30.Małgorzata Wójcik – Janowice
31.Aleksandra Budzik –Świebodzin

32.Agnieszka Konieczny –Świebodzi
33.Weronika Skrobisz – Janowice
34.Kamila Tyka – Rychwałd

Chłopcy kl. IV-VI
1.Kamil Kocik – Janowice
2.Adrian Skowron – Pleśna
3.Dominik Ropski - Lichwin
4.Mateusz Radliński – Szczepanowie
5.Wiktor Sajdak – Pleśna
6.Tomasz Brożek – Szczepanowie
7.Jakub Burnat – Szczepanowie
8.Adam Wrona –Świebodzin
9.Adam Cich – Pleśna
10.Karol Boczek – Rychwałd
11.Marcin Orlik – Pleśna
12.Piotr Warzecha – Lichwin
13.Jakub Burnat – Lichwin
14.Wojciech Łoboda – Pleśna
15.Robert – Stankowski – Rychwałd
16.Jakub Bałut – Rychwałd
17.Mateusz Wiśniewski – Rychwałd
18.Paweł Nowak – Lichwin
19.Jakub Piszczek – Lichwin
20.Adam Sikora – Szczepanowie
21.Jakub Kukułka – Pleśna
22.Szymon Budzik – Pleśna
23.Tomasz Zieba – Janowice
24.Karol Czermak –Świebodzin
25.Kacper Budzik – Pleśna
26.Sylwester Ulanecki – Janowice
27.Sylwester Zięba – Janowice
28.Mikołaj Kwiek – Janowice
29.Mateusz Zięba – Janowice
30.Przemysław Iwaniec – Lichwie
31.Artur Mania – Lichwin
32.Krystian Sowa – Janowice
33.Jakub Budzik –Świebodzin
34.Bartłomiej Kocik – Janowice
35.Arkadiusz Mikoś– Janowice
36.Dariusz Wróbel – Lichwin
37.Filip Górski – Lichwin
38.Mateusz Masz – Janowice ?
39.Hubert Kras – Lichwin
40.Przemysław Konieczny –Świebodzin

Bieg Zwycięzców 2013
Rywalizacja ku pamięci poległych na Łowczówku
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W całym kraju zawody XIX Sportowego Turnieju Miast i 
Gmin odbyły się w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2013 r. – od 
Dnia Matki do Dnia Dziecka. Głównym celem tej imprezy jest ak-
tywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców, szczegól-
nie tych, którzy nie uprawiają sportu.

Jest to największa impreza sportu masowego w Polsce. Co 
roku startuje w niej średnio 400 miast i gmin, gromadząc na za-
wodach turniejowych ok. 2,5 mln osób. W 2013 r. w XIX Sporto-
wym Turnieju Miast i Gmin uczestniczyło 408 sklasyfikowanych 
miast i gmin w 6 kategoriach wynikających z ilości mieszkańców. 

Głównymi kryteriami oceny były:
• porównanie procentowe liczby osób startujących w Turnie-

ju z ogólną liczbą mieszkańców,
• porównanie środków finansowych miasta lub gminy wydat-

kowanych na kulturę fizyczną –     zgodnie z wykonanym budże-
tem 2012 w przeliczeniu na jednego mieszkańca,

• liczba osób startujących w „Teście Coopera”.
Nasza Gmina już po raz czwarty uczestniczyła w zmaganiach 

sportowych tego turnieju. W rankingu małopolskim Gmina Ple-
śna (powiat tarnowski) w grupie III, tj. gmin od 7,5 tys. do 15 tys. 
mieszkańców zajęła XIII miejsce. Nieco słabiej niż w roku ubie-
głym. Przyczyną mogło być odwołanie biegu masowego dziewcząt 
i chłopców ze względu na bardzo złe warunki atmosferyczne. W 
całej Polsce w tej kategorii sklasyfikowano 112 Miast i Gmin na 
121 startujących. 

Gospodarzem podsumowania wojewódzkiego była 17 paź-
dziernika niewielka miejscowość Grabie w Gminie Łapanów. Gmi-
na Łapanów zajęła I miejsce w naszym województwie w katego-
rii III tj. od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców. Uroczystość odbyła 
się w pięknej sali sportowej tutejszej szkoły podstawowej. W pod-

sumowaniu uczestniczyło wielu Burmistrzów, Wójtów i koordy-
natorów XIX STMiG. Pamiątkowe dyplomy, medale, albumy i li-
sty gratulacyjne od Marszałka Województwa Małopolskiego wrę-
czali m.in. Pani Zofia Czupryna – honorowa Prezes MTKKF, Jan 
Golc – Prezes MTKKF, Tomasz Urynowicz – Z-ca Departamen-
tu Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Kra-
kowie oraz Wójt Gminy Łapanów Jan Kulig. Szczegółowy wykaz 
startujących miast i gmin można zobaczyć na stronie interneto-
wej www.federacja.com.pl.

