
Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary.
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie wiosenne 
kwiaty miłości, radości, spokoju i szczęścia.
Pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, rodzinnego ciepła, wymarzonych 
spotkań przy wielkanocnym stole 
oraz smacznego święconego jajka oraz smacznego święconego jajka 
życzy
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W bieżącym roku kalendarzowym 
władze gminy w pierwszej kolejności 
koncentrują  się  na  zadaniach  priory-
tetowych  przyjętych  w  obecnym  bu-
dżecie.  Jak  wspomina  wójt  Stanisław 
Burnat: 2014 rok rozpoczynamy od prze-
targów, które dotyczą najważniejszych in-
westycji, rozliczamy otrzymane środki ze-
wnętrzne z lat 2007 – 2013, wykorzystu-
jąc je jeszcze w bieżącym roku.

Nadal odczuwa się skutki ostatnich 
klęsk żywiołowych, szczególnie w in-
frastrukturze drogowej. Gmina otrzy-
mała  kolejną  transzę  na  naprawę  lub 
odbudowę dróg zniszczonych i uszko-
dzonych  wskutek  pamiętnej  powo-
dzi. W ramach tych środków wykona-
ny zostanie remont drogi Łowczówek 
– Piotrkowice za kwotę około 500 tys. 
zł. Prace  związane z położeniem no-
wej nawierzchni asfaltowej już trwają.

Dwie  sztandarowe  inwestycje, 
przewidziane  już w ubiegłych  latach, 
a zaplanowane na bieżący rok, dotyczą 

budowy  Centrum  Pamięci  Narodo-
wej w Lichwinie i placu zabaw w Ple-
śnej. Po otrzymaniu sporego zastrzyku 
środków z Unii Europejskiej (działa-
nie „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2014) udało się szybko przejść 
do działania. Centrum Pamięci stanie 
się  jednocześnie  zmodernizowanym 
centrum wsi Lichwin. Obecnie trwa-
ją  tam prace budowlane. Zaplanowa-
no budowę placu, na którym odbywać 
się będą uroczystości, ustawienie obe-
lisków  upamiętniających  bohaterów 
wojennych oraz tablic  informujących 
o cmentarzach zlokalizowanych na te-
renie gminy. Termin zakończenia prac 
i oddanie Centrum przewiduje się na 
czerwiec br. Koszt całej inwestycji – 1 
mln złotych.

Plac  zabaw  dla  dzieci  powstanie 
przy ośrodku sportowo – rekreacyjnym 
„Orlik” w Pleśnej. Została już podpisa-
na umowa z wykonawcą prac budow-

lanych.  W  ramach  tego  projektu  po-
wstaną: place zabaw dla dzieci w wieku 
od 1 – 8 lat oraz 7 – 14 lat, labirynt dla 
dzieci, zjeżdżalnia, siłownia na wolnym 
powietrzu oraz kącik fitness dla mam. 
Plac zabaw, jako inwestycja oszacowa-
na na kwotę ok. 650  tys. zł., powsta-
nie  jeszcze  w  tym  roku.  Ww.  obiek-
ty oświetlane będą z wykorzystaniem 
lamp fotowoltaicznych.

Jednym z głównych założeń obec-
nego samorządu są starania mające na 
celu  likwidację  tzw.  „białych  plam” 
na mapie skanalizowania gminy. I tak 
obecnie  wykonywanych  jest  8  przy-
łączy kanalizacyjnych na Gądówce za 
kwotę ok. 200 tys. złotych oraz 47 przy-
łączy  w  miejscowościach  Rychwałd 
i Łowczówek w kwocie ok. 650 tys. zł. 
Obie te inwestycje dofinansowane są ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
PROW 2007 – 2013.

