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Podczas XXXV Sesji Rady Gminy Pleśna dnia 30 grud-
nia radni głosowali nad nowym budżetem. Za przyjęciem 
uchwały opowiedziało się 12 radnych, nie oddano głosów 
sprzeciwu, oddano 2 głosy wstrzymujące.

Dochody zaplanowano na 30.750.226 zł, zaś wydatki 
wyniosą 33.428.675 zł. Co piąta złotówka z budżetu przezna-
czona zostanie na inwestycje. Jak każdy budżet, także i ten 
może nieco ulec zmianie, zwłaszcza jeżeli idzie o dochody, 
które mogą zwiększyć się o dodatkowe środki zewnętrzne, 
przede wszystkim z Unii Europejskiej.

Jak wójt Stanisław Burnat podkreśla –Wieloletnia Progno-
za Finansowa zmusza nas do takiego, a nie innego budżetu. Wie-
le zależeć będzie od środków zewnętrznych. Wspólnie z Radą sta-
raliśmy się, by w projekcie uwzględniona została każda z miejsco-
wości. Dziękuję Pani Skarbnik, pracownikom Urzędu i Radnym 
za współpracę nad projektem.

Projekt uchwały budżetowej przedłożony został rad-
nym dnia 9 grudnia. Poszczególne Komisje po szczegóło-
wych analizach i konsultacjach pozytywnie zaopiniowały 
dokument. Projekt uzyskał także przychylną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Spośród wielu inwestycji na terenie gminy Pleśna, bu-
dowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych 
stanowi jeden z ważniejszych celów. Na tego typu zadania 
zaplanowano w budżecie środki w kwocie blisko 2 mln zł. 
Analizując zestawienie wydatków majątkowych (zob. tabela 
na następnej stronie), zauważamy przeznaczenie znacznych 
kosztów na remont i rozbudowę infrastruktury drogowej. 
Kolejne zniszczone wskutek powodzi odcinki dróg gmin-
nych doczekają się odbudowy, podniszczone nawierzchnie 
pokryte zostaną nową masą bitumiczną. Wreszcie znaczna 
część środków przeznaczona zostanie na budowę i remont 
ośrodków sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy. 
Gmina inwestować będzie w budowę boiska w Rzuchowej, 
unowocześnienie boiska w Świebodzinie oraz placu zabaw 
w Pleśnej. Planuje się remont hali sportowej w Pleśnej. Po-

ważną inwestycją na obecny rok jest budowa Centrum Pa-
mięci Narodowej w Lichwinie, które powstanie w związku 
z setną rocznicą Bitwy pod Łowczówkiem i siedemdziesią-
tą rozformowania batalionu AK „Barbara”.

Na dzień dzisiejszy poczyniono już kroki ku realizacji 
części inwestycji uwzględnionych w budżecie. Gmina jest 
już po rozstrzygnięciu przetargu na rozbudowę sieci kanali-
zacji sanitarnej w miejscowościach Łowczówek, Rychwałd. 
Czekamy na ocenę wniosku obejmującego dwa zadania: bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w Rzu-
chowej oraz budowę wodociągu w Rychwałdzie (Zagórze). 
W przypadku tych inwestycji gmina stara się o dofinanso-
wanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Wniosek dotyczący budowy oświetlenia solarnego w Li-
chwinie, Pleśnej, Rzuchowej i Szczepanowicach, złożony 
w ramach MRPO, znajduje się na liście rezerwowej. Gmina 
stara się także o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki na remont hali sportowej przy Gimnazjum w Pleśnej. 
Na liście ogłoszonych przetargów można zauważyć zamó-
wienie na remont istniejącego boiska sportowego przy szko-
le podstawowej w Świebodzinie. Wójt podpisał już umowy 

na dofinansowanie zadań w ramach PROW: 
budowy placu zabaw w Pleśnej, budowy bo-
iska sportowego w Rzuchowej oraz budowy 
Centrum Pamięci Narodowej w Lichwinie. 

Grudniowa sesja przebiegała w towarzy-
stwie zaproszonego gościa – Agnieszki Par-
tridge – autorki książki „Pleśna, jakiej już 
nie ma. Historie w fotografiach”. W dowód 
wdzięczności za tak cenną dla gminy publi-
kację  Wójt Stanisław Burnat oraz Przewod-
niczący Rady Ryszard Stankowski złożyli naj-

serdeczniejsze podziękowania, gratulacje i wyrazy uznania 
autorce. Radni mieli okazję wysłuchać prelekcji A. Partrid-
ge, która posługując się projekcją multimedialną, przedsta-
wiła krótką genezę książki oraz wybrane jej treści.

S. Smoleń

Ostatni budżet bieżącego samorządu uchwalony 
XXXV Sesja Rady Gminy Pleśna
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W bieżącym roku dochody całkowite wyniosą 30.750.226 
zł (w tym dochody bieżące pochodzące głównie z subwencji i 
dotacji z budżetu państwa w wysokości 28.657.883 zł oraz do-
chody majątkowe w kwocie 2.092.343 zł). W ciągu roku plan 
dochodów zwiększy się o dodatkowe środki zewnętrzne, w 
tym: dotacje na pokrycie częściowych kosztów opieki przed-
szkolnej, odbudowę dróg gminnych i remonty dróg wewnętrz-
nych, co wpłynie również na zwiększenie się planu wydatków.

Wydatki łącznie stanowią 33.428.675 zł. Wysokość wy-
datków majątkowych wyniesie 6.474.265 zł, wydatki bieżące 
zaplanowano na kwotę 26.954.410 zł. W bieżącym roku 20% 
środków przeznaczona zostanie na inwestycje. Poniżej prezen-
tujemy Państwu tabelę wydatków majątkowych na obecny rok.

L.p. Nazwa zadania W złotych

1.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Łowczówek, Pleśna, 
Rychwałd oraz budowa rozdzielczej sieci 
wodociągowej w miejscowości Świebodzin

1 372 021

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w m. Rzuchowa 478 824

3. Projekt budowy sieci wodociągowej Lichwin 
- Stadniczówka 20 000

4. Budowa wodociągu w Janowicach 10 000

5. Projekt budowy sieci wodociągowej 
w Dąbrówce Szczepanowskiej 20 000

6. Projekt budowy sieci wodociągowej 
w Łowczówku (P. Dragan) 5 000

7. Budowa wodociągu Rychwałd Zagórze 25 000

8. Przebudowa drogi wewnętrznej 
(dofinansowanie w ramach dawnego FOGR) 90 000

9.
Budowa chodników przy drogach 
powiatowych w m. Świebodzin, Janowice 
i Pleśna (udział własny)

130 000

10.
Przebudowa pobocza drogi powiatowej 
1356K Tarnów - Zakliczyn w miejscowości 
Lubinka II etap

15 000

11.

Budowa i przebudowa układu 
komunikacyjnego na osiedlu domów 
jednorodzinnych wraz z budową 
w m. Rzuchowa - etap I

200 000

12. Zakup i ustawienie wiaty przystankowej 
w Dąbrówce Szczepanowskiej 5 000

13.

Remont - przebudowa drogi nr 471/6 
znajdującej się we władaniu UG Pleśna 
od drogi nr K200085 Dąbrówka 
Szczepanowska - Szczepanowice - Lichwin 
w Dąbrówce Szczepanowskiej (f.sołecki)

17 390

14.
Położenie masy bitumicznej na odcinku 
drogi gminnej Łowczówek Wola w kierunku 
P. Chatałów (f.sołecki)

20 000

15. Remont - przebudowa drogi w m. Pleśna 
„Dołki” (f. sołecki) 22 000

16.

Wykonanie drogi dojazdowej do Szkoły 
Podstawowej w Rychwałdzie (położenie 
asfaltu, założenie barierek, oraz przepustu 
po drogą) (f. sołecki)

17 339

17.
Zakup i położenie masy bitumicznej na drogi 
w m. Szczepanowice do Jagoda W. (60mb) 
i Zbylut T. (40mb) (f. sołecki)

23 595

18.

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 
od P. Jeżykowski - Kościół Chrześcijańskiej 
Wspólnoty Zielonoświątkowej (f. sołecki 
+25.000)

48 595

19. Przebudowa dróg wewnętrznych 
w m. Rzuchowa - Pod oczyszczalnie 80 000

20.
Opracowanie dokumentacji projektowo 
- kosztorysowych przebudowy dróg 
wewnętrznych 30 000

21.

Odbudowa dróg gminnych zniszczonych 
w wyniku powodzi (udział własny) 
(Dąbrówka Szczepanowska, Łowczówek, 
Janowice) 300 000

22. Projekt zabudowy (remontu) potoku od 
strony szkoły podstawowej w m. Janowice 20 000

23.
Dotacja celowa dla OSP Pleśna na 
dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu 
ratowniczo - gaśniczego

5 000

24.
Dotacja celowa dla OSP Rzuchowa na 
dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu 
ratowniczo - gaśniczego

5 000

25. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP 
w Szczepanowicach 5 000

26. Remont posadzki w budynku SP Pleśna 35 000

27. Remont pokrycia dachu na budynku SP 
Szczepanowice 150 000

28. Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Janowicach - etap I 50 000

29. System oddymiania klatki schodowej 
Przedszkola w Pleśnej 44 000

30. Generalny remont toalet w budynku 
Gimnazjum w Rzuchowej 30 000

31. Dotacja dla SPZOZ na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 7 600

32.
Budowa oświetlenia solarnego w 
miejscowościach Lichwin, Pleśna, Rzuchowa  
i Szczepanowice

373 444

33. Budowa Centrum Pamięci Narodowej 
w m. Lichwin 1 003 571

34. Budowa placu zabaw w miejscowości Pleśna 653 796
35. Budowa boiska sportowego w m. Rzuchowa 510 000

36. Remont hali sportowej przy Gimnazjum 
w Pleśnej 572 090

37. Przebudowa boiska sportowego przy szkole 
w m. Świebodzin 80 000

Razem 6 474 265

Budżet Gminy Pleśna w 2014 roku
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W Gminie Pleśna ruszają prace związane z przygotowaniem 
dwóch dokumentów: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii, jak również Programu Współpracy z Organizacjami Po-
zarządowymi na rok 2015. Prace nad dokumentami będą zorga-
nizowane w formie spotkań z mieszkańcami, organizacjami po-
zarządowymi, innymi instytucjami zainteresowanymi współpra-
cą z gminą w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnie-
niom oraz realizacji różnorodnych działań społecznych na rzecz 
gminy z wykorzystaniem potencjału mieszkańców i organizacji 
pozarządowych.

Zaczynamy od zaproszenia wszystkich Państwa na spotkanie 
informacyjne, które odbędzie się 20 lutego b.r. w Centrum Kul-
tury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Podczas spotkania zdobę-
dą Państwo szczegółowe informacji o planowanych w projekcie 
działaniach, które pokrótce polegają na:

a) przeprowadzaniu badań społecznych wśród mieszkań-
ców gminy, w tym młodzieży szkolnej mających stanowić podsta-
wę diagnozy problemów społecznych związanych z uzależnienia-
mi od alkoholu i narkotyków oraz analizy potencjału lokalnych 
organizacji pozarządowych do działań na rzecz społeczności lo-
kalnej (luty-kwiecień 2014),

b) przeprowadzeniu szkolenia mającego na celu zapozna-
nie przedstawicieli lokalnych organizacji i samorządu z techni-
kami konsultacji społecznych (przełom lutego i marca 2014),

c) regularnych spotkaniach z przedstawicielami organizacji 
i instytucji mających bezpośredni lub pośredni wpływ na ograni-
czenie problemów społecznych w gminie oraz na działania zwią-
zane z rozwojem lokalnym na bazie współpracy gminy z podmio-

tami społecznymi (m.in. z klubem sportowym, ochotniczą stra-
żą pożarną, kołem gospodyń wiejskich, stowarzyszeniami i fun-
dacjami) (przełom kwietnia i maja 2014). 

Dodatkowo, w czerwcu br. zaplanowano organizację pikniku 
rodzinnego w Pleśnej (najprawdopodobniej na terenie Ochotni-
czej Straży Pożarnej). Będzie to okazja do miłego spędzenia cza-
su wraz z rodziną (gry, zabawy, konkursy, wspólne grillowanie) 
oraz zapoznania się z planami działań, jakie mają być podjęte w 
obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz ożywienia społecz-
nego gminy (m.in. rozwoju organizacji pozarządowych, wsparcia 
mieszkańców w działaniach na rzecz swojej miejscowości). Miesz-
kańcy zostaną w bardzo przystępny sposób (przez zabawę, kon-
kursy) zapoznani z najważniejszymi założeniami dot. tworzonych 
dokumentów i będą proszeni o ich zaopiniowanie.

Powyższe prace odbywać się będą w ramach projektu reali-
zowanego przez Gminę Pleśna z Fundacją Biuro Inicjatyw Spo-
łecznych w Krakowie pn. Doskonalenie mechanizmów konsul-
tacji społecznych w Gminie Pleśna, w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu 
Obywatelskiego.

Przedstawicieli organizacji/instytucji zajmujących się proble-
matyką społeczną zapraszamy do udziału w panelu ekspertów; 
wszystkie osoby zainteresowane konsultacją ww. dokumentów za-
chęcamy do udziału w zaplanowanych spotkaniach. Aby uzyskać 
informacje dotyczące szczegółów szkolenia, spotkań itp., zachę-
camy do zgłoszenia swojego zainteresowania drogą elektronicz-
ną na adres: otanska@plesna.pl z dopiskiem: konsultacje społecz-
ne oraz śledzenia strony internetowej gminy.

Opracowanie: Marta Lulewicz

Zapraszamy mieszkańców do współtworzenia programów 
w Gminie Pleśna

Na terenie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, obejmu-
jącej gminy Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn, znajdują się 
42 cmentarze wojenne z okresu I Wojny Światowej. Wiele z nich 
położonych jest w urokliwych miejscach. Mijając je niewielu z nas 
zdaje sobie sprawę z wartości historycznej i kulturowej tych obiek-
tów cmentarnych.

Budową cmentarzy wojennych zajmował się Wydział Grobów 
Wojennych  wchodzący w skład armii austro-węgierskiej. W wy-
dziale znaleźli się wybitni architekci, artyści i rzemieślnicy, którzy 
zajmowali się projektowaniem i budową cmentarzy. Czas nie był ła-
skawy dla tych obiektów. Wiele z nich uległo zniszczeniu i wyma-
ga gruntownego remontu.

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała  realizuje obecnie pro-
jekt przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, któ-
ry dotyczy wykonania prac porządkowych na cmentarzu wojennym 
nr 185 w Lichwinie (tzw. Głowa Cukru).  Cmentarz wojenny nr 185 
w Lichwinie jest jednym z największych powierzchniowo cmenta-
rzy wojennych położonych w okręgu tarnowskim i podlega ochro-
nie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Najstarszy istniejący 

nagrobek pochodzi z 1915 roku.  Na cmentarzu w 266 mogiłach po-
chowano 274 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 340 żołnierzy ar-
mii rosyjskiej. Ze względu na ogrom prac  koniecznych do realiza-
cji, remont cmentarza został podzielony na etapy. W ramach zada-
nia publicznego wykonano remont krzyża zniszczonego przez wan-
dali (przyspawanie krzyża do  stelli nagrobnej) oraz 30 betonowych 
nagrobków wraz z tabliczkami na mogiłach żołnierzy armii rosyj-
skiej pochowanych na cmentarzu.

Wszystkich mieszkańców naszego regionu i turystów zachęca-
my do odwiedzania tych pięknych miejsc pamięci szczególnie w 2014 
roku, w którym przypada 100 rocznica wybuchu I wojny światowej.

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego”

Ocalić od zapomnienia
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W  poprzednim numerze miesięczni-
ka „Pogórze” zasygnalizowaliśmy o  sukce-
sie drużyny z OSP Pleśna. Obecnie chcieli-
śmy szerzej zaprezentować udział jednostki 
w turnieju. Inicjatywa wzięcia udziału w Bar-
bórkowym Turnieju pojawiła sie już we wrze-
śniu ze strony druha Tomasza Skrobisza. Od 
tej inicjatywy rozpoczęliśmy budowanie ze-
społu, który reprezentowałby po raz pierw-
szy jednostki OSP z powiatu tarnowskiego. 
Z własnych funduszy OSP opłaciliśmy wpiso-
we w wysokości 250 zł. I rozpoczęliśmy przy-
godę i treningi pod nazwą: Ogólnopolski Tur-
niej Strażaków Ratowników „Wieliczka 2013”.