Składamy podziękowania wszystkim uczestnikom XIX spor-
towego turnieju miast i gmin i zachęcamy do jeszcze bardziej ak-
tywnego udziału w kolejnej edycji.

Koordynator XIX Sportowego Turnieju Miast i Gmin
Krzysztof Sorys

Dziewczęta gimnazjum
1.Daria Łatka – Pleśna
2.Klaudia Hebda – Rzuchowa
3.Natalia Ślaga – Pleśna
4.Sara Drwal – Pleśna
5.Izabela Surowiec – Rzuchowa
6.Natalia Sułowska – Pleśna
7.Wiktoria Skowron Pleśna
8.Weronika Plebanek – Pleśna
9.Beata Krawiec – Pleśna
10.Kornelia Trytek – Pleśna
11.Paulina Patoła – Pleśna
12.Patrycja Pytlik – Pleśna
13.Paulina Lisowska – Rzuchowa
14.Natalia Patyk – Pleśna
15.Karolin Cetera – Pleśna
16.Natalia Osika – Pleśna
17.Aleksandra Bałut – Pleśna

Chłopcy gimnazjum
1.Łukasz Gawlik – Rzuchowa
Mateusz Maślanka – Pleśna
2.Patryk Bańka – Pleśna
3.Przemysław Brach – Pleśna
4.Daniel Kocik – Pleśna
5.Mateusz Ropski – Pleśna
6.Karol Włodek – Pleśna
7.Dawid Skowron –Pleśna
8.Bartłomiej Mrzygłód – Rzuchowa
9.Daniel Kras – Pleśna
10.Krystian Wiśniewski – Pleśna
11.Paweł Mania – Pleśna
12.Ernest Szydłowski – Rzuchowa
13.Dawid Abramowicz – Rzuchowa
14.Daniel Sajdak – Pleśna
15.Kamil Iwaniec – Pleśna
16.Michał Bober – Pleśna
17.Adrian Stefanów - Pleśna
18.Dominik Starostka –Świebodzin
19.Marcin Mania – Pleśna
20.Patryk Kipiela – Pleśna
21.Dominik Sowa – Rzuchowa
22.Sebastian Bańka – Pleśna
23.Bartłomiej Kukułka – Pleśna
24.Przemysław Wojdanowicz – Pleśna
25.Karol Stankowski – Pleśna

26.Mateusz Sikora – Pleśna
27.Krystian Oleszkiewicz – Pleśna
28.Artur Iwaniec – Pleśna
29.Kamil Piszczek – Pleśna
30.Mateusz Chrzanowski – Pleśna

Około 13.00 obok cmentarza odbyła się 
dekoracja zwycięzców. Najlepsi uhonorowani 
zostali medalami oraz statuetkami, otrzyma-
li także pamiątkowe dyplomy i nagrody rze-
czowe z rąk dyrektora Gimnazjum w Pleśnej 
Mieczysława Gąciarza oraz dyrektor Centrum 
Kultury Jolanty Kuczera – Stankowskiej. Fun-
datorami nagród i odznaczeń dla zawodni-
ków,  a zarazem organizatorami zawodów byli: 
Centrum Kultury, Sportu i  Promocji Gmi-
ny Pleśna, Gimnazjum w Pleśnej im. Boha-
terów Bitwy pod Łowczówkiem oraz Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Pleśnej. Gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom zawodów.

Miejsce imprezy podkreśla jeden z nad-
rzędnych jej celów. Prócz propagowania bie-
gania i  zdrowego trybu życia wśród dzie-
ci i  młodzieży, „Bieg Zwycięzców” odbywa 
się ku pamięci odzyskania przez Polskę nie-
podległości.

S. Smoleń

PODSUMOWANIE WOJEWÓDZKIE XIX SPORTOWEGO  
TURNIEJU MIAST I GMIN
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W Pleśnej 19 września nastą-
piła inauguracja sportowa w no-
wym roku szkolnym. Do udzia-
łu w pierwszych zawodach zgło-
siło się 124 zawodników z ośmiu 
szkół naszej Gminy. Rywalizowa-
no w sześciu kategoriach wieko-
wych, a stawką był awans do Fi-
nałów Powiatowych. Po 6 zawod-
ników z poszczególnych kategorii 
uzyskało prawo startu w tych za-
wodach. Finały Powiatowe odby-
ły się 25 września  na Osiedlu  Le-
gionów w Tarnowie.