Co nowego w temacie gminnych inwestycji?

dokończenie na str. 3.
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W ubiegłym roku dzięki środkom z Programu rozwoju Ob-
szarów Wiejskich wykonano remont pomieszczeń Domu Kultu-
ry w Janowicach. W ramach prac odnowione zostały sala, kuch-
nia, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia magazynowe, sa-
nitariaty, osprzęt elektryczny. Zakupiono także wyposażenie do 
sali konferencyjnej (m.in. stoły, krzesła, projektor multimedial-
ny, okablowanie, statywy mikrofonowe) i kuchni (m.in. chło-
dziarka, garnki, zmywarka, stoły, regały, filiżanki). Wszystkie za-
planowane do zakupu urządzenia będą wyko-
rzystywane do przygotowywania posiłków na 
przedsięwzięcia organizowane przez mieszkań-
ców wsi Janowice (np. kursy gotowania, zebra-
nia wiejskie) oraz na uroczystości organizowa-
ne przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy Pleśna, którego filią jest Dom Kultury 
w Janowicach (np. dożynki, imprezy lokalne, 
uroczystości patriotyczne). Dom Kultury bę-
dzie jednym z niewielu miejsc na terenie gmi-
ny, w którym znajdować się będzie profesjo-
nalny sprzęt do organizacji przedsięwzięć waż-
nych dla mieszkańców miejscowości Janowice 
i mieszkańców gminy Pleśna.

Inwestycja  mogła  zostać  zrealizowana 
dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Unii 

Europejskiej  w  ramach  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na  lata  2007-2013,  działanie  „Odnowa 
i rozwój wsi”- oś LEADER). Celem pro-
jektu  jest podniesienie  standardu  świad-
czonych  usług  kulturalnych  przez  Dom 
Kultury  w  Janowicach,  poprzez  remont 
i wyposażenie pomieszczeń.

Oliwia Tańska

Dom Kultury w Janowicach po odnowie

Wójt Gminy Pleśna Stanisław Burnat
zaprasza mieszkańców gminy na

OBCHODY 223. ROCZNICY 
UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI III MAJA

Centrum Pleśnej, 
3 maja 2014

O  godzinie 09.00 w  Kościele Parafialnym p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w  Pleśnej odprawiona zostanie uroczysta msza 
święta w  intencji Ojczyzny, po której nastąpi 
przemarsz pod pomnik na placu przy budynku 
Urzędu Gminy na oficjalną część obchodów. Mszy 
świętej oraz przejściu pod pomnik towarzyszyć 
będzie Orkiestra Dęta Szczepanowice

W przyszłym miesiącu kończą się prace związane z bu-
dową boiska sportowego w Rzuchowej za kwotę ok. 640 tys. 
zł. Oddany do użytku obiekt służył będzie mieszkańcom 
wsi i całej gminy już tego lata. W sąsiedniej miejscowości 
– Świebodzinie, przy tamtejszej szkole podstawowej, wy-
konany zostanie remont boiska sportowego. Przetarg na to 
zadanie jest już rozstrzygnięty. Wybrano wykonawcę z Dą-
brówki Tuchowskiej, który zobowiązał się zrealizować pra-
ce w cenie niespełna 108 tys. zł.

W najbliższych dniach  rozpoczną  się prace  związane 
z odwodnieniem osiedla w miejscowości Rzuchowa. Wyko-
nany zostanie rów otwarty za kwotę ok. 130 tys. zł.  W przy-
padku  drobniejszych  zadań  warto  wspomnieć  o  corocz-
nych poprawkach i drobnych remontach nawierzchni dróg 
gminnych po zimie w ramach tzw. „remontu cząstkowego”. 
W szkole podstawowej w  Janowicach wykonany zostanie 
remont wejścia do budynku. Także na ten rok  w tejże pla-
cówce zaplanowano pierwszy etap termomodernizacji. Na-
tomiast w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzuchowej 
zmodernizowane zostaną pomieszczenia sanitarne. Również 
szkoła podstawowa w Szczepanowicach otrzyma wsparcie –  
wkrótce ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe do-
tyczące wymiany pokrycia dachowego na budynku.

W  każdej  miejscowości  gminy  Pleśna  prowadzone 
są  dodatkowe  prace  finansowane  z  funduszów  sołeckich 
i środków zaoszczędzonych wskutek łagodnej zimy.