W reprezentacji jednostki z Pleśnej zna-
leźli się: Dawid Siwek, Mateusz Siwek, Kamil 
Siwek, Tomasz Skrobisz oraz Dominik Gą-
ciarz. Do zawodów zgłoszono zostało 81 dru-
żyn (z jednostek PSP, OSP męskich i żeńskich 
oraz drużyny z Czech oraz Niemiec), co pod-
niosło rangę turnieju do zawodów międzyna-
rodowych. Należy podkreślić, że do tej pory 
przez 4 edycje turnieju nasz powiat nie miał 
swojego przedstawiciela. Treningi początko-
wo odbywały się w ubraniu sportowym pro-
wadzone w formie treningów biegowych po 
płaskim terenie w naszej miejscowości.

W miarę zbliżania się do zawodów zmie-
niliśmy formę treningu oraz odzież, zamienia-
jąc dres sportowy na ubranie bojowe, hełm, 
buty bojowe oraz aparaty ochrony dróg odde-
chowych wraz z maską. Treningi prowadzili-
śmy drogą nad kościół w kierunku Szczepa-
nowic oraz na ścieżce przyrodniczej w Ple-
śnej. Kilka razy w  tygodniu biegiem poko-
nywaliśmy schody prowadzące w  kierun-
ku kościoła. W pierwszych dniach z maską 
powietrzną na twarzy robiło się nam ciem-
no w oczach. Szybkie podejścia i trucht pod 
górę na szczycie często okupowaliśmy stanem 

bliskim omdlenia, co świadczy o skali wysił-
ku, jaki wkładaliśmy w trening. Ale zamiar 
uczestniczenia w turnieju barbórkowym i za-
znaczenia tam obecności jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Pleśnej, jeszcze moc-
niej podnosiła nam adrenalinę i chęć wylewa-
nia potu w prawie codziennym pokonywaniu 
odcinka Remiza OSP Pleśna – Gądówka Góra, 
Gądówka Góra – Remiza OSP Pleśna. Podczas 
treningów mijaliśmy się czasem z mieszkań-
cami, którzy z ciekawością nas obserwowali 
i zastanawiali, czy coś sie nie dzieje. Im bliżej 
zawodów, tym atmosfera stawała się bardziej 
napięta, do tego w dniu 13 grudnia ciężka ak-
cja ratownicza w okolicach sklepu „Groszek” 
– potrącenie pieszego. 

Dzień zawodów, tj.14 grudnia powitał 
nas mroźną pogodą, wyjechaliśmy z Pleśnej 

około godziny 6:30, by spokojnie zajechać do 
Wieliczki. Po przybyciu na parking udaliśmy 
się do sekretariatu zawodów celem rejestracji 
i weryfikacji zawodników. Tam otrzymaliśmy 
numer startowy 46, który nakleiliśmy na na-
szych hełmach. Część z nas w tym czasie uda-
ła się pod szyb Daniłowicza, aby po raz pierw-
szy zobaczyć jak wygląda meta i cała oprawa 
zawodów. Po przygotowaniu sprzętu i ubra-
niu się w całą wymaganą odzież (waga oko-
ło 25kg) udaliśmy się windą pod ziemię, by 
potem we właściwym czasie przewidzianym 
dla naszego startu pokonać 90 podestów (po 7 
stopni), 110 metrów różnicy poziomu do po-
wierzchni, gdzie umiejscowiono metę. Poko-
nanie 679 schodów zajęło nam 5min.16sek,47. 
W zawodach wystartowało 81 drużyn, z cze-
go konkurencję ukończyło 75. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Pleśnej zajęła w klasyfika-
cji OPEN 10 miejsce, natomiast II miejsce 
w kategorii OSP.

Zawody zakończyły się poczęstunkiem, 
zwiedzaniem kopalni oraz uroczystym wrę-
czeniem nagród. Za zdobycie 2 miejsca OSP 
Pleśna otrzymało bon w wysokości 2000zł na 
zakup sprzętu, z czego jesteśmy bardzo zado-
woleni. Ponieważ nasz wysiłek został uho-
norowany i doceniony, dzięki uzyskanej na-
grodzie zakupimy latarki, które posłużą nam 
w następnej edycji zawodów i nie będzie po-
trzeby pożyczania tego sprzętu. Zawody dały 
nam możliwość sprawdzenia siebie i swoich 
możliwości fizycznych oraz predyspozycji 
podczas bardzo ciężkiej pracy, jaką jest pra-
ca w aparatach ochrony dróg oddechowych. 
Za rok postaramy się poprawić lokatę i rów-
nież godnie reprezentować powiat tarnowski 
oraz naszą Gminę Pleśna. 

Dominik Gąciarz 
Tadeusz Ścieżka

Historyczne zwycięstwo reprezentacji  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleśnej 

Ogólnopolski Turniej Barbórkowy „Wieliczka 2013”
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Przed godziną 11.00 tłoczno pod Urzę-
dem Gminy. Ktoś przyjezdny zachodziłby 
w głowę, co tutaj się dzieje w dzień wolny od 
pracy. A to przecież tworzy się nowa tradycja 
obchodów święta „Trzech Króli” w Pleśnej.

Zachęceni ciepłym odbiorem ubie-
głorocznych uroczystości, Centrum Kul-
tury wspólnie z Radą Parafialną z Pleśnej 
oraz OSP Pleśna, po raz drugi zorganizo-
wali pochód Trzech Króli. Tym samym je-
steśmy już niemal pewni, że ten rzadki dla 
okolicznych gmin zwyczaj zagości w  Ple-
śnej na dłużej. Organizatorzy zaskoczyli po-
zytywnie. Tym razem królowie nie przyby-
li konno, jak ostatnio, lecz pieszo w towa-
rzystwie niosących dary sług. Król Herod, 
którego rola przypadła po raz drugi Wójto-
wi Stanisławowi Burnatowi, przywitał Mę-
drców, po czym wspólnie wyruszyli do ko-
ścioła parafialnego w  uroczystym pocho-
dzie, by pokłonić się Dzieciątku. Tegorocz-
ni Kacper, Melchior i Baltazar reprezento-
wani byli przez Ryszarda Stankowskiego – 
Przewodniczącego Rady Gminy Pleśna, Jó-
zefa Knapika – Radnego Powiatu oraz soł-
tysa wsi Pleśna – Henryka Iwańca.

Pochodowi przewodniczyła rozśpiewa-
na grupa kolędnicza „Pleśnioki” z gwiazdą. 
Tuż za nimi dostojni monarchowie w brycz-
ce, dalej słudzy (Jakub i Karol Kukuła, Kac-
per Budzik) oraz bardzo licznie przybyli 
mieszkańcy. Pochód zamykał powóz wio-
zący króla Heroda. Nad bezpieczeństwem 
wszystkich uczestników czuwali druhowie 
z Pleśnej. Na placu kościelnym monarchów 
wyczekiwał gospodarz parafii, ks. proboszcz 
Józef Bobowski. Nim rozpoczęła się msza 
święta, królowie złożyli pokłon i dary Na-
rodzonemu. W postaci Maryi i Józefa wcieli 
się Anna Chochołowicz oraz Janusz Jarząb.

Patronat medialny nad wydarzeniem 
objęli RDN Małopolska oraz miesięcznik 
„Pogórze”.

Organizatorzy pochodu pragną ser-
decznie podziękować wszystkim osobom 
zaangażowanym w pomoc przy tworzeniu 
tej pięknej tradycji, przede wszystkim:

Ks. Proboszczowi Józefowi Bobowskie-
mu oraz wikariuszom Parafii Pleśna za przy-
chylność i wsparcie,

Osobom czynnie zaangażowanym 
w  przedstawienie, odtwórcom głównych 

i  pobocznych ról: Wójtowi Stanisławowi 
Burnatowi, Przewodniczącemu Ryszardowi 
Stankowskiemu i Radnemu Józefowi Kna-
pikowi, sołtysowi Henrykowi Iwańcowi, 
Annie Chochołowicz, Januszowi Jarząbo-
wi, Jakubowi i Karolowi Kukułka, Kacpro-
wi Budzikowi, Norbertowi Kajmowiczowi 
oraz Janowi Kocikowi, grupie kolędniczej 
„Pleśnioki” z Pleśnej za oprawę artystycz-
ną, Panom Pawłowi Solakowi i Fryderyko-
wi Wiśniewskiemu za zapewnienie bryczek, 
dzieciom i młodzieży ze Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Pleśnej.

S. Smoleń

Wieczorem, 19 grudnia w Centrum 
Sztuki Mościce miała miejsce uroczy-
stość z okazji 85-lecia działalności Or-
kiestry Dętej Grupy Azoty. Na kon-
cercie jubileuszowym zaprezentowała 
się prócz „solenizanta” także zaproszo-
na przez organizatorów Orkiestra Dęta 

Szczepanowice pod kierownictwem 
Jacka Skrzelowskiego. Prezentowa-
ne przez grupę utwory zostały bardzo 
dobrze przyjęte, nagrodzone grom-
kimi brawami. Uczestnictwo w tego 
typu wydarzeniach pozwala muzy-
kom zdobywać nowe doświadcze-
nia, także stanowi sposób na promo-
cję orkiestry i gminy Pleśna.

Muzycy wystąpili w koszulach opa-
trzonych nadrukiem „Orkiestra Dęta 
Szczepanowice” i herbem Gminy Ple-
śna, które zostały zakupione w ramach 
operacji pn. „Zakup strojów i instru-
mentów muzycznych dla Orkiestry 
Dętej w Szczepanowicach, działającej 
przy Centrum Kultury, Sportu i Pro-

mocji Gminy Pleśna. Projekt ten zo-
stał dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej z zakresu małych projek-
tów w ramach działania 413 „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju”, obję-
tego PROW na lata 2007 – 2013.

S. Smoleń
Fot. Przemysław Sroka

Takiego święta Trzech Króli nikt w Pleśnej nie pamięta

Gościnny koncert Orkiestry Dętej Szczepanowice 
w Centrum Sztuki Mościce
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W czwartek, 19 grudnia Dziecięcy Ze-
spół Pieśni i Tańca Gminy Pleśna zagościł na 
wigilii dla starszych i samotnych osób, orga-
nizowanej przez Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Pleśnej. Na scenie Centrum 
Kultury zaprezentowali tańce lubelskie i kra-
kowskie z lajkonikiem. Instruktorem grupy 
jest nieprzerwanie Janusz Cierlik. Publicz-

ność zgromadzona w sali gromkimi brawa-
mi nagrodziła taneczne popisy tych mło-
dych talentów.

Zespół wystąpił w nowych strojach re-
gionalnych i obuwiu, które zakupione zosta-
ły w ramach operacji pn. „Zakup strojów re-
gionalnych i obuwia dla Dziecięcego Zespo-
łu Pieśni i Tańca działającego przy Centrum 

Kultury, Sportu i  Promocji Gminy Pleśna”. 
Projekt ten został dofinansowany ze środków 
Unii Europejskiej z zakresu małych projek-
tów w ramach działania 413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju”, objętego PROW 
na lata 2007 – 2013.

S. Smoleń

Dnia 12 stycznia br. wolontariusze 
skoncentrowani wokół pleśnieńskiego szta-
bu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zebrali łącznie 6 924,55 zł. To zdecydowa-
nie więcej niż w ubiegłym roku. 22. Finałowi 
WOŚP, mającemu na celu zbiórkę środków na 

zakup wyspecjalizowanego sprzętu ratującego 
dzieci oraz usprawniającego opiekę medyczną 
seniorów, towarzyszyła karnawałowa atmos-
fera. W Pleśnej bawiono się na sali widowi-
skowej, uczestnicząc w wydarzeniu kultural-
nym pn. „Popołudnie z kolędą”.

Spotkanie prowadzili wieloletni wolon-
tariusze, Magdalena Budzik oraz szef sztabu 
Daniel Zieliński. Od godziny 16.00 do go-
dzin wieczornych organizatorzy zapewni-
li uczestnikom Finału moc atrakcji. Wysłu-
chano dwóch koncertów kolęd, w wykonaniu 
zespołu wokalnego „Raggi di Sole” z Rzucho-
wej pod kierownictwem Doroty Przęczek oraz 
zespołu „Pretekst” ze Szczepanowic. Ponadto 
zaprezentowali się „Małe Pleśnioki” z progra-
mem kolędniczym z turoniem, a także gru-
pa teatralna „Młodzi Gniewni” z atrakcyjny-
mi, wesołymi Jasełkami. Obie grupy prowa-
dzi dyrektor Centrum Kultury – Jolanta Ku-
czera – Stankowska. Zgromadzona w sali pu-
bliczność z ciepłem przyjęła także recytujące 
wierszę Juliana Tuwima Ewelinę Kocik i Alek-
sandrę Kraj ze Szkoły Podstawowej w Janowi-
cach. W programie Finału zaplanowano także 
pokaz tańca współczesnego. Tańczyła Kinga 
Łazarz z Janowic. Sporym, pozytywnym za-
skoczeniem dla wielu była dwudziestominu-
towa inscenizacja bajki „Królewna Śnieżka” 
w wykonaniu grona pedagogicznego i Rady 
Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Pleśnej. 
Luźna interpretacja utworu dostarczyła wi-
dzom sporej dawki zabawy. Finał zakończył 

tradycyjny pokaz pirotechniczny pn. „Świa-
tełko do nieba”.

Sztab, działający przy Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Pleśna, działa nie-
przerwanie od ośmiu lat.

Organizator 22. Finału WOŚP w Pleśnej 
dziękuje wszystkim wyżej wymienionym oso-
bom i grupom za wsparcie akcji i oprawę ar-
tystyczną. Szczególne podziękowania kieruje 
na ręce szefa sztabu Daniela Zielińskiego oraz 
wolontariuszy w osobach: Magdaleny Budzik, 
Norberta Kajmowicza, Izabeli Lisowskiej, Kin-
gi Okaz, Marcela Pyrda, Szymona Ryby, Par-
tyka Rzońcy, Moniki i Anety Sajdak, Wiktorii 
i Dawida Skowronów, Patryka Szwedo, Olgi 
i  Julii Szymańskiej, Michała Tyrki, Izabelli 
Wróbel, Karola Zielińskiego, Kamila Bernasia, 
Magdaleny Kwiatkowskiej, Agaty Gądek i Szy-
mona Baszczowskiego. Sztab kieruje serdeczne 
podziękowania dla mieszkańców gminy Pleśna 
za finansowe wsparcie Finału.

S. Smoleń
fotoreportaż z „Popołudnia z kolędą” na str. 24

Niespełna 7 tysięcy 
po Finale WOŚP 
w Pleśnej!

Zespół Dziecięcy na wigilii dla osob starszych i samotnych
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Lipnickie wyróżnienia
Można mówić o dużym sukcesie! Obie 

grupy kolędnicze z gminy Pleśna stanęły na 
lipnickim podium! W  sobotę, 11 stycznia 
młodzieżowa grupa „Małe Pleśnioki” wy-
różniona została III miejscem za program 
„z  turoniem”. Drugiego dnia, podczas kon-
kursu grup dorosłych, „Pleśnioki” po raz ko-
lejny stanęli na najwyższym stopniu podium.

Jako jedyna grupa zaprezentowali pro-
gram bez udziału kapeli. Jest to swoisty ewe-
nement, ukazujący poziom profesjonalizmu 
naszej starszej grupy, bowiem bardzo rzad-
ko, jeżeli w ogóle, komisja tak wysoko oce-
nia prezentacje, którym zasadniczo powin-
na towarzyszyć muzyka. Pleśnieńskie pastu-
chy z gwiazdą tym samym otrzymały prawo 
występu na bukowińskim, ogólnopolskim 
przeglądzie grup kolędniczych między 6 a 8 
lutego br. Oba występy pleśnieńskich kolęd-
ników nagrodzone zostały gromkimi brawa-
mi publiczności.