Do Finałów Wo-
jewódzkich z naszej 
Gminy awansowali: 
Monika Kozioł (4m), 
Kamil Kozik (5m), 
Sara Drwal (6m), Da-
ria Łatka (3m), Oli-
wia Rzepka (2m), 
K laudia  Sawczak 
(4m), Dawid Abra-
mowicz (6m), Łukasz 
Gawlik (3m), Mate-
usz Maślanka (5m). Bardzo do-
bre siódme miejsce zajęła Klau-
dia Hebda, natomiast ósme Szy-
mon Ryba, Dominik Starostka i 
Przemysław Brach.

Wyniki w Gminnych Indy-
widualnych Biegach Przełajowych 
dziewcząt i chłopców Szkół Pod-
stawowych i Gimnazjum przepro-
wadzonych  w dniu 19.09.2013r.

Dziewczęta kl. IV
  1. Burnat Amelia – Lich
  2. Skowron Julia – Pl
  3. Gawełczyk Karolina – Rz
  4. Armatys Natalia – Pl
  5. Gąciarz Gabriela – Rz
  6. Mrzygłód Martyna – Rz
  7. Kumor Martyna – Rz
  8. Sękowska Anna – Lich
  9. Świerczek Paulina – Rz
10. Jamro Aneta – Jan
11. Wiśniewska Klaudia – Rych
12. Szydło Sara - Pl
13. Adamiak Aleksandra – Jan

Dziewczęta kl. V
  1. Ciuraj Klaudia – Lich
  2. Liro Kornelia – Rz
  3. Kłósek Dajana – Rz
  4. Szarkowicz Natalia – Lich
  5. Szuba Wiktoria – Rz
  6. Ochwat Magdalena – Pl
  7. Kajmowicz Marta – Rz

  8. Brożek Gabriela – Pl
  9. Niewola Izabela – Pl
10. Szydłowska Weronika – Szcz

Dziewczęta kl. VI
  1. Kozioł Monika – Rz
  2. Oratowska Anna – Szcz
  3. Włodarczyk Kinga – Szcz
  4. Gaciarz Sylwia – Pl
  5. Chrobak Weronika – Pl
  6. Ozga Patrycja – Lich
  7. Bodziony Sylwia – Rz
  8. Czernecka Karolina – Rz

  9. Łabuda Kinga – Rz
10. Gawełczyk Karolina – Rz
11. Kuklińska Julia – Pl

Chłopcy kl. IV
  1. Ropski Dominik – Lich
  2. Budzik Kacper – Pl
  3. Zięba Tomasz – Jan
  4. Sajdak Wiktor – Pl
  5. Burnat Jakub –Lich
  6. Zięba Mateusz – Jan
  7. Knapik Jakub – Pl
  8. Sowa Krystian – Jan
  9. Gąsior Maciej – Rz
10. Cebula Jakub – Rz

Chłopcy kl.  V
  1. Łoboda Wojciech – Pl
  2. Smoleń Albert – Szcz
  3. Orlik Marcin – Pl
  4. Ryba Wiktor – Pl
  5. Skubisz Bartłomiej – Rz
  6. Zagól Krzysztof – Szcz
  7. Stankowski Robert – Rych
  8. Wiśniewski Mateusz – Rych
  9. Sobczyk Bartłomiej – Rz
10. Ulanecki Sylwester – Jan
11. Wycykał Kamil – Rz
12. Cebula Szymon – Rz
13. Górski Filip – Lich
14. Mania Artur – Lich

Chłopcy kl. VI
  1. Kocik Kamil – Jan
  2. Skowron Adrian – Pl

  3. Pabian Dawid – Rz
  4. Brożek Tomasz – Sz
  5. Cich Adam – Pl
  6. Radliński Mateusz – Szcz
  7. Budzik Szymon – Pl
  8. Kukułka Jakub – Pl
  9. Kleszyk Sebastian – Pl
10. Brozek Kamil – Pl
11. Wróbel Dariusz – Lich
12. Iwaniec Wojciech – Rz
13. Witkowski Łukasz - Rz

Gimnazjum dziewczęta
Klasa I
  1. Sara Drwal – Pl
  2. Patoła Paulina – Pl
  3. Trytek Kornelia – Pl
  4. Patyk Natalia – Pl
  5. Bałut Aleksandra – Pl
  6. Osika Natalia – Pl
  7. Rejkowicz Ewelina – Pl