S. Smoleń

dokończenie ze str. 2.
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INFORMACJA
Wójt Gminy Pleśna

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pleśna oraz na 
stronie internetowej Gminy www.plesna.pl  w dniach 
3.04.2014r. - 24.04.2014 r. wywieszono do pu-
blicznej wiadomości wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

Dotyczy działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Rzuchowa:
- nr 297/8 - pow. 0,1340 ha
- nr 297/9 - pow. 0,1343 ha
Szczegółowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy - pok. nr 4, (tel. 14 6292840).

Przypominamy rolnikom!
Termin składania wniosków w ramach dopłat bezpośrednich i ONW mija 15 maja 2014 r.
Dopuszczalne jest złożenie wniosku do dnia 9 czerwca 2014 r., jednakże za każdy dzień roboczy 

opóźnienia należna rolnikowi płatność będzie  pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. 
Tego toku rolnicy mogą się nadal starać o płatność do krów (max. 10 szt. krów w wieku po-

wyżej 36 miesięcy na dzień 31.05.2014 r.) i owiec (minimum 10 szt. matek owiec w wieku co 
najmniej 12 miesięcy na dzień 31.05.2014 r.). Do załącznika do wniosku konieczne jest wpisanie numeru 
zwierzęcia, stąd posiadacze tych zwierząt proszeni są o zabranie ze sobą paszportów zwierząt do doradcy po-
magającego wypełnić wniosek.

Do 25 czerwca 2014 r. za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego można się starać o dopłatę do wysiane-
go/wysadzonego kwalifikowanego materiału siewnego gatunków: pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszen-
żyto, bobik, groch siewny, łubiny, soja, wyka siewna i ziemniak. Warunkiem podstawowym jest posiadanie 
faktur na zakup materiału siewnego kategorii kwalifikowany lub elitarny z okresu od dnia 15 lipca 2013 r. 
do dnia 15 czerwca 2014 r. i materiał ten został wysiany/wysadzony.

Doradca MODR Jolanta Zych dyżuruje w budynku Urzędu Gminy Pleśna od poniedziałku do środy w 
godzinach 8.00-15.00.

W dniach 11 i 12 oraz 20 i 21 
marca w Urzędzie Gminy Pleśna 
odbył się cykl szkoleń nt. uspraw-
nienia konsultacji społecznych, tj. 
współpracy samorządu terytorial-
nego z organizacjami pozarządo-
wymi. 

W zajęciach wzięły udział osoby 
zainteresowane tematem, przede 
wszystkim przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych działa-
jących na terenie gminy Pleśna, 
m.in.:  klubów sportowych, stowa-
rzyszeń, ochotniczej straży pożar-
nej, właściciele gospodarstw agro-
turystycznych. W szkoleniu uczest-

niczyli też reprezentacji samorządu 
gminy i jednostek organizacyjnych.

Warsztaty zostały podzielo-
ne tematycznie na dwie części. W 
pierwszym tygodniu kursanci za-
poznawali się z podstawowymi de-
finicjami oraz wielopłaszczyzno-
wym modelem współpracy między 
samorządem a organizacjami. Po-
znawali techniki i narzędzia wyko-
rzystywane przy planowaniu kon-
sultacji społecznych oraz aktywne 
formy dotarcia dostosowane do spe-
cyfiki adresatów.

Drugi etap szkolenia dotykał 
problemów wykorzystania zdoby-

tej wiedzy w praktyce. Kursan-
ci wspólnie przyglądali się korzy-
ściom płynącym z tej formy współ-
pracy, zastanawiali się nad bariera-
mi w przeprowadzaniu konsultacji 
społecznych. Każdy etap szkolenia 
kończony był ewaluacją w formie 
anonimowej ankiety. 