W tym roku na lipnickiej scenie prezen-
towali się:

„Małe Pleśnioki”:
Olaf Szymański – cygan
Michał Jarząb – anioł z gwiazdą
Szymon Baszczowski – Żyd
Szymon Ryba – pastuch
Wiktor Ryba – baba
Kamil Bernaś – dziad
Jakub Łoś – cyganka
Paweł Baszczowski – kominiarz
„Pleśnioki”: 
pastuchy: Janusz Jarząb, Tadeusz Ber-

naś, Benedykt Krakowski, Piotr Kajmowicz,  
Wacław Hajduga, Kazimierz Boczek i Tade-
usz Kukułka

pastuch z gwiazdą: Sławomir Skowron.

Dumne Samorządy
Można śmiało stwierdzić, że obie grupy 

dzięki wieloletniej pracy, aktywności i sukce-
som zapewniły już sobie sporą popularność 
i  uznanie. Działalność grup docenił po raz 

kolejny Samorząd Gminy Pleśna. 
Więcej, „Pleśnioki” zauważeni zo-
stali także przez obecnego Starostę 
Powiatu Tarnowskiego Romana Łu-
carza, który uhonorował grupę ko-
lędniczą Groszem Ziemskim Tar-
nowskim. Wyróżnienie to zostało 
umotywowane przede wszystkim 
szeregiem zasług i osiągnięć w za-
kresie promowania kultury i trady-
cji powiatu tarnowskiego oraz wie-
loletnimi sukcesami grupy na szcze-
blu wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Grosz Ziemski Tarnowski przyzna-
wany jest za szczególne osiągnięcia 
i godne reprezentowanie powiatu.

Podczas XXXVI Sesji Rady 
Gminy Pleśna z  dnia 31 stycznia 
Samorząd Gminy Pleśna, chcąc wy-
razić podziękowania i dumę za ca-
łokształt pracy obu grup kolędni-
czych, postanowił wyróżnić „Ple-
śnioków” i  „Małych Pleśnioków”. 
Podziękowanie dla grupy starszej 
z rąk Wójta Stanisław Burnata, Z-cy 
Wójta Marty Rzepa i  Przewodni-
czącego Rady Ryszarda Stankow-
skiego odebrał jej opiekun, a zara-
zem aktywny kolędnik, Janusz Ja-
rząb. W  podziękowaniu samorzą-
dowcy wyrazili uznanie dla  grupy 
za wieloletnie zaangażowanie i pra-
cę na rzecz krzewienia tradycji ko-
lędowania na terenie Gminy Pleśna, 
Powiatu Tarnowskiego i całego Wo-
jewództwa Małopolskiego, promo-
cję Gminy Pleśna na zewnątrz oraz 

osiągnięcia na prze-
łomie kilkunastu lat, 
szczególnie najwyż-
sze wyróżnienia na 
przeglądach grup 
kolędniczych w Ka-
sinie Wielkiej, Lipnicy Murowanej, Bukowi-
nie Tatrzańskiej.

W imieniu „Małych Pleśnioków” dyplom 
uznania odebrał przedstawiciel grupy Kamil 
Bernaś. Radni i włodarze gminy dziękowali za 
dziewięć lat nieprzerwanej pracy na rzecz pod-
trzymywania tradycji kolędowania na terenie 
Gminy Pleśna, Powiatu Tarnowskiego i Woje-
wództwa Małopolskiego, doskonałą reprezenta-
cję gminy Pleśna na zewnątrz. Wyrazili dumę 
za osiągnięcia, jakie zdobyli przez ostatnie lata 
na przeglądach kolędniczych w Lipnicy Muro-
wanej. Docenili to,  iż mimo tak młodego wie-
ku, odnajdują czas i chęci, by rozwijać swoje 
talenty i charakter poprzez zaangażowanie się 
w życie grupy.

Młodzi kolędnicy w dowód wdzięczno-
ści urozmaicili porządek styczniowych ob-
rad swoim wystąpieniem. Spotkali się z po-
zytywnym, ciepłym odbiorem i  serdeczno-
ścią. Radni okazali prawdziwe zaintereso-
wanie występem. Z kolei młodzi artyści mo-
gli po raz pierwszy przyjrzeć się pracy Rady 
Gminy „od kuchni”.

Grupy kolędnicze „Pleśnioki” i  „Małe 
Pleśnioki” działają od lat przy Centrum Kul-
tury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Opie-
kunem młodszych kolędników jest dyrektor 
Centrum Kultury Jolanta Kuczera – Stankow-
ska, pieczę nad dorosłą grupą sprawują Janusz 
Jarząb i Mariusz Krakowski.

S. Smoleń

Wokół naszych grup kolędniczych
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W dniach 29 i 30 stycznia Centrum Kultu-
ry, Sportu i Promocji Gminy Pleśna zorganizo-
wało III Gminny Konkurs Jasełek Pleśna 2014. 
Pierwszego dnia zaprezentowali się najmłod-
si uczestnicy – przedszkolaki, natomiast dru-
gi dzień obejmował programy przygotowane 
przez dzieci ze szkół podstawowych (kategorie: 
klasy I – III i IV – VI). Łącznie na scenie Cen-
trum Kultury przez dwa dni zaprezentowano 
9 programów słowno-muzycznych z 4 ośrod-
ków przedszkolnych i 5 szkół podstawowych.

Nowością w tegorocznej edycji konkur-
su był zapis, iż scenariusz widowiska może 
być nieco swobodniejszy, pod warunkiem, 
że nawiązuje do treści bożonarodzeniowych. 
Tak więc prócz Najświętszej Rodziny, Hero-
da, Trzech Króli, aniołów i pastuszków, dzieci 

wcielały się w role diabłów czy postaci z bajek 
odwiedzających szopkę w Betlejem. Wydarze-
nie prowadziła Jolanta Kuczera – Stankowska 
dyrektor Centrum Kultury w Pleśnej.

Komisja w składzie: Agata Kołodziej – 
przewodnicząca jury, dyrektor Chóru Parafii 
Pleśna, ks. Krzysztof Czyżowski, wikariusz 
Parafii Pleśna, katecheta, Ewelina Kocik -  
prowadząca zespół „Arka” w  Lichwinie po 
obejrzeniu wszystkich przedstawień przed-
szkolaków postanowiła przyznać:
I  miejsce dla Przedszkola Publicznego 
w  Rzuchowej za program „Zatrzymajcie 
się ludzie na chwilę…” (opiekunowie: Agata 
Dyda i Agnieszka Siedlik),
II miejsce dla Oddziału Przedszkolnego 
w Lichwinie za program „Jasełka”,

III miejsca dla Przedszkola Publicznego 
w Pleśnej za program „Bajkowe Jasełka” oraz 
dla Oddziału Przedszkolnego w Świebodzinie 
z programem „Zbawiciel nam się narodził”.

Drugiego dnia komisja obradowała 
w  nieco odmienionym składzie: Agata Ko-
łodziej – przewodniczący, Jadwiga Gąsior – 
wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Rzuchowej, Sebastian Smoleń – z wy-
kształcenia nauczyciel języka polskiego, pra-
cownik Centrum Kultury w Pleśnej.

Spośród pięciu prezentacji w obu szkol-
nych kategoriach postanowiono przyznać je-
dyne pierwsze miejsce wyróżniającej się gru-
pie ze Szkoły Podstawowej w Pleśnej za pro-
gram „Astroidalny plan”. Ostatecznie:
w kategorii: klasy I – III
I  miejsce przypadło Szkole Podstawowej 
w  Pleśnej – „Astroidalny plan” (opiekun 
Monika Baszczowska), dwa równorzęd-
ne II miejsca otrzymały Szkoły Podstawo-
we w Rychwałdzie – „Bóg narodził się” oraz 
w Janowicach – „Jasełka z bajką”;
natomiast w kategorii: klasy IV – VI
komisja postanowiła przyznać dwa II miejsca 
dla Szkoły Podstawowej w Świebodzinie za 
program „Po kolędzie” oraz dla zespołu „MEL-
POMENA” ze Szkoły Podstawowej w Pleśnej 
za widowisko „Jasełka Anno Domini 2014’.

Wszystkie placówki zostały wyróżnione 
pamiątkowymi dyplomami, otrzymały także 
nagrody finansowe o wysokości adekwatnej 
do zajętego miejsca. Otrzymane czeki można 
zrealizować na potrzeby szkoły bądź grupy te-
atralnej. Gratulujemy laureatom i zapraszamy 
w przyszłym roku.

S. Smoleń

W dniu 14 stycznia w Domu 
Kultury w Janowicach odbył się 
Wieczór Kolęd. Publiczność sta-
nowili zaproszeni rodzice i dziad-
kowie. Koncert, jak co roku, po-
prowadzili Dominika Nosek i Ro-
bert Kocik.

Każda kolęda wykonana na 
keyboardzie lub gitarze nagra-
dzana była gromkimi brawami. 
Dużym aplauzem nagrodzono 
występ Wiktorii Kot, uczennicy II klasy Szkoły Podstawowej w Ja-
nowicach, która zaśpiewała gwarą góralską pastorałkę „Oj Maluśki, 
Maluśki”. Z dużym entuzjazmem został przyjęty także występ braci 
Jakuba i Kamila Górowskich, którzy na akordeonach zagrali „Cichą 
noc”, „Wśród nocnej ciszy”, „Jezusa Narodzonego”. Ponadto w kon-
cercie udział wzięli: Dawid Skruch, Bartłomiej Skrobisz, Weronika 
Skrobisz, Kacper Siciarz, Aleksandra Adamiak, Aleksandra Kraj, Bar-
tłomiej Turek, Mateusz Nowak.

Kolędowanie zwieńczone zostało wspólnym odśpiewaniem 
kolęd przez wszystkich wykonawców i zgromadzoną w sali pu-
bliczność przy akompaniamencie akordeonów braci Górowskich. 
Koncert przebiegł w miłej, świąteczno-noworocznej atmosferze. 
Goście zostali pożegnani przez Pana Benedykta Krakowskie-
go, który życzył wszystkim udanego i szczęśliwego 2014 roku.

Zbigniew Skrzyniarz

Nowoczesne czy tradycyjne, ale zawsze na czasie i zawsze radosne
III Gminny Konkurs Jasełek – Pleśna 2014

Koncert Kolęd w janowickim Domu Kultury
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W ostatnią niedzielę stycz-
nia w Centrum Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy Pleśna odby-
ło się coroczne spotkanie senio-
rów wsi Łowczówek. Niespełna 
osiemdziesiąt osób zasiadło przy 
wspólnym stole. Spotkali się bli-
scy sąsiedzi, ale także znajomi, 
którzy widują się znacznie rza-
dziej. Dla wielu z nich wydarzenie 
to, zorganizowane przez sołtysa 
wsi Kazimierza Manię wspólnie 
z radnym Włodzimierzem Kaj-
mowiczem i Radą Sołecką z Łowczówka, jest 
jednym z najważniejszych w roku.

Popołudnie rozpoczęło się wspólną 
modlitwą i poświęceniem poczęstunku, któ-
rego dokonał ks. proboszcz Józef Bobowski. 
W spotkaniu uczestniczyli także wójt Sta-
nisław Burnat, sekretarz gminy Małgorza-
ta Włodek, radni Kazimierz Mania i Wło-
dzimierz Kajmowicz, ks. Paweł Gruszka.

W krótkim przemówieniach wójt oraz 
gospodarz spotkania – Kazimierz Mania 
powitali wszystkich zaproszonych, życzy-
li im zdrowia i pomyślności. Po wspólnym 
posiłku zgasły światła, a na scenie pojawiły 
się znane postaci: Maria, Józef, pastuszko-
wie, aniołowie, Trzej Królowie, diabły i He-
rod. To młodzież z grupy „Młodzi Gniewni”, 
działającej od wielu lat przy Centrum Kul-
tury, wystawiła po raz kolejny swoje nieco-
dzienne jasełka. Przedstawienie pełne hu-
morystycznych scen nawiązywało do zni-
weczonego planu Króla Heroda, kuszone-
go przez przebiegłych diabłów. Spodobało 
się zebranej publiczności.

Nadszedł czas na swobodną, 
luźną, serdeczną rozmowę, powra-
cające wspomnienia, a także tańce 
przy żywej muzyce i śpiewie Pana 
Jacka Nowaka. Szlagiery, które se-
niorzy doskonale pamiętają, umila-
ły kolejne spędzone razem chwile. 

Sołtys Wsi Łowczówek Kazi-
mierz Mania składa podziękowa-
nia osobom czynnie zaangażowa-
nym w organizację i przeprowa-
dzenie spotkania, w szczególności: 
Radzie Sołeckiej Wsi Łowczówek, 
Dyrekcji i pracownikom Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Pleśna, duszpasterzom Parafii Ple-
śna – ks. proboszczowi Józefowi 
Bobowskiemu i wikariuszowi ks. 
Pawłowi Gruszce, młodzieżowej 
grupie teatralnej „Młodzi Gniew-
ni”, Jackowi Nowakowi, Paniom odpowie-
dzialnym za catering, i najmocniej najważ-
niejszym osobom tego dnia – Seniorom, 
których obecność jest najlepszym usprawie-

dliwieniem na organizację tego typu przed-
sięwzięć. Wszystkim zaproszonym na spo-
tkanie życzymy jeszcze wielu lat przepełnio-
nych radością życia.

S. Smoleń

Szacunek dla seniorów i tradycja ponownie w tym roku 
stały się inspiracją dla społeczności szkolnej i parafialnej do 
zorganizowania Dnia Seniora.

Seniorzy rozpoczęli spotkanie od uczestnictwa w mszy 
świętej celebrowanej przez głównego organizatora, probosz-
cza parafii ks. Wojciecha Srokę. Następnie obejrzeli przed-

stawienie ja-
sełkowe przy-
g o t o w a n e 
przez grupę 
młodzieżową 
i udali się do 
budynku szko-
ły na spotkanie 
przy „kawie” 
oraz wspólne 
kolędowanie. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gmin-
nych – Wójt – Stanisław Burnat, pan Marian Truchan, pan 
Wiesław Małopolski. Gościliśmy też przedstawiciela „Gościa 
Niedzielnego”. Dzień Seniora jak zwykle przebiegł w bar-
dzo miłej atmosferze.

R. Mroczek

Dzień Seniora z Łowczówka wieczorem wspomnień i wesołości

Dzień Seniora w Świebodzinie
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Okres Bożonarodzeniowy to wyjątkowy 
czas, przede wszystkim na spotkania opłatko-
we, gdzie w radosnej i rodzinnej atmosferze 
możemy ze sobą pobyć, bo ,,Jest taki dzień, 
tylko jeden raz do roku….” – jak brzmią sło-
wa piosenki zespołu Czerwonych Gitar.

Dnia 11 stycznia 2014 r. w Szczepanowi-
cach w remizie strażackiej, w licznym gronie 
osób odbyło się spotkanie opłatkowe, które-
go głównym organizatorem było stowarzysze-
nie ,,Nowa Szansa”. Stowarzyszenie zostało 
utworzone w 2006 roku, a jego głównym 
celem jest promowanie trzeźwego stylu ży-
cia. Warto może w tym miejscu przytoczyć 
znaczące słowa ze strony internetowej sto-
warzyszenia: www.nowa-szansa.jimdo.com: 
Możemy pomóc osobom i rodzinom w zdro-
wieniu z szerzącego sie coraz bardziej  w na-
szym społeczeństwie problemu alkoholowego 
i towarzyszącemu mu zjawisku współuzależ-
nienia oraz innych uzależnień. 

W  spotkaniu uczestniczyli członkowie 
stowarzyszenia wraz  z  Prezesem S. Klim-
kiem i  przedstawicielami filii: w  Bochni, 
Skrzyszowie oraz Grupy wsparcia z Dąbro-
wy Tarnowskiej, pracownicy Ośrodka Uza-
leżnień i Współuzależnienia w Tarnowie na 
czele z Kierownikiem J. Skrobotem. Obecni 
byli  także przedstawiciele samorządu tery-
torialnego na czele z Wójtem Gminy Pleśna, 
sołtys Szczepanowic, Prezes i Naczelnik tutej-
szej jednostki OSP. Swoją obecnością zaszczy-
cili również Diecezjalny Duszpasterz Trzeź-

wości – ks. Z. Guzy, a także Proboszcz Szcze-
panowic ks. W. Kiełb.