Klasa II
  1. Łatka Daria – Pl
  2. Hebda Kornelia –Rz
  3. Piórkowska Iwona – Rz
  4. Sawczak Klaudia – Pl
  5. Sułowska Natalia – Pl
  6. Skowron Wiktoria – Pl

Klasa III
  1. Rzepka Oliwia – Pl
  2. Ślaga Natalia – Pl
  3. Surowiec Izabela – Rz
  4. Krawiec Beata – Pl
  5. Pytlik Patrycja – Pl
  6. Chrzanowska Paulina – Pl
  7. Radlińska Aleksandra – Rz
  8. Limanowska Paulina – Rz
  9. Stawarska Kinga – Rz
10. Kozioł Gabriela – Rz

Gimnazjum chłopcy
Klasa I
  1. Włodek Karol – Pl
  2. Abramowicz Dawid – Rz
  3. Starostka Dominik – Pl

  4. Mania Paweł – Pl
  5. Szydłowski Ernest – Rz
  6. Sowa Dominik – Rz
  7. Robak Michał – Pl
  8. Bańka Sebastian – Pl
  9. Bibuła Mateusz – Rz
10. Majorek Daniel – Pl
11. Armatys Mateusz – Pl

Klasa II
  1. Brach Przemysław – Pl
  2. Ropski Mateusz – Pl
  3. Wisniewski Krystian – Pl
  4. Iwaniec Kamil – Pl
  5. Majewski Bartłomiej – Rz

Klasa III
  1. Gawlik Łukasz – Rz
  2. Maślanka Mateusz – Pl
  3. Ryba Szymon – Pl
  4. Bańka Patryk – Pl
  5. Chochołowicz Jakub – Pl
  6. Kocik Daniel – Pl
  7. Michałek Łukasz – Pl
  8. Kras Daniel – Pl
  9. Skowron Dawid – Pl
10. Mania Marcin – Pl
11. Słowik Dominik – Rz
12. Słowik Mariusz – Rz
13. Liro Arkadiusz - Rz

W finałach wojewódzkich, 
które odbyły się 9 października w 
Nowym Targu, najlepiej pobiegli: 
Łukasz Gawlik – 24m, Mateusz 
Maślanka – 25m, Daria Łątka – 
33m, Monika Kozioł – 34m, Ka-
mil Kozik – 36m. Pozostali nasi 
reprezentanci wypadli nieco sła-
biej. Należy podkreślić, iż sam 
udział w tych finałach to spory 
sukces dla tych uczniów, tym bar-
dziej że w każdej kategorii starto-
wało około 100 zawodników.

K.S.

Sportowa Inauguracja roku szkolnego 2013/2014
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W dniu 27 września 2013 roku podczas 
XXVII sesji Rady Powiatu Tarnowskiego Szko-
ła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Ple-
śnej została wyróżniona za osiągnięcia sporto-
we w roku szkolnym 2012/2013. Sześć najlep-
szych placówek otrzymało nagrody za rywali-
zację sportową. Nasza szkoła w rankingu szkół 
podstawowych, których łącznie jest około sto 
czterdzieści w całym Powiecie Tarnowskim, 
uplasowała się na VI pozycji. To nie 
lada wyczyn, który na pewno zapisze 
się na kartach historii naszej gminy.

Puchary oraz medale dla 
przedstawicieli szkół wręczyli Sta-
rosta Tarnowski Roman Łucarz, Wi-
cestarosta  Mirosław Banach oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu Zbi-
gniew Karciński. Zaszczyt odbioru 
owych nagród przypadł Weronice 

Chrobak, Kamilowi Brożkowi oraz opiekunom 
– Krzysztofowi Niemcowi i Pawłowi Ścieżce. 

Taki sukces zawdzięczamy w głównej mie-
rze niezwykłemu zaangażowaniu, poświęceniu 
i wysiłkowi uczniów. Serdeczne podziękowania 
oraz wyrazy wdzięczności należą się również 

Pani dyrektor Agnieszce Stasik oraz zastępcy 
dyrektora Panu Krzysztofowi Niemcowi, któ-
rzy stawiają nie tylko na rozwój intelektualny, 
ale także i fizyczny dzieci. 