Szkolenie przygotowane i zre-
alizowane zostało przez Funda-
cję Biuro Inicjatyw Społecznych w 
Krakowie na mocy projektu współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

S. Smoleń

Szkolenie z zakresu konsultacji społecznych zakończone
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O G Ł O S Z E N I E
Nowe ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków

W dniu 21 marca 2014 r. uchwałą Rady Gminy Pleśna zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej (Uchwała nr XXXVIII/274/14 Rady 
Gminy Pleśna z dnia 21 marca 2014 r.)  Nowe ceny obowiązywać będą od dnia 01 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015r. i wynoszą:

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

Lp. Taryfa grupowa 
odbiorców Wyszczególnienie Taryfa 

netto

Cena dla 
odbiorcy
netto

Cena  dla 
odbiorcy
brutto

Jednostka 
miary

wzrost dla 
odbiorcy 
w zł netto

1. Wszyscy odbiorcy 
usługi

Stawka opłaty 
abonamentowej

6,50 6,50 7,02 zł/wodomierz/
miesiąc

0

Lp. Taryfa grupowa 
odbiorców Wyszczególnienie Taryfa 

netto
Dopłata 

netto
Cena dla 
odbiorcy 

netto

Cena dla 
odbiorcy

brutto
Jednostka 

miary
wzrost dla 
odbiorcy

 w zł netto
1. Gospodarstwa 

domowe
cena za 1 m³ 

dostarczanej wody
7,57 2,25 5,32 5,75 zł/m³ 0,29

2. Pozostali 
odbiorcy zasilani 

wodą

cena za 1 m³ 
dostarczanej wody

7,57 0,85 6,72 7,26 zł/m³ 0,29

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

Lp. Taryfa 
grupowa 

odbiorców

Wyszczególnienie Taryfa 
netto

Dopłata 
netto

Cena dla 
odbiorcy 

netto

Cena dla 
odbiorcy

brutto

Jednostka 
miary

wzrost dla 
odbiorcy

 w zł netto
1. Gospodarstwa 

domowe
cena za 1 m³ 

odprowadzanych 
ścieków

6,12 0,30 5,82 6,29 zł/m³ 0,14

2. Pozostali 
odbiorcy usług

cena za 1 m³ 
odprowadzanych 

ścieków
6,12 0,00 6,12 6,61 zł/m³ 0,14

3. Ścieki 
dowożone 
do punktu 
zlewnego

cena za 1 m³ 
odprowadzanych 

ścieków
6,12 0,30 5,82 6,29 zł/m³ 0,14

4. Odbiorcy usług 
nie posiadający 

urządzeń 
pomiarowych

3 m³ na osobę 
na 1 miesiąc 18,36 0,90 17,46 18,86 zł/m³ 0,42

5. Opróżnianie 
szamba

cena za 1 m³ 
opróżnionego 

szamba
59,53 35,00 24,53 26,49 zł/m³ -7,67

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

Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Pleśnej

Mieczysław Cichy
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W I kwartale bieżącego roku odbyły się zebrania sprawoz-
dawcze w sześciu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 
funkcjonujących na terenie Gminy. Podczas zebrań Prezesi jed-
nostek terenowych OSP złożyli sprawozdania ze swojej działal-
ności za rok 2013, a Skarbnicy  przedłożyli sprawozdania finan-
sowe. We wszystkich sześciu  jednostkach OSP obecnie działa 
198 członków czynnych, czyli mogących brać udział w akcjach 
ratowniczych. Poza tym mamy 11 członków wspierających i 22 
honorowych. Na terenie gminy funkcjonuje pięć Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych zrzeszających 49 członków i jedną Kobiecą 
Drużynę Pożarniczą, w której działa 7 członkiń. We wszystkich 
sześciu jednostkach jest 11 samochodów pożarniczo – ratowni-
czych, sprawnych i w gotowości bojowej. Strażacy z jednostek te-
renowych OSP prowadzą działalność szkoleniową, ratowniczą, 
uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach ratowniczych: gaszenie 
pożarów, wypadki drogowe, likwidacja miejscowych zagrożeń 
spowodowanych przez powódź, wichury, a także biorą udział w 
zawodach sportowo – pożarniczych, prowadzą działalność pre-
wencyjną i kulturalną, biorąc udział w różnych uroczystościach 
kościelnych, pełniąc między innymi wartę przy Grobie Pańskim. 