We wspólnym gronie, pośród śpiewu ko-
lęd, do którego przygrywał zespół muzyczny, 
spędziliśmy niezapomniany, świąteczno – no-
woroczny wieczór. Mogliśmy również zasłu-
chać się w przepiękne wiersze Pani Stanisławy 
Nawrockiej z gminy Rzezawa w wykonaniu 
samej autorki, która udowodniła wszystkim, 
że właśnie w prostocie słów jest dobroć i pięk-
no. Świąteczny klimat spotkania, łamanie się 
opłatkiem, wspólna modlitwa i życzenia spra-
wiły, że miejsce to było wówczas z pewnością 
dla każdego ,,osobistym Betlejem”.

W imieniu Stowarzyszenia ,,Nowa Szansa” 
pragnę podziękować wszystkim, którzy wzię-
li udział w tym noworocznym, bożonarodze-
niowym spotkaniu, przede wszystkim księ-
dzu proboszczowi parafii Szczepanowice, stra-
żakom tutejszej jednostki OSP, sołtysowi wsi 
Szczepanowice oraz Wójtowi Gminy Pleśna.

Na koniec, życząc wszystkiego dobrego 
w Nowym 2014 Roku wszystkim członkom 
stowarzyszenia ,,Nowa Szansa”, przytoczę sło-
wa Błogosławionego Jana Pawła II:

Jeżeli tak uroczyście 
obchodzimy narodzenie Jezusa, 

czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, 
że każdy człowiek jest kimś jedynym 

i niepowtarzalnym... 
Elżbieta Kędzior

W dniu 26 listopada 2013 r. uczniowie 
klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Lichwinie 
wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do 
Muzeum Etnograficznego i Radia RDN Ma-
łopolska w Tarnowie.

W Muzeum Etnograficznym uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach pt. „Tradycje an-
drzejkowe”. Pani kustosz w niezwykle intere-
sujący sposób przekazała informacje dotyczące 
św. Andrzeja i św. Katarzyny oraz  poinformo-
wała o zapomnianych i znanych wróżbach an-
drzejkowych. Po krótkiej prelekcji uczniowie 
aktywnie włączyli się do zajęć, biorąc udział 
we wróżbach tj. losowaniu karteczek z imiona-
mi, przestawianiu butów do progu, losowaniu 
przedmiotów z określoną symboliką, wróżbie 
z łupinami orzecha oraz laniu wosku na wodę.

Kolejnym etapem wycieczki były odwie-
dziny w siedzibie Radia RDN Małopolska, 
gdzie uczniowie mieli możliwość zwiedzenia 
placówki oraz zapoznania się z funkcjonowa-
niem radia. Największe emocje wzbudziło 
zwiedzanie reżyserki oraz występ na antenie.

Wycieczka zaowocowała dwiema akcja-
mi podjętymi w szkole. Uczniowie i rodzice 
okazali swoje dobre serca i odpowiedzieli na 
apel radiowców, biorąc udział w akcji cha-
rytatywnej. Polegała ona  na przygotowaniu 
paczek mikołajkowych dla dzieci z oddziału 
onkologii ze szpitala w Prokocimiu. Ucznio-
wie wzięli także udział w szkolnym konkur-
sie literackim pt. ”Dobroć rozkwita z pierwszą 
gwiazdką”, opisując w jaki sposób świątecz-
ny czas uwrażliwia nas na potrzeby innych.

Elżbieta Sroka

Dnia 4 grudnia 2013 roku, członkowie Szkolnego Koła Ca-
ritas i Kolędnicy Misyjni z Zespołu Szkolno – Przedszkolne-
go w Rzuchowej, wzięli udział w spotkaniu z Anną Wantuch, 
świecką misjonarką, katechetką i jednocześnie wolontariusz-
ką Salezjańskiego Wolontariatu w Kenii i Zambii oraz w Peru.

Misjonarka opowiadała o swojej pracy i trudnym życiu lu-
dzi, wyświetlając zdjęcia (jest zawodowym fotografem). Mło-
dzież uczyła się regionalnych tańców peruwiańskich, podzi-
wiała stroje i instrumenty muzyczne przywiezione z Amery-
ki Południowej.

Wyjazd Edukacyjny 
do Tarnowa Wyjątkowy ,,opłatek” 

w Szczepanowicach

SPOTKANIE Z MISJONARKĄ
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Szkoła laikowi niezwiązanemu ze szkolnictwem koja-
rzy się głównie ze świadectwem i oceną. Jeżeli tak, to chodzi 
przede wszystkim o to, aby na tym świadectwie były jak naj-
lepsze oceny. Jednak szóstka szóstce nierówna i dyplom dy-
plomowi. Księgi ocen nie mówią tak naprawdę dużo więcej 
niż książki telefoniczne - to głównie zbiory cyfr. Ocena do-
stateczna z egzaminu maturalnego sprzed 30 lat i sprzed 3 lat 
to zupełnie różne oceny.

Pomińmy tę skorupę i stąpmy do głębi. Podstawą kształ-
cenia, jak i samokształcenia była i będzie motywacja. Zupeł-
nie inaczej płynie czas wynajętemu do pracy w polu pracow-
nikowi, a inaczej właścicielowi tego pola, nawet jak tę samą 
pracę wykonują. Dla pierwszego godziny pracy zawsze są za 
długie (zachodźże słoneczko…), drugiemu czas nazbyt szyb-
ko mija. Ocena jest skutkiem pracy, a nie jej przyczyną, przy-
najmniej tak powinno być. Odwracanie tej kolejności nicze-
go dobrego nie wnosi. Prowadzi raczej do działań pozorowa-
nych, fikcyjnych, a nawet oszustw, popularnie mówiąc do za-
miatania pod dywan. Wymagania za niskie może są i złe, ale za 
wysokie też nie lepsze. Pytanie „jak motywować?” jest głównym pyta-
niem tak w edukacji, jak i w każdej innej sferze działalności ludzkiej. 
Uczeń dobrze zmotywowany osiąga wysokie noty przy okazji, mimo-
chodem, bez specjalnej troski o nie. Faktycznie ocena może być jed-
nym ze sposobów motywowania, ale nie jedynym i najważniejszym. 
Najważniejszym jest zainteresowanie, ciekawość poznawcza, ważną 
jest też - w zależności od wieku ucznia - chęć dorównania rówieśni-
kom lub ich prześcignięcia, czyli – rywalizacja.

Jednym ze sposobów motywowania jest organizowanie konkur-
sów. Do ekstraklasy szkolnych konkursów należą konkursy przedmio-
towe organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Niegdyś 
organizowano tylko dwa tj. humanistyczny i matematyczno - przy-
rodniczy. Obecnie uczniowie mogą rywalizować w konkursach: bi-
blijnym, humanistycznym, informatycznym, matematycznym i przy-
rodniczym, na szczeblu szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Drze-
wu, które wysila się na wytworzenie owoców tak naprawdę zależy tyl-
ko na nasionach. Podobnie jest w tych konkursach. Nie tyle chodzi 
w nich o rankingi i lokaty, ile o to, aby w dobie, kiedy niewiele już się 
czyta, a wysiłek myślowy jak i każdy inny jest mało wśród uczniów 
popularny, wymusić to czytanie, ten intelektualny wysiłek, to gimna-
stykowanie pamięci, wymusić systematyczną pracą poprzez przygo-
towania do konkursu.  Kto z uczniów zlekceważy lekturę, zalecane za-
dania,  jest w konkursie bez szans.  Istnieje natomiast  szansa, że po-
przez wymuszony kontakt z lekturą uczeń rozbudzi zainteresowania 
i będzie je nadal rozwijać już w sposób niewymuszony. Stąd dużą wagę 
przywiązuje się do organizowania konkursów i zachęcania uczniów 
do uczestnictwa w nich. Nauczyciele organizują spotkania z konkur-
sowiczami często w czasie nieopłaconym z punktu widzenia prawa 
oświatowego. Jak widać są różne formy motywacji, nie tylko finan-
sowa. Praca ta daje wiele frajdy, tak uczniom, jak i ich opiekunom.

W grudniu b/r. szkolnego w Szkole Podstawowej w Janowicach 
dzięki zaangażowaniu, profesjonalizmowi i ofiarności uczącego w tej 
szkole informatyki Pana Roberta Kraja zorganizowano etap rejono-
wy konkursu informatycznego. Brali w nim udział uczniowie z kilku 
okolicznych szkół, w tym z Brzozowej,  Ryglic, Ciężkowic, 3 uczniów 
z Janowic - Olga Janik, Kamil Kocik, Weronika Skrobisz, oraz jeden 
z Tarnowa. Organizacja konkursu informatycznego jest trudniejszym 
zadaniem niż innych konkursów z uwagi na dodatkowe czynniki od-
grywające rolę w tym przypadku, jak: dostawa energii, sprawność kom-
puterów, sprawność i niezawodność przesyłu. Konkurs w szkole w Ja-
nowicach przebiegł bez zarzutu zarówno pod względem merytorycz-

nym, jak i organizacyjnym.  Można go uznać za znaczący sukces na-
uczyciela-opiekuna, jak i placówki.

Szkoda tylko, że wówczas kiedy zastosowanie komputerów w na-
uczaniu było ograniczone, czyli pod koniec lat 90 – tych fetyszyzo-
wano ich znaczenie i przy tym lekceważono zagrożenia. Na wnioski 
rodziców ustalano np. harmonogramy dostępu uczniów do kompu-
tera/ów. Obecnie natomiast, kiedy faktycznie wzrasta znaczenie in-
formatyki, komputeryzacji, technologii informatycznych w  szko-
łach, nie docenia się tego w pełni i czasem demonizuje zagrożenia. 
Przyszłość produkcji jakiejkolwiek to automatyzacja i komputeryza-
cja w coraz większym zakresie, doskonalenie więc umiejętności tak 
uczniów, jak i nauczycieli w wykorzystywaniu technologii kompute-
rowych jest nie do przecenienia, pomimo świadomości wiążących się 
z Internetem zagrożeń.

Jak widać nie chodzi o wysoką czy jakąkolwiek ocenę, chodzi 
o właściwą  ocenę. M.M.

Jasełka w naszej szkole
W  dniu 21 grud-

nia  2013 r. w  Szkole 
Podstawowej im. Ma-
cieja Rataja w Lichwi-
nie odbyło się spotka-
nie wigilijne. Dzieci 
z oddziału przedszkol-
nego, przygotowane 
przez panią mgr Bar-
barę Iwaniec, wystawi-
ły piękne przedstawie-
nie jasełkowe.

Spotkanie zakoń-
czyło się konkursem recytatorskim pt. „Poezja bożonarodzeniowa” 
dla uczniów klas I- VI. Konkurs został przygotowany przez panie pra-
cujące w szkolnej bibliotece. W jury oprócz pani dyrektor i pani wice-
dyrektor zasiadła pani Barbara Cieśla, pracownik biblioteki gminnej.

Rywalizacja  między uczestnikami była bardzo zacięta. Wszy-
scy prezentowali wyrównany poziom pięknie, recytując o świętach 
i dostarczając odbiorcom wielu wzruszeń.

Elżbieta Sroka

Konkurs informatyczny w Janowicach
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22 stycznia 2014 roku odbył się w na-
szej szkole uroczysty Dzień Babci i Dziad-
ka. Uczniowie klas od 0 do III, pod czujnym 
okiem swoich wychowawców, przygotowali 
okazjonalne występy. Były wiersze, piosen-
ki, tańce i dobra zabawa. Spotkanie zakoń-
czył poczęstunek przygotowany przez mamy 
ze wszystkich klas.

W miłej atmosferze upłynęło prawie 
dwugodzinne spotkanie, w którym uczest-
niczyła spora grupa rodziców chcąca zoba-
czyć swoje pociechy jako aktorów.

T. Kosyczarz

Jakież było zdziwienie pana Jourdain ze sztuki 
Moliera – „Mieszczanin szlachcicem”, gdy się dowie-
dział, że od czterdziestu lat mówi prozą. Po praw-
dzie to wszyscy prozą z reguły mówimy i chętnie to 
robimy. Gorzej jest ze słuchaniem, a już najgorzej 
z czytaniem prozy, o poezji nawet nie ma co wspo-
minać w  tych zupełnie niepoetycznych czasach. 
Któż jeszcze czytuje poezję z własnej i nieprzymu-
szonej woli. W czasach kiedy wszystko jest na sprze-
daż, popyt na wiersze jest znikomy, a i podaż male-
je. A przecież jak mówił Norwid „…Z rzeczy świa-
ta tego zostaną tylko dwie, Dwie tylko: poezja i do-
broć... i więcej nic...” i jak przypomina Biblia na po-
czątku było słowo.
„…Zrób tak, Boże - szepnęłam - by w nieb Two-
ich krasie 
Wszystko było tak samo, jak tam - w Czarnolasie!” - 
I umilkłam zlękniona i oczy unoszę, 
By zbadać, czy się gniewa, że Go o to proszę? 
Uśmiechnął się i skinął - i wnet z Bożej łaski 
Powstał dom kubek w kubek, jak nasz - Czarnolaski…”

Powyżej umieszczono fragment wiersza Bole-
sława Leśmiana pt: „Urszula Kochanowska”. Re-
cytując ten wiersz uczennica kl. V Szkoły Pod-
stawowej w Janowicach Ewelina Kocik wygrała 
Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „Pier-
ścień Świętej Kingi”. Finał tego konkursu odbył 
się w grudniu w kopalni soli w Bochni. Ewelina 
była tam ze swoją mamą i Panią katechetką Mał-
gorzatą Skrzyńską, które denerwowały się za nią. 
Jak zwykle w takich sytuacjach wypada laureat-
kę zapytać o wrażenia:

Czy lubisz występować na scenie?
EK: Sprawia mi to dużą satysfakcję.

Skąd wzięło się twoje zainteresowanie wy-
stępami na scenie?
EK: Od siódmego roku życia uczestniczę w warsz-
tatach teatralnych prowadzonych przez Panią 
Annę Oświęcimską, korzystałam też z  zajęć te-
atralnych organizowanych w Domu Kultury w Ja-
nowicach. Uczestniczyłam wielokrotnie w  Jaseł-
kach i Męce Pańskiej.

Czy miewasz tremę ?
EK: Szybko uczę się tekstu i z reguły nie mam tremy.

W konkursie najbardziej podobało mi się… 
EK: Fenomenalne jury składające się z osób do-
świadczonych, obytych z poezją i aktorstwem oraz 
sama kopalnia. 

A co się nie podobało ?
EK: Uciążliwe było czekanie. 

Co chciałabyś robić w przyszłości?
EK: Marzę o studiach artystycznych zwią-
zanych z aktorstwem, śpiewaniem, chodzę 
do szkoły muzycznej, gram na skrzypcach.

Czym się jeszcze interesujesz?
EK: Lubię sport, piłkę nożną, szachy. 

Czy obecność w  jury znanego akto-
ra, jakim był Józef Mika, było doświad-
czeniem mobilizującym czy raczej de-
prymującym.
EK: Mobilizującym. 

Co twoim zdaniem zadecydowało 
o sukcesie w konkursie?
EK: Według mnie skupienie, koncentracja.

Co jest według Ciebie najważniejsze w wy-
stępach scenicznych?
EK: Najważniejsza jest sumienność względem sie-
bie, systematyczność, aby być pewnym, że się tego 
chce, ważne jest, aby interpretować nie tylko usta-
mi, ale i ciałem, aby być przekonującym i oczywi-
ście rozumieć to, co się mówi.

Dziękujemy za podzielenie się tymi wra-
żeniami.

Poezja, literatura, sztuka, muzyka, teatr nie są 
artykułami pierwszej potrzeby i pewnie można 
bez nich żyć, ale takie życie byłoby o wiele uboż-
sze i to nie tylko w przenośni. Badania socjolo-
giczne pokazują, że pozycja społeczna, zawodowa 
i wiążące się z tym dochody, są wprost proporcjo-
nalne do długości półki z książkami w domu, co 
więcej od tego zależy też sukces dzieci mieszkają-
cych w takim domu. Warto więc zamówić u sto-
larza nową półkę na książki. Z kolei inne bada-
nia potwierdzają, że wyniki uczniów zależą mie-
dzy innymi od oferty zajęć pozalekcyjnych, po-
zaszkolnych, do których uczeń ma dostęp i w któ-
rych bierze udział z zaangażowaniem. Mogą to 
być zajęcia sportowe, ale i  szachowe, filmowe, 
fotograficzne, teatralne, plastyczne, muzyczne, 
językowe, turystyczne, uczestnictwo w kółkach, 
warsztatach, stowarzyszeniach, rozwiązywanie 

szarad, krzyżówek czy sudoku itd. Najskutecz-
niejsza jest nauka przez działanie, samo życie jest 
najlepszym nauczycielem, a bywa też i wymaga-
jącym, i surowym.