Paweł Ścieżka

Na hali sportowej w Pleśnej 17 i 18 paź-
dziernika odbyły się zawody piłki halowej w ka-
tegorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
We wszystkich czterech kategoriach zwycięży-
li uczniowie z Pleśnej.
Wyniki zawodów gminnych:
Dziewczęta SP:
Pleśna – Szczepanowie  1:0
Janowice – Rzuchowa  0:0
Pleśna – Janowice   0:2
Szczepanowice – Rzuchowa  3:0
Pleśna – Rzuchowa    1:0
Szczepanowice – Janowice  1:0
Tabela końcowa:
1. Pleśna
2. Szczepanowie
3. Janowice
4. Rzuchowa

Chłopcy SP:
1. Lichwin  – Janowice  1:0
2. Janowice – Rzuchowa  1:0
3. Lichwin   – Rzuchowa  1:1
4. Świebodzin – Pleśna  0:2
5. Pleśna – Rychwałd  2:0

6. Świebodzin – Rychwałd  0:0
7. Lichwin – Świebodzin  2:3
8. Janowice – Pleśna    0:3
9. Lichwin – Janowice  0:2
10. Świebodzin – Pleśna  1:2
Tabela końcowa:
1. Pleśna
2. Świebodzin
3. Janowice
4. Lichwin
5. Rzuchowa
6. Rychwałd

Dziewczęta gimnazjum:
 Pleśna – Rzuchowa 1:0
Chłopcy gimnazjum:
 Pleśna – Rzuchowa  10:3

W Tuchowie 22 i 23 października naszą 
Gminę reprezentowały dziewczęta i chłopcy z 
gimnazjum w Pleśnej, natomiast dziewczęta i 
chłopcy SP 24 i 25 października na nowo po-

wstałej hali w Czermnej. Dobrze zagrały dziew-
częta z Gimnazjum, zajmując ostatecznie trzecie 
miejsce, natomiast chłopcy ze szkoły podstawo-
wej, zdobywając drugie miejsce w turnieju, uzy-
skali awans do finałów w tej kategorii. Finały po-
wiatowe odbyły się 6 listopada na hali przy tutej-
szym gimnazjum. Mimo zaciętej walki i wielkie-
go zaangażowania chłopcy nie zdołali pokonać 
swoich rywali. Ostatecznie zajęli wysokie czwar-
te miejsce w powiecie. Puchary, medale i dyplo-
my wręczali Pani Dyrektor SP Agnieszka Stasik 
i Pan Dyrektor Krzysztof Niemiec. Gratulujemy 
młodym piłkarzom i opiekunowi Panu Pawłowi 
Scieżka za przygotowanie piłkarzy i prowadze-
nie drużyny w czasie całego turnieju.

Wyniki końcowe - finał powiatowy:
1. Dąbrówka Tuchowska
2. Wola Rzędzińska nr1
3. Łęg Tarnowski
4. Pleśna

K.S.

6 listopada bieżącego roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bro-
nisława Czecha w Pleśnej na hali widowiskowo – sportowej przy Gim-
nazjum w Pleśnej rozegrali finały powiatowe w pił-
ce nożnej halowej. Co prawda nie udało nam się 
zdobyć podium – zajęliśmy czwarte miejsce -  ale 
walka była naprawdę wyrównana. Pierwszy mecz 
przegraliśmy z Dąbrówką Tuchowską – zwycięzca-
mi turnieju, następnie minimalna porażka z Wolą 
Rzędzińską i remis z Łęgiem Tarnowskim, z któ-
rym w końcowej klasyfikacji uzyskaliśmy tę samą 
liczbę punktów. O kolejności w zawodach zadecy-
dować musiała więc różnica bramek – zawodni-
cy Łęgu Tarnowskiego zdobyli o jedną bramkę więcej, dlatego też sta-
nęli na najniższym miejscu podium.

Chcący zagrać w finałach,  musieliśmy przebrnąć przez szczebel 
gminny. Tutaj pewnie awansowaliśmy do półfinałów powiatowych, 

nie przegrywając żadnego meczu i tym samym zajmując pierwsze 
miejsce. Następnie w Czermnej, pokonując drużyny z Szerzyn, Ryglic 
i Ciężkowic, walczyliśmy o pierwsze miejsce, jednakże dobrą passę 
naszego zespołu przerwał team z Dąbrówki Tuchowskiej i ostatecz-

nie uplasowaliśmy się na drugiej pozycji.
Za wysiłek, trud i zaangażowanie podczas trenin-

gów oraz meczy należą się serdeczne podziękowania 
dla reprezentantów Szkoły Podstawowej w Pleśnej, a 
mianowicie Kamila Brożka, Mateusza Cetery, Adama 
Cicha, Wojciecha Łobody, Marcina Orlika, Adriana 
Skowrona, Rafała Szablowskiego, Sebastiana Szarko-
wicza, Mateusza Tryby i Macieja Zielińskiego, którym 
pod wodzą trenera Pawła Ścieżki udało się dotrzeć do 
finałów powiatowych. Należy również wspomnieć o 

tym, że i żeńskiej reprezentacji szkoły udało się wygrać zawody gminne, tym 
samym awansując do półfinałów powiatowych. Tam jednak poziom oka-
zał się na tyle wysoki, że nasze dziewczęta niestety nie sprostały  rywalkom.