Udział poszczególnych jednostek OSP w działaniach ratow-
niczych za 2013 rok przedstawia się następująco:

OSP Pleśna: pożary – 20, wypadki drogowe – 6, wichury – 
4 i 2 inne miejscowe zagrożenia,

OSP Lubinka: Pożary – 1, inne miejscowe zagrożenia – 6,
OSP Janowice: Pożary – 2, wypadki drogowe – 1, inne miej-

scowe zagrożenia – 4,
OSP Lichwin: Pożary – 2, inne  miejscowe zagrożenia – 4,
OSP Szczepanowice: Pożary – 3, inne miejscowe zagroże-

nia – 14,
OSP Rzuchowa: Pożary: 11, miejscowe zagrożenia – 30.
Strażacy ochotnicy zawsze chętnie angażują się w różne-

go rodzaju prace inwestycyjne przy swoich Remizach, sprzęcie 
i urządzeniach pożarniczych, wykonują je bezpłatnie, poświę-
cając przy tym swój wolny czas. Strażacy ochotnicy ze wszyst-
kich jednostek chętnie biorą udział w festynach i uroczystościach 
patriotycznych. Podczas zebrań podjęto różne uchwały i wnio-
ski do realizacji oraz opracowano plan działalności na 2014 rok.

Podczas zebrań Komendant Gminny omawiał między in-
nymi sprawy dotyczące: powołania, organizacji i funkcjonowa-
nia Jednostek Operacyjno Technicznych, szkoleń dla strażaków 
ochotników oraz badań lekarskich, bez których strażak nie może 
brać udziału w akcji ratowniczej, pozyskiwania nowych człon-
ków do OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Ważniej-
sze wnioski do realizacji to między innymi: konserwacja i utrzy-
manie w stanie gotowości bojowej samochodów i sprzętu po-
żarniczego, zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego, po-
moc w organizacji imprez plenerowych, przeprowadzenie poga-
danek przez przedstawicieli Komendy Miejskiej PSP dla człon-
ków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, organizacja turnieju 
wiedzy pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”.

Na zebraniach wszystkie Komisje Rewizyjne działające w 
jednostkach OSP postawiły wniosek o udzielenie absolutorium 
Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, który to członkowie 
OSP we wszystkich jednostkach terenowych w głosowaniu jaw-
nym poparli jednogłośnie. 

W roku 2013 z budżetu Gminy na gotowość bojową łącznie 
z inwestycjami we wszystkich sześciu jednostkach OSP łącznie 
przeznaczono 335 081 zł. Warto nadmienić, że potrzeby w na-
szych jednostkach OSP są wciąż bardzo duże, na pewno środ-
ków zaplanowanych na gotowość bojową w budżecie Gminy na 
rok 2014 nie wystarczy, aby w 100% zrealizować zaplanowane 
zadania, nie wspominając o inwestycjach, które są konieczne we 
wszystkich jednostkach OSP.

Warto przypomnieć, że trwa składanie deklaracji podatko-
wych za rok 2013, w których można wspomóc strażaków prze-
znaczając 1% swojego podatku wpisując nr KRS 0000 116 212 
w odpowiedniej rubryce, można także wskazać nazwę jednost-
ki OSP, której chcemy pomóc. 

Strażakom życzymy zrealizowania swoich ambitnych pla-
nów działania na rok 2014 i dziękujemy im za to, że zawsze są 
gotowi nieść pomoc ludziom w przypadku różnych miejsco-
wych zagrożeń i klęsk żywiołowych, których nie da się unik-
nąć ani przewidzieć.

Elżbieta Kędzior

Ochotnicze Straże Pożarne – 
po zebraniach sprawozdawczych za rok 2013

Niech czas Świąt Wielkanocnych   
utrzyma nasze marzenia w mocy  
i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia.  
Aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości,  
 abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności  
i niech symbol Boskiego odrodzenia był  
i będzie dla nas celem do spełnienia.  
                                            Wesołych świąt!
  Życzą strażacy z Ochotniczej 
  Straży Pożarnej w Pleśnej  
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W czwartek 14 marca 2014 
roku w Centrum Kultury, Spor-
tu  i    Promocji  Gminy  Pleśna 
odbyły  się  eliminacje  gmin-
ne  Ogólnopolskiego  Turnieju 
Wiedzy  Pożarniczej  ,,Młodzież 
Zapobiega  Pożarom”.  Organi-
zatorem  Turnieju  był    Zarząd 
Oddziału  Gminnego  Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Pleśnej przy współ-
pracy: dyrektorów szkół z terenu 
Gminy, dyrektora Centrum Kul-
tury w Pleśnej, Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego 
Placówki  Terenowej  w  Tarno-
wie i Państwowej Inspekcji Pra-
cy w Tarnowie. 