Protokół z posiedzenia Jury XVII Ogólno-
polskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej 
„Pierścień Świętej Kingi” 

Jury w składzie:
Przewodniczący - Włodzimierz Jasiński - aktor 
teatru STU i Groteska - Kraków
Józef Mika - reżyser i aktor - Warszawa 
Krystyna Piotrowska - dyrektor EUROFESTIWALU 
Aleksander Pałac - kompozytor i autor tekstów
Milenia Małecka-Rogal - dyrektor Pałacu Mło-
dzieży w Nowym Sączu

Po przesłuchaniu w dniu 12 grudnia 2013 
roku w Uzdrowisku Kopalnia Soli Bochnia 42 
uczestników przyznało w kategorii klas 4-6 na-
stępujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda Ewelina Kocik - Szkoła Podstawo-
wa w Janowicach

II nagroda Krzysztof Sroka - Publiczna Szko-
ła Podstawowa nr 7 w Bochni

III   nagroda Julia Laszczyk - Młodzieżowy 
Dom Kultury nr 1 w Bytomiu 

M.M.

Śmiałym los sprzyja

Ewelina Kocik (w białym sweterku) w otoczeniu 
wyróżnionych uczestników i członków jury.

Dzień Babci i Dziadka w Świebodzinie
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Zabawa w  teatr jest jednym ze sposo-
bów wychowywania dzieci, daje możliwość 
spontanicznej zabawy z rówieśnikami, ode-
rwania od rzeczywistości. Rozwija umiejęt-
ność współdziałania, podporządkowania się 
i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze 
sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, 
wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohate-
rów, wnika w ich przeżycia. Dziecko styka się 
z normami społecznymi, wartościami, boha-
terami pozytywnymi i negatywnymi.

Wczesne kontakty ze sztuką zachęca-
ją do własnej twórczości. Małe dziecko śpie-
wa, tańczy, gra ponieważ ma taką potrzebę. 
Zabawa w  teatr jest czymś naturalnym, za-
pewnia dziecku prawidłowy rozwój. Zabawa 
w role służy zaspokajaniu wewnętrznej po-
trzeby przyjmowania przez dziecko roli do-
rosłego. Są one wstępem do działalności te-
atralnej, w której różne rodzaje ekspresji znaj-
dują swój najpełniejszy wyraz.

W teatralnych doświadczeniach kształ-
tują się u dziecka specyficzne głębokie prze-
życia artystyczne. Stosowanie ich w  pracy 
z dziećmi zapewnia wiele satysfakcji. Kierując 
się takimi przesłankami zgodnie z rocznym 
planem pracy naszego  przedszkola, którego 
tematem jest „Wprowadzenie   w świat war-
tości artystycznych poprzez działania dzie-
ci w  małych formach teatralnych, muzykę, 
ruch i sztuki plastyczne”, promujemy warto-

ści, jakie niesie ze sobą obcowanie ze sztuką. 
Umożliwiamy dzieciom różnorodne działa-
nia w tym zakresie.

W miesiącu styczniu zorganizowałyśmy 
„Tydzień teatru w  przedszkolu”, w  ramach 
którego dzieci przygotowały występy z oka-
zji dnia Babci i Dziadzia. Dzieci zaprezento-
wały się swoim dziadkom na przedszkolnej 
scenie z  występami przeplatanymi tańcem, 
śpiewem i wierszami. Mali aktorzy z Gr. IV 
pokazali „Bajkowe jasełka”, a artyści z Gr. V 
przedstawili inscenizację „Piekł dziadek bab-
kę”. Występy najmłodszych aktorów zostały 
przyjęte bardzo ciepło i serdecznie, a nawet 
z „łezką „ w oku. Mali aktorzy poczuli się jak 
prawdziwi artyści, prezentując swoje zdolno-
ści i umiejętności.

W  tym tygodniu dzieci miały także moż-
liwość poznania prawdziwego teatru, gdy 
uczestniczyły w wycieczce autokarowej do te-
atru im. L. Solskiego w Tarnowie na spektakl 
„Lokomotywa” J. Tuwima. Dzieci miały moż-
liwość obcowania z żywym teatrem. Zapozna-
ły się  z budynkiem teatru, jego podstawowy-
mi pomieszczeniami - salą, sceną, szatnią. 
Z radością, wielkim przeżyciem i zaangażo-
waniem  uczestniczyły w tym przedstawieniu 
w wykonaniu aktorów tarnowskiego teatru.

Największą jednak atrakcją dla naszych 
przedszkolaków było oglądanie teatru pt. „Nie 
ma tego złego…” w  wykonaniu nauczycie-

li i pracowników przedszkola.  Dzieci z wiel-
kim zdziwieniem, ale też i  ogromną rado-
ścią oglądały przygotowane przez ich panie 
przedstawienie.

Tydzień teatru w  przedszkolu pozwo-
lił na lepsze poznanie wybranych utworów 
literatury dziecięcej, a  także dał możliwość 
dzieciom zaangażowania się w  małe formy 
teatralne.

Jadwiga Tańska

W niedziele, 19 stycznia po raz kolej-
ny kombatanci Armii Krajowej i przedsta-
wiciele rodzin kombatanckich zasiedli przy 
wspólnym stole opłatkowym na spotka-
niu w Centrum Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy Pleśna.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie 
od mszy św. w intencji kombatantów, rodzin, 
której przewodniczył ks. Zbigniew Guzy, a to-
warzyszył mu proboszcz parafii Pleśna, ks. 
Józef Bobowski. Podczas mszy i w całej uro-
czystości uczestniczyły liczne poczty sztan-
darowe, w tym reprezentacje Koła Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Ple-
śnej, Związku Harcerstwa Polskiego, placówek 

oświatowych gminy Pleśna, przedstawiciele 
władz gminnych i powiatowych: Wójt Gminy 
Pleśna Stanisław Burnat, Wiceprezes Zarzą-
du Okręgu ŚZŻAK w Tarnowie Ryszard Żą-
dło, radni Anna Wadas, Kazimierz Mania, Le-
szek Nowicki, Tadeusz Ścieżka, Włodzimierz 
Kajmowicz, Zbigniew Prusak, radny powiatu 
tarnowskiego Józef Knapik, dyrektorzy szkół 
i instytucji z terenu gminy Pleśna.

Pod pomnikiem poległych za Ojczyznę 
przy Urzędzie Gminy Pleśna wiązankę zło-
żyli przedstawiciele Koła Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej w  Pleśnej – 
Anna Wadas, Benedykt Krakowski, Małgo-
rzata Czernecka.

Po mszy świętej zebrani w sali życzyli 
sobie najlepszego w nowym roku, dzieląc się 
poświęconym opłatkiem. Następnie zasiedli 
przy wspólnym stole. Na zaproszonych go-
ści czekały drobny poczęstunek i część arty-
styczna spotkania. Na scenie zaprezentowa-
ła się młodzież – zespół „Arka” z Lichwina 
pod kierownictwem Eweliny Kocik z  wła-
sną interpretacją jasełek. Młodzież nagro-
dzona została brawami, po czym nadszedł 
czas na wspomnienia, wymianę doświad-
czeń, rozmowę.

S. Smoleń

Spotkanie opłatkowe kombatantów AK i ich rodzin

Bajka różne zna imiona
Teatralne rozmaitości w Przedszkolu Publicznym w Pleśnej
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Na wieść, że w dniu 28 lipca 1914r.  Au-
stro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, Ro-
sja ogłosiła mobilizację swoich wojsk. Niem-
cy zażądały odwołania mobilizacji, Rosjanie 
nie wykonali niemieckiego ultimatum, dla-
tego w  dniu 1 sierpnia doszło do wybuchu 
pierwszej wojny światowej.

Zaistniałą sytuację międzynarodową wy-
korzystał Józef Piłsudski, ruszając też z po-
wstańcami w  Krakowie na ulicy Oleandry, 
by pobudzić do walki ochotników z sąsied-
niego Królestwa i dać początek wyzwolonej 
spod zaborów Polsce. Maszerując z Krakowa 
do Kielc, zbierał powstańców dla Rządu Na-
rodowego, którego ogłosił się wodzem.

W Galicji zaboru austriackiego, za zgodą 
Naczelnego Dowódcy Armii Austriackiej, po-
stanowił utworzyć ochotnicze wojsko polskie 
czyli Legiony, które razem z armią austriac-
ką miały ruszyć do walki, licząc na wielki pa-
triotyzm Polaków. Społeczeństwo zniewolo-
ne przez zabór rosyjski nie potrafiło znaleźć 
masowego odzewu i dostarczyć ochotników 
– powstańców. Kampania Piłsudskiego natra-
fiła na społeczną próżnię, mieszkańcy zamy-
kali drzwi na widok wkraczających powstań-
ców. Piłsudski zdecydował się na formalne po-
wiązanie z Austrią, a Wiedeń wyraził zgodę 
na propozycję wodza, pod warunkiem włą-
czenia powstańców w szeregi armii austriac-
kiej. W tej sytuacji w dniu 16 sierpnia 1914r. 
przedstawiciele polskich stronnictw politycz-
nych postanowili powołać Komitet Narodu 
czyli Polski Komitet Narodowy, jako repre-
zentację polityczną kraju. Wybrany Komitet 
Narodowy nazwano Naczelnym Komitetem 
Narodowym (NKN) z oddziałami w całej Ga-
licji. Naczelny Komitet Narodowy uratował 
trudną sytuację Piłsudskiego, wydając propo-
zycję tworzenia Legionów. Propozycję repre-
zentacji politycznej kraju poparli członkowie 
Koła Polskiego we Wiedniu. Austriacy wyra-
zili zgodę w dniu 27 sierpnia na utworzenie 
regularnych, zalegalizowanych formacji woj-
skowych, czyli powołanie Legionów Polskich. 

Początkowo zorganizowano dwie for-
macje legionowe, czyli Legion Wschodni 
we Lwowie i  Legion Zachodni w  Krakowie 
ze strzelcami Piłsudskiego. Rosjanie rozbi-
li Lwów i Legion Wschodni. Pozostał Legion 
Zachodni Piłsudskiego i jego 1 Pułk Piecho-
ty przekształcony później w I Brygadę. Pił-
sudski z  1 Pułkiem rozpoczął ciąg walk na 
kielecczyźnie.

W dniu 27 sierpnia 1914r. oddziały sta-
cjonujące w Kielcach złożyły przysięgę woj-
skową. Do Kielc na przysięgę przybyli: Wła-
dysław Sikorski z  NKN i  gen. austriaccy. 
W  dniu 10 września komendant Piłsudski 
wymaszerował z  Kielc z  oddziałami w  kie-

runku Morawicy, Grabków, Staszowa, Stop-
nicy, Pacanowa, a nocą z 13 na 14 września 
dotarł do Szczucina i przeprawił się na prawy 
brzeg Wisły. Tu w Szczucinie I Pułk wyekwi-
powano w nowe karabiny typu mannlicher, 
zarządzono wymarsz do Nowego Korczyna. 
W dniach od 16 do 23 września I Pułk wal-
czył na linii Nowy Korczyn – Opatowiec, od-
znaczając się niebywałą walecznością. W No-
wym Korczynie Rosjanie po raz pierwszy użyli 
nieznanej jeszcze broni, tj. karabinów maszy-
nowych. Piłsudski, widząc doskonalenie tech-
niczne i organizacyjne armii rosyjskiej, wbrew 
woli Komendy Legionów czyli wojewódz-
twa austriackiego, postanowił przeorganizo-
wać I Pułk mający 6 batalionów w trzy puł-
ki po dwa bataliony, zapewne z myślą, że bez 
trudu rozbuduje z uzupełnień własne wojsko 
o trzecie bataliony i pułk stanie się nie bryga-
dą, ale dywizją. 

Kontratak zmusił wojska rosyjskie do 
wycofania się za Nidę. W walkach o Nowy 
Korczyn poległo szesnastu, a rany odniosło 
dwudziestu legionistów, których pochowano 
w Gręboszowie. Z Nowego Korczyna legio-
niści ruszyli wraz z ofensywą niemiecką na 

Radom, Iłżę i Lipsko w kierunku północno - 
wschodnim, a później ku północy z austriac-
ką I Armią gen. Dankla pod nazwą „operacji 
dęblińskiej”. W Jakubowicach pod Opatowem 
w dniu 9 października Piłsudski nadał 117 le-
gionistom stopnie oficerskie. W dalszym mar-
szu do Ożarowa, Ćmielowa, Błaziny, do Iłży 
legioniści 2 i 4 batalionu zostali podporząd-
kowani do 9 armii niemieckiej z myślą o zdo-
bywaniu Warszawy. 

W  dniu 22 października rozpoczął 
się pięciodniowy bój o  Pionki i  wieś La-
ski. W boju zostali ranni kapitan Żymierski 
i porucznik Pększyc Grudziński, a dowódz-
two batalionu po nich objął porucznik Kazi-
mierz Kuba – Bojarski. W dniu 30 paździer-
nika legioniści wkroczyli do Bodzentyna, 
a stąd w kierunku na Św. Katarzynę k/Kielc, 
stąd do Pińczowa, gdzie zakończyli kielecki 
marsz. Mając za sobą szlak kielecki, legioni-
ści przeszli na pola bitewne Podhala, tu doszło 
do największej bitwy pod Limanową i  Do-
brą, jak nazwał ja Piłsudski „krwawym tań-
cem pod Limanową”, trwającą od 25 listopa-
da do 11 grudnia 1914r. W bitwie tej po obu 
stronach wzięło udział 200 tys. ludzi, zdoby-

W setną rocznicę Bitwy pod Łowczówkiem
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to konie, co pozwoliło rozbudować Kawalerię 
Beliny – Prażmowskiego, która wzięła udział 
w bitwie pod Łowczówkiem. Bitwa pod Li-
manową skończyła się klęską Rosjan, a legio-
niści wkroczyli do Nowego Sącza. Tu w dniu 
15 listopada 1914r. arcyksiążę Fryderyk nadał 
pułkownikowi Józefowi Piłsudskiemu stopień 
brygadiera, a w tydzień później 21 listopada 
podległy Piłsudskiemu I Pułk Legionów Pol-
skich przemianowano na I Brygadę Legionów 
Polskich. W niedzielę 13 grudnia 1914r. I Bry-
gada wkroczyła do stolicy sądeckiej. Ludność 
Nowego Sącza radośnie powitała wkraczają-
cego Piłsudskiego jadącego na „kasztance”. 
Legioniści zostali obsypani naręczami kwia-
tów. Lud sądecki z radością rozchwytywał bo-
haterów spod Limanowej, zapraszał uroczy-
ście do swych mieszkań. Zbierał dary dla gości 
z myślą o nadchodzącej, świątecznej choince. 

Nie dane było doczekać się I  Bryga-
dzie świątecznej choinki, ponieważ legioni-
ści otrzymali rozkaz natychmiastowego wy-
marszu w dniu 20 grudnia 1914r. Tym bar-
dziej bolesny był to wymarsz, gdyż bez Pił-
sudskiego, który został wezwany w tym cza-

sie do Wiednia. Przyjechał do Wiednia jako 
bohater bitwy pod Limanową na Ostbahnhof 
w dniu 18 grudnia 1914r. Witany był przez pa-
rotysięczny tłum. W dniu 21 grudnia wydano 
bankiet na jego cześć. W drodze powrotnej sa-
mochód Piłsudskiego eksplodował i wylądo-
wał w rowie, a rannego brygadiera wniesio-
no do najbliższego domu rodziny Wałachów 
na Zaolziu. Przyczyny wypadku nie były ja-
sne, mówiono o eksplozji silnika, nie wyklu-
czono podłożenia bomby i ostrzelania samo-
chodu. W następnym dniu przeniesiono bry-
gadiera na miejscową plebanię. 