Paweł Ścieżka

Medalowa „szóstka”

Halowa piłka nożna 2013

O krok od medalu
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7 grudnia 2013 roku zaznaczy się w 
historii miejscowości Pleśna jako data 
II Halowego Turnieju Mikołajkowe-
go. Po raz pierwszy odbył się on w ob-
sadzie międzynarodowej. Zawitała bo-
wiem do naszej miejscowości drużyna  
Partizan Bardejov ze Słowacji. Oprócz 
tej drużyny w imprezie brało udział 
jeszcze jedenaście innych teamów, 
wśród nich nasza drużyna UKS Pleśna. 
Pomimo tego, iż turniej odbywał się w 
trakcie niesprzyjającej pogody (huragan 
Ksawery), wszystkie zdeklarowane dru-
żyny odwiedziły naszą Pleśną.

Tegoroczny turniej odbył się pod pa-
tronatem Członka Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego pana dr Stanisława 
Sorysa oraz v-ce Prezesa PZPN pana Ro-
mana Koseckiego. W turnieju uczestni-
czyli zawodnicy z rocznika 2003. Wyda-
rzenie cieszyło się dużym zainteresowa-
niem zarówno drużyn, jak i ich kibiców, 
wśród których wyraźnie dominowali ro-
dzice tych młodych zawodników. Am-
bicje, także dorosłych, sprawiły, że ry-
walizacja oraz  doping stały na najwyż-
szym poziomie.

Niestety impreza spotkała się z prak-
tycznie zerowym zainteresowaniem 
ze strony miejscowych sympatyków 
futbolu. Szkoda, bo faktycznie wśród 
obecnych przeważały same pozytywne 
opinie na temat turnieju oraz jego orga-
nizacji. Młodzi chłopcy z naszego UKS-
-u wybierają się z rewizytą na Słowację 
już 19 stycznia 2014 r.

Turniej rozegrano w systemie gru-
powym po 6 drużyn w każdej grupie. 
Ze względu na liczebność zespołów po-
stanowiono, by mecze trwały nieprze-
rwane 12 minut bez zmiany stron. Naj-
większe emocje czekały wszystkich już w 
półfinałach, zwłaszcza w spotkaniu po-
między Wisłą Kraków a DAP Dębica, w 
którym o awansie zdecydowała jedna je-
dyna strzelona bramka przez chłopców z 
Krakowa. W finale – ku uciesze kibiców 
Białej Gwiazdy – spotkały się oba zespo-
ły Wisły Kraków. Ostatni mecz się podo-
bał, zobaczyliśmy sporo bramek, popiso-
wych parad bramkarskich oraz celnych 
strzałów. Poniżej prezentujemy wyniki 
II HALOWEGO TURNIEJU MIKO-
ŁAJKOWEGO PLEŚNA 2013:
  1. Wisła NIEBIESCY Kraków
  2. Wisła CZERWONI Kraków
  3. DAP Dębica

  4. UKS 6 Jasło
  5. GKS Katowice
  6. Tarnovia Tarnów
  7. Partizan Bardejov
  8. OKOCIMSKI Brzesko
  9. AP 21 Kraków
10. WOLANIA Wola Rzędzińska
11. Unia Tarnów
12. UKS Pleśna

W tradycyjnej sondzie przeprowa-
dzonej wśród trenerów najlepszym za-
wodnikiem turnieju został Arkadiusz 
Krysik z Wisły, najlepiej między słupka-
mi czuł się Kacper Warchoł z „Szóstki” 
Jasło, natomiast królem strzelców został 
Gabriel Kieroński z Tarnovii. 

Organizatorami tegorocznego tur-
nieju byli: UKS Gryf Pleśna, Gimna-
zjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy 
pod Łowczówkiem, Szkoła Podstawowa 
im. Bronisława Czecha w Pleśnej, Cen-
trum Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Pleśna, Urząd Gminy Pleśna. Sponsora-
mi tegorocznego turnieju byli na-
tomiast: Tarnowska Agencja Roz-
woju Regionalnego, Urząd Mar-
szałkowski w Krakowie, Staro-
stwo Powiatowe w Tarnowie, Pol-
ski Związek Piłki Nożnej, Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Pleśnej, 
Grupa Azoty, Piotr Szablowski, 
Sławomir Skowron, Szymon Po-
lek. Mogliśmy liczyć na wsparcie 
medialne ze strony: Radia RDN 
Małopolska, Futbolu Małopolski, 
tygodnika Miasto i Ludzie, telewi-
zji Tarnowska.tv.