Z listu pisanego do Aleksandry Szczer-
bińskiej wynika, że w dniu 24 grudnia Piłsud-
ski miał być pod Łowczówkiem. Rozkaz do bi-
twy pod Łowczówkiem wydał hrabia Tyszkie-
wicz w imieniu Naczelnego Dowództwa Ar-
mii Austriackiej, pełniący funkcję Dowódcy 
Obrony Terytorialnej Kraju. Dowództwo za 
nieobecnego Piłsudskiego przyjął podpuł-
kownik Kazimierz Sosnkowski. Legioniści 
ruszyli przez Wielogłowy, Zbyszyce, Paleśni-
cę do Zakliczyna. Następnie Brygada po od-
bytym noclegu w tym mieście udała się do Ja-

nowic, by zameldować się w 43 dywizji Lan-
dwery (obrony kraju) po dokładne informa-
cje na temat marszu. Tu skierowano legio-
nistów na przerwaną linię frontu przez Ro-
sjan, czyli do Łowczówka. Przerwanie fron-
tu nastąpiło na styku IV i III armii austriac-
kiej. Przerwania dokonali żołnierze 132 Puł-
ku Piechoty Benderskiej, 131 pułku piecho-
ty  z 33 dywizji i 175 pułku z 44 dywizji. Klu-
czową pozycją do zdobycia było wzgórze 360. 
Wzgórza bronił pułk. Pattay z 18 pułku pie-
choty i 4 szwadronu 11 pułku huzarów. Od-
działy ppłk Basticki zostały całkowicie roz-
bite i odrzucone na południowe zbocze do-
liny w Mesznej Szlacheckiej. Legioniści mie-
li za zadanie uratować linię tego frontu. Po 
przybyciu do Lichwina w przysiółku na Pu-
stym, czyli na skrzyżowaniu dróg Lichwin – 
Rychwałd, oczekiwał w starej karczmie zwa-
nej „Brzezie” legionistów pułk. Pattay – po-
bity przez Rosjan w czasie przerwania frontu 
austriackiego. Wraz z Sosnkowskim uczynili 
tu siedzibę sztabu Nr 1.

Stanisław Wróbel
(c.d. w kolejnym numerze „Pogórza”)

Na rok 2014 przypada kilka bardzo ważnych, okrągłych rocz-
nic wydarzeń historycznie istotnych dla Polski. Wymieńmy kil-
ka z nich:

18 maja - 70 rocznica zdobycia wzgórza Monte Cassino przez 
żołnierzy 2 Korpusu Polskiego,

1 sierpnia – 100 rocznica wybuchu I wojny światowej
1 sierpnia – 70 rocznica wybuchu powstania warszawskiego
19 grudnia – 100 rocznica sformowania się I Brygady Le-

gionów Polskich
22-25 grudnia – 100 rocznica Bitwy pod Łowczówkiem
Ostatnia z wymienionych wyżej rocznic stanowi dla Gminy 

Pleśna i powiatu tarnowskiego priorytet. Radni Powiatu Tarnow-
skiego jednogłośnie przyjęli uchwałę, na mocy której bieżący rok 
ustanowiono „Rokiem Czynu Niepodległościowego”. O wadze 
wspomnianego wyżej wydarzenia świadczy chociażby umieszcze-
nie nazwy „Łowczówek” i daty 24 XII 1914 na Grobie Nieznane-
go Żołnierza na placu marsz. Piłsudskiego w Warszawie. Nic też 
dziwnego, że Samorządy Gmin Pleśna, Tuchów i powiatu już pod 
koniec ubiegłego roku podjęły wspólne działania celem jak naj-
lepszego przygotowania tegorocznych obchodów w Łowczówku 
i wydarzeń towarzyszących, związanych głównie z rocznicą wy-
buchu „wielkiej wojny”. Już dziś postanowiliśmy zdradzić kilka 
pomysłów, zamierzeń organizatorów.

Na grudniowej sesji Rady Gminy Pleśna został powołany ze-
spół organizacyjny w naszej gminie, w którego skład weszli przed-
stawiciele władz Gminy Pleśna, Rady Gminy Pleśna oraz insty-
tucji oświatowych i kulturalnych Gminy Pleśna. Od stycznia br. 
odbywają się spotkania zespołu oraz konsultacje z odpowiedni-
mi sztabami organizacyjnymi w Tuchowie i Starostwie Powiato-
wym. W drodze wspólnych ustaleń zaproponowano kilka przed-
sięwzięć organizowanych na terenie powiatu tarnowskiego. My 
skupimy się na tych, które będą mieć miejsce w naszej gminie.

W weekend 17 – 18 maja planowane jest w ramach XVI Ma-
łopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zwiedzanie cmenta-
rza wojennego nr 192 w Lubince. W niedziele, 21 września tak-
że na tym cmentarzu planuje się zorganizować uroczystości pa-
triotyczne z okazji 100-lecia wybuchu I wojny światowej z udzia-
łem przedstawicieli Austriackiego Czerwonego Krzyża i grup re-
konstrukcyjnych. W związku z tym wydarzeniem bierze się tak-
że pod uwagę cmentarz wojenny nr 185 w Lichwinie, powszech-
nie znany jako „Głowa Cukru”.

Najważniejsze tegoroczne obchody przypadną na dni 8 – 9 
listopada, kiedy na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczów-
ku odbędzie się XVI Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy „Łow-
czówek 2014”. Z uwagi na tak ważną rocznicę planuje się rozbudo-
wany program obchodów, m.in. udział grup rekonstrukcyjnych, 
koncert zespołu „Loch Camelot”, który wykona pieśni legiono-
we. W związku z listopadowymi uroczystościami organizatorzy 
starają się o patronat honorowy Prezydenta RP. 

Wreszcie pod koniec roku, 19 grudnia Gmina Pleśna wspólnie 
z Powiatem Tarnowskim, Gminą Tuchów, Ministerstwem Obrony 
Narodowej, Wojewodą Małopolski i Urzędem Marszałkowskim 
w Krakowie zorganizują po raz drugi „Wigilię Żołnierską” przy 
Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku. Nie wykluczo-
ne, że powołany zespół wspólnie z Gimnazjum w Pleśnej im. Bo-
haterów Bitwy pod Łowczówkiem zorganizują na dzień 22 grud-
nia dodatkową uroczystość patriotyczną w Łowczówku, związa-
ną ze świętem pleśnieńskiego gimnazjum.

Ponadto w ramach promocji i upamiętnienia setnej roczni-
cy bitwy na wzgórzu nr 360 proponuje się wykonanie okoliczno-
ściowego znaczka pocztowego, okolicznościowej monety oraz od-
znaczenia (medal, plakietka lub statuetka).

S. Smoleń

Stulecie Bitwy pod Łowczówkiem i wybuchu I wojny światowej
Przygotowania do obchodów rocznicowych
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Zbliżał się ku końcowi piąty rok 
okupacji hitlerowskiej. W  miesiącu 
czerwcu 1944 r. Armia Czerwona na 
froncie wschodnim zaczyna już wy-
pierać okupanta hitlerowskiego z kre-
sów wschodnich II-ej Rzeczypospoli-
tej. W tym też czasie w ramach przy-
gotowań do Akcji „Burza” stan osobo-
wy Armii Krajowej w okupowanej Pol-
sce w obwodzie /powiecie/ tarnowskim 
krypt. „Tartak” utrzymywał się na po-

ziomie 4200 przeszkolonych konspiratorów, zorganizowanych w 30-stu 
plutonach strzeleckich, 10-ciu plutonach szkieletowych /czyli w trakcie 
organizacji/, 10-ciu plutonach Wojskowej Służby Ochrony Powstania 
/WSOP/, a także licznych patrolach sabotażowo - dywersyjnych i służ-
bach pomocniczych Wojskowej Służby Kobiet /około 100 osób/ oraz 
służbach łączności, sanitarnej i tym podobnych.

Tak jak odnotowałem w pierwszych wspomnieniach z lat 1939-43, 
placówki AK otrzymały jedno z najważniejszych zadań dotyczące two-
rzenia w gminach drużyn, a później nawet plutonów bojowych do walki 
z wrogiem. W placówce „Prakseda” /kryptonim Pleśnej/ gdzie w począt-
kowych okresach okupacji działało około dwustu konspiratorów, ambit-
nie przewidywano utworzenie kompani składającej się z trzech bojowych 
plutonów. W skład I plutonu wchodzili żołnierze z rejonu Pleśnej, Łow-
czówka, Woźnicznej i Świebodzina. Dowódcą tego plutonu był Włady-
sław Serwiński ps. „Brzoza” z zawodu kowal, zamieszkały w Świebodzi-
nie. II pluton stanowili żołnierze pochodzący ze wsi Lichwin, Rychwałd, 
Janowice i Lubinka. Dowództwo plutonu powierzono Tomasikowi Anto-
niemu ps. ”As” z Janowic. Natomiast III pluton stanowili żołnierze z rejo-
nu Szczepanowic, Dąbrówki Szczepanowskiej, Rzuchowej i Błonia. Do-
wódcą tego plutonu początkowo był kierownik szkoły z Dąbrówki Szcze-
panowskiej o nazwisku Smalec ps. „Sadełko”, a zastępcą „Darlan”. Po odej-
ściu kierownika, „Darlan” został dowódcą plutonu.

Jak już w  poprzednich artykułach pisałem, że od początku 1944 
roku st. wachmistrz „Lawina” przejął w naszym Obwodzie odpowiedzial-
ną funkcję głównego zaopatrzeniowca placówek AK w broń pochodzą-
cą z zrzutów, bądź z konspiracyjnych wytwórni, głównie były to grana-
ty i butelki zapalające. Ponieważ „Lawina” już wcześniej przez bez mała 
5 lat pełnił funkcję komendanta placówki AK „Prakseda” i umiał z ludź-
mi w terenie rozmawiać, komendant obwodu AK „Leliwa” zobowiązał 
go do kontaktu z placówkami przy okazji rozwożenia broni czy amunicji, 
celem sprawdzania gotowości bojowej miejscowych pododdziałów. Tak 
więc w miesiącu czerwcu 1944 r. rozwożąc po terenie puszki z marmola-
dą, a w rzeczywistości granaty ręczne produkowane w Zakładach Azoto-
wych, trafił do Dąbrówki Szczepanowskiej. D-ca plutonu „Darlan” przy-
jął dostarczoną partię granatów, ale na zadawane mu pytania dotyczą-
ce prowadzonych szkoleń i ćwiczeń z podległymi żołnierzami oraz ich 
uzbrojenia udzielał tylko zdawkowe i wymijające odpowiedzi. Po rozmo-
wie z „Darlanem”, zaniepokojony tym stanem rzeczy, „Lawina” odwiedził 
w drodze powrotnej paru znajomych konspiratorów z tej wioski i po roz-
mowach z nimi wnet się zorientował, że na terenie Dąbrówki Szczepa-
nowskiej mają wpływy komuniści, a mało tego pluton nasz jest zaopatry-
wany w prasę komunistyczną. Trudno więc uwierzyć, by „Darlan” o tych 
rzeczach nie wiedział, a działo się to akurat w czasie przygotowań do ak-
cji „Burza”. Komenda Obwodu Armii Krajowej była w pełnej gotowości 
do wystawienia batalionu partyzanckiego, a poszczególne placówki wy-
stawić miały plutony, a nawet kompanie uzbrojonych żołnierzy. Nadcho-
dzi więc długo oczekiwana chwila, kiedy mamy zmierzyć się w otwartej 
walce ze znienawidzonym wrogiem, by udowodnić sojusznikom zachod-
nim, że Polska nie złożyła broni i ma zamiar walczyć, aż do zwycięstwa. 
Liczył się w tej batalii każdy przeszkolony żołnierz i każdy sprawny ka-

rabin. Więc złe wiadomości przywiezione przez starszego wachmistrza 
„Lawinę”, zelektryzowały konspiratorów placówki „Prakseda”, tym bar-
dziej, że III pluton „Darlana” miał na stanie 30 karabinów. Na wszystkie 
zapytania następcy „Lawiny”- Jana Gąciarza ps. „Chmura” -komendanta 
„Praksedy” skierowane do d-cy plutonu – ile ludzi pójdzie na akcję „Bu-
rza” i jak ich uzbraja? – ten wykręca się od odpowiedzi. I tak było kilka 
razy. Wreszcie „Chmura”, widząc złą wolę „Darlana”, idzie ponownie do 
Dąbrówki Szczepanowskiej, ale tym razem z 3-osobowym patrolem i wy-
mierzono mu karę chłosty. Teraz „Darlan” zeznał, że broń kazał zatopić 
w stawie. Tak III pluton w placówce „Prakseda” nie tylko nie wysłał lu-
dzi do batalionu partyzanckiego, ale broni, jaką posiadał, też nie wydał.

W opisanym wyżej przypadku do dezercji plutonu „Darlana” nie 
doszło, gdyż na szczeblu Inspektoratu AK, uznano że był on w trakcie 
organizowania się przed ogłoszeniem akcji „Burza”.

Do dezercji prawie całych plutonów dochodziło, nawet już w pierw-
szych dniach sierpnia1944 r. /opisywałem to w poprzednich artykułach/, 
kiedy to pluton placówki Pilzno kryp. „Piotr” zarekwirował Niemcowi 
motocykl, puszczając go wolno. Ten z kolei szybko powiadomił oddział 
pościgowy, który spalił gospodarstwo, w którym znaleziono nieszczęsny 
motocykl, zabito jego gospodarza, obrabowano dwa inne gospodarstwa 
i na dodatek obito jeszcze kilku innych chłopów. Wówczas to pod wpły-
wem psychicznego załamania pododdział wrócił w rejon zamieszkania.

Jednak na stanowczy rozkaz dowódcy batalionu „Barbara” kpt. „Le-
liwy” , pluton po kilku dniach powrócił, w rejon koncentracji ze swoją 
bronią, którą poprzednio się posługiwał, ale już w odmłodzonym skła-
dzie. W następnych akcjach szybko jednak nabrali doświadczenia w pro-
wadzeniu akcji zbrojnych.

W miarę zbliżania się wschodniego frontu do granic Małopolski, 
Komenda Obwodu AK „Tartak” z siedzibą w Pleśnej była coraz częściej 

informowana przez placówki AK o po-
jawianiu się na zalesionych terenach 
południowych skoczków rosyjskich 
mówiących po polsku, którzy otrzy-
mali zadanie szerzyć propagandę ko-
munistyczną w oparciu o miejscowych 
działaczy PPR-u oraz PPS-u, a jedno-
cześnie zbierać jak najszersze informa-
cje o miejscowych konspiratorach i do-
wódcach AK.

Przysłani agitatorzy informowa-
li także miejscową ludność, że Armia 
Krajowa jest wrogo ustosunkowana 
do Związku Radzieckiego i reprezen-
tuje skompromitowane przedwojenne 
władze, a po skończonej wojnie pragnie 
utrzymać ten sam ustrój społeczny wy-
zyskujący klasę robotniczą i chłopską. 
Apelowali także, by ochotnicy do walki 

z okupantem bojkotowali nabór do Armii Krajowej, a po oswobodzeniu 
Ziemi Tarnowskiej przez Armię Czerwoną wstępowali w jej szeregi lub 
do Armii Polskiej gen. Z. Berlinga, utworzonej nad rzeką Oką w ZSRR.

Jak się później okazało jednym z pierwszych punktów agitacyjnych 
zorganizowany został właśnie na terenie lesistego pogranicza Janowic, 
Lubinki i Dąbrówki Szczepanowskiej. Nad jego działalnością i także in-
nych punktów z sąsiednich placówek, ochronę sprawował oddział komu-
nistyczny ppor. Mamuszki. Wyszło to na jaw, gdy próbował on wyłudzać 
mąkę od miejscowych młynarzy twierdząc, że otrzymuje rozkazy z naszej 
Komendy Obwodu AK. Po wyjaśnieniu w „Praksedzie” u zastępcy Ko-
mendanta Obwodu por. ”Omegi” kpt. Mariana Fiszera, młynarz Rzepec-
ki z Janowic i inni odmówili wydawania rzekomych przydziałów mąki.

Tuż przed „Burzą”

Jan Gąciarz „Chmura” Komen-
dant Placówki „Prakseda” 1.I. - 

30.VI.1944 r.
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Działalność komunistyczna przy-
bierała na sile już przed połową 1944 r., 
a dawało się to odczuć nawet w propa-
gandzie, która łatwo przyjmowała się 
wśród elementów mało uświadomio-
nych w społeczności wiejskiej, czy też 
robotniczej. Tak więc można powie-
dzieć, że nabór żołnierzy AK do ak-
cji „Burza” we wioskach położonych 
w części zachodniej gminy Pleśna był 
znikomy, żeby nie powiedzieć zero-
wy. Ale też po wyzwoleniu Tarnowa 
i powiatu w dniu 18.I.1945r, nikt tak-
że z  reprezentantów lewicy, przezor-
nie też nie wstępował w szeregi Armii 
Czerwonej. Za to wówczas z  wiosek 

znad Dunajca nie brakowało chętnych do pracy w jednostkach utrwa-
lających władzę, takich jak Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego /UB/, 
czy Milicja Obywatelska /MO/. 

Równie słabego naboru do plutonów partyzanckich w  komen-
dzie placówki „Prakseda” spodziewano się w północnej słabo zalesionej 
/w związku z brakiem terenów do prowadzenia ćwiczeń i nauki strzela-
nia/ części gminy, ale za to z gęstą siecią dróg /głównie północ – połu-
dnie/, po których całodobowo poruszały się niemieckie transporty woj-
skowe. Jeszcze większy wpływ na nabór żołnierza w Rzuchowej i Świe-
bodzinie miały traumatyczne przeżycia mieszkańców, związane z wcze-
śniejszym dokonywaniem na tym terenie przez okupanta częstych i krwa-
wych mordów na;

- 10-ciu mieszkańcach tych terenów w listopadzie 1939 roku w Rzu-
chowej „Zademrze” za posiadanie broni,

- 11-stu więźniach z Tarnowa w 1940 roku w starym korycie rzeki 
Biała na tzw. „Starym Bialsku” a niedługo po tym w listopadzie dowie-
ziono jeszcze 4 więźniów i również rozstrzelano,

- 15-stu więźniach z Tarnowa w grudniu 1939 roku w bezpośred-
nim sąsiedztwie Rzuchowej i Świebodzina pod tzw. Skałą na pograni-
czu z Koszycami Małymi. Niestety jest to tylko jeden /z wielu rozstrze-
liwań/ przypadek udokumentowany.

Żołnierze AK z Lichwina, mają z pozoru dogodne warunki tereno-
we do kontynuowania szkolenia i ćwiczeń wojskowych, ale fakt wybu-
dowania w tej wsi dużego obozu pracy oraz zatrudnienie w jego ochro-
nie Niemców „Totowców” zniweczyło możliwości zorganizowania tam 
nawet niewielkiego pododdziału. Opisane perturbacje z tworzeniem na 
terenie placówki „Prakseda” plutonów partyzanckich do kontynuowa-
nia akcji „Burza” nie miało wpływu na prowadzenie przez miejscowych 
AK-owców aktywnej działalności konspiracyjnej we wszystkich innych 
dziedzinach życia społecznego.

Przedstawione powyżej fakty były odzwierciedleniem sytuacji po-
litycznej w zniewolonym kraju coraz bardziej zagarnianym od wscho-
du przez Armię Czerwoną. Zbliżanie się frontu do linii Wisły i Wisłoki 
pod koniec lipca 1944 roku wywołało wpierw wprowadzenie gotowości 
bojowej, w następstwie czego wydane zostały rozkazy, na podstawie któ-
rych mobilizowano w placówkach pododdziały najczęściej w sile pluto-
nu w zależności od stanu ludzi i broni.

Zniszczenie na terenie Dąbrówki Szczepanowskiej wspomnianych 
wyżej 30-stu karabinów dodatkowo zwiększyło niedobory uzbrojenia. 
Z remanentów zamelinowanej pobieżnie w czasie kampanii wrześnio-
wej przez żołnierzy i miejscową ludność broni strzeleckiej z blisko pół 
tysiąca sztuk i 40 tysięcy sztuk amunicji, po oględzinach i dokonanych 
naprawach przez rusznikarzy konspiracyjnych, do dalszego użytkowania 
dopuszczono zaledwie 200 sztuk broni i około 35 tysięcy sztuk amunicji.

Przez bez mała 5 lat okupacji, mając na względzie docelowo powo-
łać na terenie obwodu „Tartak” batalion partyzancki, organizowano na 
terenie placówek: zasadzki, kradzieże w środkach lokomocji oraz loka-
lach, a nawet kontrolowane zakupy i inne pomniejsze formy zdobywa-
nia broni strzeleckiej, uzbierano dodatkowo 250 szt. Do pełnego wy-

posażenia żołnierzy AK w sposób dotkliwy brakowało bagnetów, łopa-
tek oraz hełmów.

Z polecenia Komendanta Obwodu AK kpt. „Leliwy” tuż prze Ak-
cją „Burza” zorganizowano na terenie obwodu tarnowskiego AK jesz-
cze kilkanaście zrzutowisk broni w tym jedno na terenie placówki Ple-
śna konkretnie na Pleśniankach koło Burnata. Zrzutowisko to oświetla-
no lampkami naftowymi umieszczonymi w dołkach. Pomimo pełnienia 
conocnych dyżurów /jak zeznał Tadeusz Kozik ps. „Gruza”/ przez wach-
mistrza „Lawinę” Władysława Zatorskiego oraz „Majewskiego” Tadeusza 
Makarę zrzut broni nie nastąpił.

Na początku sierpnia 1944 roku, czyli w momencie rozpoczęcia się 
Akcji „Burza” z polecenia zastępcy komendanta Obwodu Tarnowskie-
go AK z siedzibą w Pleśnej kpt. Mariana Fiszera ps. „Omega” zorgani-
zowano dwa zrzutowiska. Jedno było na polach podworskich wsi Rzu-
chowa /koło Witalisa/, a do jego oświetlania wykorzystano akumulator 

M. Baszczowskiego z młyna. Drugie zrzutowisko było na terenie Kło-
kowej pod lasem. Zrzutowisko to oświetlano z wykorzystaniem latarek 
elektrycznych. Dyżury na tym zrzutowisku pełniono przez trzy tygodnie. 
Jak zeznał komendant placówki AK Pleśna kryp. „Prakseda” na czas ak-
cji „Burza” Jan Wójtowicz ps. „Róg”, zrzutu nie było. Po tych niepowo-
dzeniach w pozyskiwaniu broni, komendant Inspektoratu Tarnowskie-
go AK ppłk Musiałek - Łowicki 
ps. „Mirosław”, uznał, że zasadz-
ki i napady na niewielkie podod-
działy okupanta w ramach Akcji 
„Burza”, winny być w okresie tych 
działań zbrojnych najpewniejszą 
i obowiązującą formą zdobywa-
nia broni na wrogu. 

Do ostatnich dni /tuż przed 
rozpoczęciem Akcji „Burza”/ re-
alizowany był pełny zakres szko-
leń dla żołnierzy piechoty działa-
jącej w warunkach wojny party-
zanckiej. Na terenie placówki Ple-
śna kryp. „Prakseda” dla miejsco-
wych partyzantów i z okolicznych 
placówek zorganizowano w  tym 
czasie Szkołę Podchorążych oraz 
kurs minerski. Kurs ten odbywał 
się w pierwszej połowie czerwca 
1944 roku, w  domu rodzinnym 

Władysław Łado Zatorski 
„Lawina”

Na „Starym Bialsku” Niemcy 
zamordowali w listopadzie 1940 r. 

11-stu więźniów

Tu spoczywa od XI 1939 r. 10-ciu 
Polaków rozstrzelanych przez 

Niemców w Rzuchowej - „Zadem-
rze” za posiadanie broni

Pogranicze Koszyc Małych i Rzucho-
wej miejsce rozstrzelania 15 więźniów 

polskich w grudniu 1939 r.
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Drużyna ORLIKÓW UKS Pleśna na zapro-
szenie klubu z Bardejova, który przebywał w Ple-
śnej na zaproszenie organizatorów II Halowego 
Turnieju Mikołajkowego w Pleśnej, uczestniczy-
ła w turnieju piłkarskim w Bardejovie. 

Był to pierwszy wyjazd zagraniczny zawod-
ników naszego klubu, ale myślę, że nie ostatni. 
Młodzi zawodnicy, pełni woli walki oraz wiel-
kiego optymizmu, wraz z grupą rodziców oraz 
opiekunów w niedziele 19.01.2014 o godzinie 
6.00 wyjechała do Bardejova na Słowację. Do-
jechaliśmy na miejsce szczęśliwie oraz bezpiecz-
nie, zostaliśmy uroczyście i radośnie przyjęci. W 
turnieju uczestniczyło pięć drużyn słowackich 
oraz my jako jedyna z Polski. 

Nasi zawodnicy spotkali się z takimi dru-
żynami jak PARTIZAN Bardejov, SAFI Pre-

sov, FAMT Presov, KAC Kosice, STARA LU-
BOVNIA. Po jednym remisie oraz czterech po-
rażkach orliki UKS PLEŚNA uplasowali się na 
ostatnim szóstym miejscu w turnieju. Jednak nie 
to było chyba w tym wszystkim najważniejsze, 
bo tak naprawdę nasi zawodnicy po raz pierw-
szy zagrali w takim turnieju. Przed dekoracją 
uczestników organizatorzy turnieju zaskoczyli 
nas mile, a mianowicie zostały odegrane hym-
ny państwowe Polski i Słowacji. Nasi zawodni-
cy byli w tym momencie bardzo przejęci, gdyż 
poczuli się tak naprawdę jak reprezentanci na-
szego kraju. Najlepszym zawodnikiem w naszej 
drużynie wybrano Jakuba Knapika, którego or-
ganizatorzy obdarowali drobnym upominkiem. 
Takie same upominki otrzymali wszyscy trene-
rzy, również i trener Paweł Ścieżka. Zrewanżo-
wał się upominkiem, który zabraliśmy z Pleśnej 
w postaci folderów reklamowych naszej Gmi-
ny. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pa-
miątkowe medale. 
Drużyna UKS wy-
stąpiła w składzie: 
Kamil Możdżeń,  
Bartosz Damian, 
Dawid Baran, Ja-
kub Knapik, Wik-

tor Sajdak, Miłosz Majchrowicz, Jakub Burnat, 
Patryk Walaszek. Myślę że wyjazd ten, jako prze-
życie, będzie długo wspominany wśród tych 
zawodników. Dziękuję za umożliwienie i pomoc 
w organizacji tego wyjazdu Panu Wójtowi Sta-
nisławowi Burnatowi, pani Marcie Rzepa, panu 
Markowi Skoblowskiemu oraz radnym pani 
Annie Wadas oraz panu Zygmuntowi Ścieżce. 

Tomasz Włodek

kaprala Gąciarza Stanisława ps. ”Ferbel”, a prowadził go por. „Doliwa” in-
struktor ds. materiałów wybuchowych przy Komendzie Inspektoratu Tar-
nowskiego AK. W trakcie zajęć omawiano zasady posługiwania się zrzuto-
wymi materiałami wybuchowymi typu „plastik” pochodzenia angielskie-
go i inicjującymi, jak lont Bickforda czy detonator pochodzenia polskie-
go. W zajęciach uczestniczyło kilkunastu kursantów. Byli oni przygotowy-
wani do działania sabotażowego w południowej górzystej i zalesionej czę-
ści naszego powiatu jako minerzy z doświadczeniami w działaniu w nie-
wielkich pododdziałach /plutony, bądź kompanie/, rozproszonych na za-
pleczu frontu, wśród licznych oddziałów okupanta. 

Po ukończonym kursie ppłk „Mirosław” wydał rozkaz wysadzenia 
południowego rozjazdu kolejowego na stacji kolejowej w Tuchowie, a co 
zostało opisane w artykule „Akcja w Tuchowie”.

Zbliżający się front niemiecko – rosyjski do wschodnich granic 
Małopolski, skłonił dowództwo Krakowskiego Okręgu Armii Krajo-
wej do ogłoszenia ostatniego dnia lipca pogotowia do akcji „Burza” na 
terenie Inspektoratu AK Tarnów Kryp. „Tama”. Jednocześnie w pierw-
szych dniach sierpnia nakazało rozpoczęcie działań partyzanckich. Dla 
oddziałów obwodu „Tartak” ustalono koncentrację batalionu w dwóch 
rejonach: w lesie Ostra Góra w północnej części Pleśnej, kryp. „Prakse-
da”- dla 4-tej kompani oraz Gajówka 256 Podlesie /płd.- wsch. od Po-
górskiej Woli/ dla reszty batalionu, czyli 1,2 i 3 kompani. Oddziały mia-
ły wyjść ze swoich placów alarmowych w nocy z 4 na 5 sierpnia 1944 r.

Cały dzień 4 sierpnia był pełen krzątaniny i prac organizacyjnych 
na terenie obwodu. Powołany na dowódcę batalionu „Barbara” kpt. Eu-
geniusz Borowski ps. „Leliwa” tak wspomina te emocjonujące chwile:

 „Trwa wydobywanie broni z melin. Zbiórki plutonów na placach alar-
mowych. Wymarsz plutonów do rejonów koncentracji batalionu. Sztab ba-
talionu w sile około plutonu był zorganizowany na terenie Pleśnej z ofice-
rów i podoficerów Komendy Obwodu. Po zebraniu się w lesie na terenie Ry-
chwałdu wraz z ukraińską wartą z Zakładów Azotowych, pluton ten pod 
moim dowództwem wyrusza o godz. 23.30 z miejsca zbiórki przez Folwark 
Łowczówek, Piotrkowice 365 – płd. Łękawkę – Las Czerwony Dół na Trze-
mesną, - Kawówki, gdzie przed świtem był krótki odpoczynek.

Ze mną maszerują: por. „Rola”, st. wach. „Lawina”, kpr. ”Majewski” 
i inni. Nastrój wspaniały. Nareszcie idziemy w otwarty bój. Przy przekra-
czaniu szosy na płn. od Piotrkowic mały incydent. Przechodzimy tuż koło 
niemieckiej artylerii na kwaterach. Po drodze rozciągane kable. Przy tabo-
rach niemieckich zrobił się ruch, jednak strzały nie padły, a myśmy w po-
śpiechu przeskoczyli szosę i zbiegli w dół w teren zakrzaczony. Po krótkim 
odpoczynku i śniadaniu, gdzieś w rejonie Kawówek lub nieco na zachód, 
kontynuujemy dalszy marsz od godz. 9.00 w kierunku płn.-wsch. na klasz-
tor w  Szynwałdzie. Około południa zapadamy na postój ubezpieczony 
w laskach na zachód od Szynwałdu. Wysyłam patrol do Szynwałdu, który 
idzie do klasztoru, a za niedługo wraz z siostrzyczkami zakonnymi przy-
nosi nam dobry obiad. Pokrzepieni szybko przebiegamy Szynwałd, osią-
gając niebawem grzbiet Kresy, tu maszerujemy bardzo ostrożnie. Widzi-
my przed nami, jak przemykają się w tym samym kierunku inne plutony, 
a to „Rogoziński” NOW z Tuchowa i „Czarnego” z Ołpin-Olszyn. Podcho-
dzimy ostrożnie do domków jak najbliższych szosy Tarnów – Łęki Górne. 

Jest około godz. 16.00 po południu. Na szosie panuje ożywiony ruch 
niemiecki, przejeżdżają wozy taborowe kolumnami, konni pojedynczo 
i patrolami, samochody i motocykle, większych kolumn piechoty lub zmo-
toryzowanych nie widać. Gdy ruch maleje przed nami przeskakuje szo-
są pluton „Czarnego”. Po jakimś czasie w odpowiednim momencie prze-
skakujemy i my.

Dalej posuwamy się zupełnie swobodnie zalesionym terenem, aż do 
Gajówki Podlesia 256, gdzie zastajemy por. Bossowskiego „Kajetana”, st. 
ogn. Piotrowskiego „Pionka” z plutonem z Ryglic, ppor. Rogozińskiego ps. 
”Sław” z plutonem z Tuchowa i sierż. Wójcika ps. „Waligóra” z plutonem 
z Tuchowa.