Turniej nie miałby miejsca, 
gdyby sporo osób nie zaangażo-
wało się w to przedsięwzięcie. A 
byli to: pan Leszek Nowicki, pań-
stwo Grażyna i Bogdan Golińscy, 
Michał Kukułka, Marcin Walaszek, 
Tomasz Sajdak, Andrzej Klich, 
Marcin Warchoł. Podziękowania 
składam również paniom przygo-
towującym posiłki ze Szkoły Podstawo-
wej w Pleśnej oraz paniom sprzątającym 
z Gimnazjum w Pleśnej. Dziękuję pa-
nom Krzysztofowi Sorysowi oraz Sta-
nisławowi Falińskiemu za obsługę Tur-
nieju. Dziękuje panu dyrektorowi Mie-
czysławowi Gąciarzowi, jako gospoda-
rzowi hali w Pleśnej, za pomoc w orga-
nizacji oraz prowadzeniu turnieju. Dzię-

kuję panu Sebastianowi Smoleniowi za 
pomoc medialną i organizacyjną. Wszyst-
kim dyrektorom placówek oświatowych 
oraz instytucji działających przy Urzę-
dzie Gminy Pleśna serdecznie dziękuję. 
Szczególne podziękowania na ręce pana 
Ryszarda Stankowskiego składam jemu 
samemu oraz prezydium Rady Gminy 
Pleśna na czele z Panem Wójtem Stani-
sławem Burnatem, panią Martą Rzepa 
oraz panami Kazimierzem Manią i Ma-
rianem Truchanem. Bez Waszego wspar-
cia na pewno niektóre rzeczy potoczyły-
by się inaczej. Na koniec dziękuję Rad-

nym miejscowości Pleśna: pani Annie 
Wadas oraz Zygmuntowi Ścieżce. Na 
wręczenie nagród przybył na turniej Po-
seł na Sejm RP pan Robert Wardzała. Już 
zaczynamy powoli przygotowywać się do 
V Memoriału im. Jacka Gąciarza, na któ-
ry już dzisiaj serdecznie w imieniu orga-
nizatorów zapraszam.

Tomasz Włodek

II HALOWY TURNIEJ MIKOŁAJKOWY PLEŚNA 2013
W finale Wisła zagrała z… Wisłą
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W dniu 15 listopada 2013r. o godzinie 
16:30 dyżurny  Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowie przyjmuje zgłoszenie: „Wybuchł po-
żar w budynku Placówki Opiekuńczo – Wycho-
wawczej „PROMYK” w miejscowości Rzucho-
wa gmina Pleśna oraz zderzenie czołowe dwóch 
samochodów osobowych w tej samej miejsco-
wości, są osoby poszkodowane oraz ranni”. 

Na szczęście nie jest to czarny piątek na 
terenie gminy Pleśna, a tylko założenia do te-
gorocznych Powiatowych Ćwiczeń Ochotni-
czych Straży Pożarnych, które odbyły się 15 
listopada 2013r. w naszej gminie.

Zorganizowane ćwiczenia miały na celu: 
praktyczne sprawdzenie przygotowania jedno-
stek PSP i OSP KSRG i OSP  współdziałających 
z KSRG do podjęcia działań ratowniczo-ga-
śniczych w przypadku pożaru budynku uży-
teczności publicznej, sprawdzenie przygoto-
wania obiektu do prowadzenia działań ratow-

niczych i  ewaku-
acji ludzi, dosko-

nalenie działań 
w zakresie udzie-
lania kwalifikowa-
nej pomocy me-
dycznej, dosko-
nalenie alarmo-
wania, współdzia-
łania oraz dowo-
dzenia jednostka-
mi ochrony prze-
c iwp ożarowej , 
sprawdzenie i do-
skonalenie działa-
nia systemów alarmowania i łączności radio-
wej oraz sprawdzenie Planu Ratowniczego Po-
wiatu Tarnowskiego.

W ćwiczeniach  brało udział  16 zastępów  
straży pożarnych, w tym  1 zastęp PSP JRG 2 
PC Siedliska. Do działań ratowniczo – gaśni-
czych w ramach ćwiczeń zostały zadysponowa-
ne wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Ple-
śna, OSP KSRG Pleśna, OSP KSRG Rzuchowa, 

OSP Lichwin, OSP 
Lubinka, OSP Jano-
wice, OSP Szczepa-
nowice oraz   OSP 
KSRG z  gmin są-
siadujących: OSP 
KSRG Tuchów, OSP 
KSRG Zgłobice, 
OSP KSRG Grom-
nik i OSP KSRG Za-

kliczyn.  W sumie w ćwiczeniach, którymi do-
wodził  Komendant Gminny w Pleśnej druh 
Jan Kubicz, uczestniczyło 93 strażaków. Ob-
serwatorami  ćwiczeń byli członkowie Prezy-
dium Zarządu Powiatowego  ZOSP RP w Tar-
nowie na czele z Prezesem  druhem Kazimie-
rzem Sady, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP 
w Tarnowie mł. bryg. Robert Kłósek, oficero-
wie Wydziału Operacyjnego KM PSP Tarnów, 
Dyrektor Zarządzania Kryzysowego i Ochro-
ny Ludności Starostwa Powiatowego Wojciech 
Mik, przedstawiciel powiatu tarnowskiego Jó-
zef Knapik, Wójt Gminy Pleśna Stanisław  Bur-
nat, przedstawiciele władz samorządowych 
gminy oraz przedstawiciele Zarządu Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP w Pleśnej. Po zakoń-
czeniu ćwiczeń odbyło się podsumowanie oraz 
poczęstunek w Domu Strażaka OSP Pleśna.

Tadeusz Ścieżka

W sobotę, 14 grudnia 2013 roku w Ko-
palni Soli w Wieliczce koło Krakowa odbył 
się V Barbórkowy Turniej Strażaków i Ra-
towników. Zawody były nieoficjalnymi Mi-
strzostwami Polski Strażaków jednostek 
PSP i OSP z całego kraju.

Po raz pierwszy  wzięli w nich udział także 
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ple-
śnej. Ich konkurentami byli strażacy z jedno-
stek ochrony przeciwpożarowej z całej Polski, 
ale także i Europy, gdyż na starcie pojawili się 
również strażacy z Niemiec, Czech i Słowacji. 
Ochotnicza Straż Pożarna z Pleśnej była jedy-
ną jednostką z Powiatu Tarnowskiego.

Zawody polegały na pokonaniu w  jak 
najkrótszym czasie 679 schodów w Kopalni 
Soli w Wieliczce czyli ok. 110 metrów w róż-
nicy poziomów. Start miał miejsce na dole Ko-
palni. Druhowie, w pełnym bojowym uzbro-
jeniu strażackim łącznie z aparatem ochrony 
dróg oddechowych (waga ok. 23-25 kg), mieli 

za zadanie dotrzeć do mety, która znaj-
dowała się na górze Kopalni. Bieg od-
bywał się w trzyosobowych drużynach, 
tak więc współpraca każdego z zawod-
ników musiała być profesjonalna i per-
fekcyjnie dopracowana. 1/3 trasy stra-
żacy musieli pokonać w zupełnej ciem-
ności, oświetlając sobie drogę jedynie 
latarkami. Jako debiutanci w tej impre-
zie, nasi druhowie chcieli się bardzo 
dobrze zaprezentować i to im się udało. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Pleśnej 
zajęła II miejsce w Polsce w kategorii OSP,  
a X miejsce w kategorii OPEN, wyprzedza-
jąc tym samym 71 drużyn z całej stawki star-
tujących. Niewątpliwie bardzo długo musie-
liśmy czekać na taki sukces, który rozsławia 
Naszą Pleśną na arenie krajowej, jak i mię-
dzynarodowej.

W skład srebrnej drużyny OSP Pleśna 
weszli: Dominik Gonciarz, Tomasz Skro-

bisz, Dawid Siwek, Mateusz Siwek, Kamil 
Siwek. Za ten wspaniały prezent na nadcho-
dzące Święta Bożego Narodzenia bardzo im 
dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tadeusz Ścieżka

Szczegółowa relacja z  Barbórkowe-
go Turnieju w  kolejnym numerze „Pogó-
rza” (red.)

MIĘDZYNARODOWY SUKCES STRAŻAKÓW – RATOWNIKÓW  
Z OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PLEŚNEJ

Powiatowe ćwiczenia jednostek OSP
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Muzyczne wydarzenia kulturalne ostatnich miesięcy
sala widowiskowa Centrum Kultury w Pleśnej
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Galeria z obchodów niepodległościowych
Cmentarz Legionistów w Łowczówku

10 listopada 2013