 Honory gospodarza pełni por. Kapura ps. „Wilk”, występujący w cha-
rakterze gajowego. Dowództwo zostało umieszczone w szkole, a oddzia-
ły biwakowały w lesie”. Po krótkim śnie wczesnym rankiem razem z kpt. 
„Leliwą” przystąpiliśmy do organizacji batalionu.

por. Władysław Kowal „Rola”

Młodzi piłkarze z UKS-u na turnieju w Bardejovie
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Dnia 6 grudnia Gim-
nazjum w Pleśnej było or-
ganizatorem kolejnego Mi-
kołajkowego Turnieju Pił-
ki Siatkowej Dziewcząt. 
W zawodach uczestniczy-
ły zespoły z Dąbrowy Tar-
nowskiej nr 2, Rzucho-
wej i Pleśnej. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, nagro-
dy w postaci pucharów, medali, pi-
łek i dyplomów ufundowało Cen-
trum Kultury, Sportu i  Promocji 
Gminy Pleśna.
Wyniki poszczególnych spotkań:
Pleśna -  Dąbrowa Tarnowska 2 2:0
Rzuchowa - Dąbrowa Tarnowska 2 2:0
Pleśna – Rzuchowa  2:1

Tabela końcowa:
1. Pleśna
2. Rzuchowa
3. Dąbrowa Tarnowska 2

Dziewczęta z Pleśnej, wygry-
wając dwa spotkania, zwycięży-
ły w całym turnieju. Nauczycielem 
przygotowującym drużynę dziew-
cząt była Pani Barbara Piwowar-
czyk. Zwycięska ekipa występowa-
ła w następującym składzie:

Brożek Karolina
Golińska Aleksandra
Dymon Natalia
Sajdak Aleksandra
Bogacka Aleksandra
Chrzanowska Anna
Łątka Daria
Drwal Sara
Marmol Sylwia
Burnat Agnieszka
Bogacka Agnieszka
Kamykowska Joanna

Spółdzielnia Uczniowska 
z rąk Świętego Mikołaja częstowa-
ła wszystkich uczestników słody-
czami. Nagrody wręczał Pan Dy-
rektor Mieczysław Gąciarz, zapra-
szając do uczestnictwa w  turnieju 
w roku przyszłym.

K.S.

9 stycznia na świe-
tlicy szkolnej Gimna-
zjum w  Pleśnej roze-
grano turniej szacho-
wy. Uczestnikami za-
wodów o  tytuł Mistrza 
Gminy były dziewczę-
ta i  chłopcy szkół podstawowych 
i gimnazjum. Rywalizacja była bar-
dzo zacięta. Najlepsza trójka w po-
szczególnych kategoriach wywal-
czyła prawo startu w finałach po-
wiatowych. Sędzią głównym za-
wodów był Pan Dyrektor Krzysz-
tof Niemiec.

Wyniki Mistrzostw Gminy:
Dziewczęta kl. IV – VI
1. Anna Oratowska
2. Kinga Włodarczyk
3. Aleksandra Adamiak
4. Paulina Wróbel
5. Ewelina Kocik
Chłopcy kl. IV - VI
1. Mateusz Radliński
2. Denis Kurek
3. Błażej Klesyk   
4. Krystian Kopeć
5. Dominik Drzyzga
6. Kamil Wójcik
7. Wojciech Kantor
8. Bartłomiej Kocik
9. Kamil Brożek
10. Wojciech Łoboda

11. Krzysztof Wojnarowicz
12. Dariusz Krakowski   

Dziewczęta gimnazjum:
1. Noemi Barbato
2. Sylwia Marmol
3. Helena Trepa
4. Natalia Czernecka
5. Kinga Ciesielczyk
6. Agnieszka Burnat
7. Wiktoria Skowron

Chłopcy gimnazjum:
1. Marcin Drzyzga
2. Wiktor Polek
3. Przemysław Grądziel
4. Jędrzej Knapik
5. Konrad Pytel
6. Dominik Sowa
7. Bartłomiej Majewski
8. Tomasz Brożek

Finały powiatowe, podobnie 
jak w latach ubiegłych, zostały ro-
zegrane w  Tuchowie. Wielki suk-
ces odniosła uczennica gimnazjum 
z Rzuchowej Helena Trepa. W swo-

jej kategorii zdobyła trzecie 
miejsce. Otrzymała z rąk or-
ganizatorów brązowy me-
dal, a co najcenniejsze pra-
wo startu w  finałach woje-
wódzkich. W pierwszej dzie-
siątce w swoich kategoriach 
uplasowali się również: Kin-
ga Włodarczyk – 5m, Mate-
usz Radliński – 5m, Noemi 
Barbato – 9m.

K.S.

Szachy TURNIEJ MIKOŁAJKOWY 2013

Zwracamy się z prośbą 
do wszystkich Czytelników

Jeżeli dysponują Państwo starymi fotografiami, pocztówkami, doku-
mentami, które obrazują, dotyczą Gminy Pleśna, lecz nie pojawiły się w pu-
blikacji Pani Agnieszki Partridge pt. „Pleśna, jakiej już nie ma”, a mają Pań-
stwo chęć podzielenia się nimi, prosimy o zgłaszanie się w Centrum Kultu-
ry, Sportu i Promocji Gminy Pleśna  (tel. 14 6798 191). Wszelka dokumen-
tacja nie zostaje w naszym archiwum, zatrzymujemy tylko wykonane kopie.

Naszym celem jest stworzenie w przyszłości swoistego, internetowe-
go albumu fotograficznego dawnej Pleśnej i najbliższych okolic, który bę-
dzie sukcesywnie uzupełniany. 

Ponadto poszukujemy pocztówki z lat 1923-25, przedstawiającej 
nowy kościół parafialny w Pleśnej. Osoby posiadające oryginalną kart-
kę prosimy o kontakt.

Dziękujemy
Urząd Gminy Pleśna

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna
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W sobotę, 18 stycznia w hali sportowej Gimnazjum w Pleśnej 
rozegrany został Halowy Turniej Piłki Nożnej Pleśna 2014. Głów-
nym organizatorem imprezy był LKS „Pogórze” Pleśna współpracu-
jący z Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem. 

Zawody odbyły się pod Honorowym Patronatem Ministra Spor-
tu i Turystyki Andrzeja Biernata, Marszałka Województwa Małopol-
skiego Marka Sowy oraz Starosty Powiatu Tarnowskiego Romana 
Łucarza. Gospodarze – „Pogórze” Pleśna – gościli 5 drużyn z Mało-
polski, jedną ze Śląska i jedną z Podkarpacia.

O godzinie 9.00 vice prezes LKS – u Michał Kukułka powitał 
wszystkich uczestników turnieju. Rozpoczęły się rozgrywki grupo-
we, które wyłoniły pary grające o miejsca siódme i piąte, jak również 
pary półfinałowe.

W  listopadzie na sali sportowej w Rzu-
chowej, podobnie jak w latach ubiegłych, od-
były się mistrzostwa Gminy Pleśna w  teni-
sie stołowym. Dzieci i  młodzież rywalizo-
wały w  zawodach indywidualnych i  druży-
nowych. Do półfinałów powiatowych awans 
uzyskała pierwsza czwórka indywidualnie 
i  jedna najlepsza drużyna. Wyniki poszcze-
gólnych kategorii:
Szkoły Podstawowe – indywidualnie
Dziewczęta: 1. Kinga Włodarczyk – Szczepa-
nowice, 2. Sandra Malisz – Janowice, 3. We-
ronika Chrobak – Pleśna, 4.Julia Lis - Pleśna.
Chłopcy: 1. Wiktor Damian – Pleśna, 2. Mi-
łosz Sawczak – Świebodzin, 3. Karol Kukuł-
ka – Pleśna, 4. Wojciech Iwaniec – Rzuchowa.

Szkoły Podstawowe – drużynowo
Dziewczęta: Weronika Chrobak,  Julia Lis - 
Pleśna
Chłopcy: Karol Kukułka, Wiktor Damian - 
Pleśna

Gimnazja – indywidualnie
Dziewczęta: 1. Kamila Czajkowska – Pleśna, 
2. Magdalena Zbylut – Pleśna, 3. Karolina Ja-
goda – Pleśna, 4. Karolina Brożek - Pleśna
Chłopcy:     1. Dominik Słowik - Rzuchowa, 2. 
Oskar Budzik – Pleśna, 3. Konrad Pytel – Ple-
śna, 4. Kamil Grzesik - Rzuchowa

Gimnazja: drużynowo
Dziewczęta: Izabela Surowiec, Natalia Ławic-
ka - Rzuchowa
Chłopcy: Oskar Budzik, Konrad Pytel - Pleśna

Półfinały Powiatowe dla gimnazjum od-
były się w  Szerzynach. Oskar Budzik zajął 
pierwsze miejsce, natomiast Dominik Sło-

wik szóste. W Zakliczynie 
w   kategorii szkół podsta-
wowych awans do finałów, 
zajmując trzecie miejsce, 
uzyskał Wiktor Damian. 

W drużynowym teni-
sie stołowym Oskar Bu-
dzik i Konrad Pytel awan-
sowali do Finałów Powiato-
wych. W półfinałach prze-
grali tylko z Zakliczynem. 
Dobrze w  tych zawodach 
wypadły dziewczęta z Rzu-
chowej  Izabela Surowiec 
i Natalia Ławicka, zajmu-
jąc czwarte miejsce. W ka-

tegorii szkół podstawowych drużyna w skła-
dzie Wiktor Damian i Karol Kukułka zaję-
ła wysokie trzecie miejsce. Finały powiatowe 
zarówno w zawodach indywidualnych i dru-
żynowych odbyły się również w Zakliczynie 
16 i 17 grudnia. W każdej kategorii startowała 
najlepsza 16 z naszego powiatu w grach sin-

glowych i 4 najlepsze drużyny. Awans do za-
wodów rejonowych z trzecim miejscem uzy-
skał Wiktor Damian ze Szkoły Podstawo-
wej w Pleśnej. Natomiast w finale gier dru-
żynowych reprezentanci gimnazjum w Ple-
śnej Oskar Budzik i Konrad Pytel ostatecz-
nie zajęli czwarte miejsce.

K.S.

Zajęcia odbywać się będą w 
Centrum Kultury, Sportu i Pro-
mocji Gminy Pleśna

Spotkanie organizacyjne 
we wtorek, 25 lutego o godz. 17.30 sala 
widowiskowa Centrum Kultury w Pleśnej nr 
kontaktowy: (14) 6 798 191

Aikido jest jedną z najbardziej widowisko-
wych sztuk walki. Każda ze sztuk walki zawie-
ra elementy samoobrony, z tym że w aikido nie 
ma technik ataku (uderzeń i kopnięć). Aikido 
składa się z samych technik obronnych. Twórca 
aikido Morihei Ueshiba uważał, że napastnik nie 

jest wrogiem, tylko bratem 
który pobłądził i że starcie 
nie powinno zakończyć się 
okaleczeniem bądź śmier-
cią napastnika. Nie chodzi 
o to, by wygrać lecz o to, by 
nie przegrać.

(źródło 
http://www.aikido.edu.pl)

LKS „POGÓRZE” PLEŚNA 
gospodarzem kolejnego udanego turnieju

Zapraszamy 
na zajęcia 

rekreacji ruchowej 
z elementami aikido 
dla dzieci (od lat 4), 
młodzieży i dorosłych

Tenis stołowy



Pogórze • Nr 1(176) styczeń 2014str. 22

Wyniki meczów grupowych:
Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Wolania Wola Rzędzińska 0:4
Soła Oświęcim – Wirex Będzin 2:2
Poprad Muszyna – Pogórze Pleśna 5:2
Resovia Rzeszów – Westovia Tarnów
Wolania Wola Rzędzińska – Poprad Muszyna 3:3
Westovia Tarnów – Soła Oświęcim 0:0
Pogórze Pleśna – Termalica Bruk-Bet Nieciecza 2:1
Wirex Będzin – Resovia Rzeszów 2:2
Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Poprad Muszyna 1:4
Soła Oświęcim – Resovia Rzeszów 3:0
Wolania Wola Rzędzińska – Pogórze Pleśna 3:2
Wirex Będzin – Westovia Tarnów 2:5
W meczu o siódme miejsce „Termalica” uległa presji zawod-

ników z Rzeszowa, przegrywając spotkanie 2:7. Natomiast po wy-
równanej, zaciekłej walce o piątą lokatę, nasi piłkarze jedną bram-
ką przegrali z „Wirexem” Będzin (3:4). Mecze półfinałowe także 
dostarczyły sporych emocji:

Soła Oświęcim – Poprad Muszyna 3:1
Westovia Tarnów – Wolania Wola Rzędzińska 2:5
W spotkaniu o najniższy stopień podium Muszynianie poka-

zali wyższość nad zawodnikami z Tarnowa, pewnie wygrywając 3:0. 
Finał zapowiadał się ciekawe i nikt chyba nie czuł się rozczarowany. 
W finale padło sześć bramek, ale to napastnicy z Woli Rzędzińskiej 
trafiali częściej (Soła Oświęcim – Wolania Wola Rzędzińska 2:4).

Tradycyjnie odbyły się także wybory na odznaczających się za-
wodników turnieju. Wyróżniającym się zawodnikiem został wybra-
ny Dawid Czarnik, grający w zwycięskiej ekipie. Tytuł króla strzel-
ców przypadł Pawłowi Szczepanikowi z „Popradu”. Trafiał skutecz-
nie aż 9 razy. Najlepiej między słupkami czuł się tego dnia Tomasz 
Strąk z „Soły” Oświęcim.

Pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe odbiera-
li przedstawiciele poszczególnych drużyn z rąk Józefa Knapika – 
radnego powiatu tarnowskiego oraz Grzegorza Gotfryda - Wicepre-
zesa Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Gratulujemy 
laureatom uzyskanych miejsc, a organizatorom tak udanego przed-
sięwzięcia. Szczególne gratulacje należą się naszym piłkarzom, któ-
rzy podjęli równą walkę z rywalami.

Patronat medialny nad imprezą objęli: Tarnowska.tv, Gazeta Kra-
kowska, RDN Małopolska, Sportowy Tarnów, Tygodnik Miasto i Lu-
dzie, TVP Kraków, Sportowetempo.pl.

S. Smoleń

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego POGÓRZE Pleśna składa 
serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do orga-
nizacji Halowego Turnieju Piłki Nożnej PLEŚNA 2014.

Jest nam bardzo miło, że nasza inicjatywa spotkała się ze zrozu-
mieniem i życzliwością, jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Organizacja 
tego turnieju nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego, materia-

łowego i technicznego ze strony wielu różnych instytucji, firm, orga-
nizacji pozarządowych i osób prywatnych. Chcielibyśmy serdecznie 
podziękować Ministrowi Sportu i Turystyki Panu Andrzejowi Bier-
natowi, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego 
na czele z Panem Markiem Sową i Panem Stanisławem Sorysem, Sta-
roście Powiatu Tarnowskiego Panu Romanowi Łucarzowi za objęcie 
honorowego patronatu i wsparcie finansowe imprezy.

Słowa podziękowania kierujemy na ręce Pana Jerzego Koziary za 
wkład w przygotowanie tego turnieju. Podziękowania pragniemy zło-
żyć także sponsorom za wsparcie finansowe: Firmom R-GOL, Park 
Wodny w Krakowie, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 
Centrum Zdrowia Tuchów, Grupie Azoty, Agencji reklamowej Faroo, 
Alcapone, Redbull, Metalex , Winiarni Lippóczy Pince Sztyler & He-
gedus, MPGK, Budkomin, Orlico, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Pleśnej, Centrum Kultury, Sportu i Pro-
mocji Gminy Pleśna oraz Władzom Gminy Pleśna wraz z Radnymi.

Wyrazy wdzięczności, serdeczne podziękowanie składamy dla 
Pana Kazimierza Grenia Członka Polskiego Związku Piłki Nożnej za 
współpracę oraz wsparcie merytoryczne. Serdeczne podziękowania 
składamy także dla Panów Leszka Nowickiego, Jakuba Drwala, Grze-
gorza Gotfryda, Henryka Wilka, Józefa Knapika, Piotra Szablowskiego, 
Artura Kozy, Tomasza Włodka, Krzysztofa Sorysa, Sebastiana Smo-
lenia za wsparcie organizacyjne naszej imprezy.

Składamy podziękowanie wszystkim, uczestnikom turnieju spor-
towego, drużynom rodzinnym za udział w turnieju siatkarskim i emo-
cjonujące zawody na wysokim poziomie sportowym. Podziękowania 
pragniemy także złożyć pracownikom Gimnazjum w Pleśnej oraz pa-
niom za przygotowanie posiłków. Ze sportowym pozdrowieniem za-
praszamy z rok.

Zarząd LKS POGÓRZE Pleśna
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Fotoreportaż 
z XXXVI Sesji 

Rady Gminy Pleśna 
31 stycznia 2014
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„Popołudnie 
z 

kolędą” 

12 stycznia 2014