PT  KRUS  w  Tarnowie  od 
kilku lat współpracuje z Ochot-
niczą Strażą Pożarną w ramach 
działalności  prewencyjnej,  ma-
jącej  na  celu  promowanie  bez-
piecznej  pracy  w  rolnictwie, 
a  przez  to  zmniejszenie  licz-
by  wypadków wśród  rolników. 
Te działania skierowane są  tak-
że dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów.

Analizując  przyczyny  wy-
padków  w  Małopolsce  zauwa-
żamy, że wypadki  spowodowa-
ne  upadkami  osób  stanowią  - 
52,8%, na drugim miejscu odno-
towujemy wypadki spowodowane przez 
pochwycenia i uderzenia przez części ru-
chome maszyn i urządzeń - 15,4% oraz 
uderzenia,  przygniecenia  i  pogryzienia 
przez zwierzęta - 9%.

Uczestnikami tegorocznego Turnie-
ju były dzieci i młodzież w dwóch gru-
pach  wiekowych:  I  grupa  -  uczniowie 
szkół podstawowych, II grupa – ucznio-
wie gimnazjum. Pierwszym etapem kon-
kursu pożarniczego były  eliminacje na 
szczeblu szkół, w których wzięło udział 
łącznie 120 uczniów ze wszystkich ośmiu 
szkół podstawowych i z dwóch gimna-
zjów z terenu naszej Gminy. Warto do-
dać, iż w tym roku po raz pierwszy do 
konkursu przystąpiła Szkoła Podstawo-
wa ze Świebodzina. Zgodnie z Regula-
minem OTWP, eliminacje środowiskowe 
wyłoniły po dwóch uczestników z młod-
szej grupy wiekowej i po trzech uczestni-
ków ze starszej grupy wiekowej do elimi-

nacji gminnych. W związku z tym w fi-
nale gminnym wzięło udział 23 uczestni-
ków: gimnazjaliści z Pleśnej i Rzuchowej 
oraz uczniowie ze szkół podstawowych 
z: Pleśnej, Lichwina, Rzuchowej, Jano-
wic, Szczepanowic, Rychwałdu, Lubin-
ki i Świebodzina. Turniej gminny prze-
prowadzono w dwóch formach: pisem-
nej, która obejmowała wszystkich finali-
stów szkolnych i ustnej, do której  przy-
stąpiło po 3 uczestników z każdej grupy 
wiekowej  uzyskujący  najwyższą  liczbę 
punktów z testu pisemnego. Test zawie-
rał 40 pytań jednokrotnego wyboru. Py-
tania nie były łatwe, obejmowały szero-
ki zakres wiedzy z historii i tradycji po-
żarnictwa oraz ochrony przeciwpożaro-
wej. Poziom przygotowania dzieci i mło-
dzieży w tym konkursie był bardzo wy-
soki, bowiem z trudnymi zagadnieniami 
zarówno w części pisemnej, jak i ustnej 
radzili sobie doskonale, uzyskując wspa-
niałe wyniki: najlepsi nawet 38, 37 punk-

tów na 40 możliwych do uzyska-
nia  z  testu pisemnego.  Jury po 
przeprowadzeniu  finału  ustne-
go ogłosiło  zwycięzców, który-
mi zostali w I grupie wiekowej:  

Miejsce I – Jakub Wrona 
ze Szkoły Podstawowej ze 
Świebodzina

Miejsce II – Patrycja 
Ozga ze Szkoły Podstawo-
wej z Lichwina

Miejsce III – Jakub Pisz-
czek  ze Szkoły Podstawowej 
z Lichwina

W grupie II zwyciężyli:
Miejsce I – Natalia Su-

łowska z Gimnazjum z Ple-
śnej

Miejsce II -  Dawid Abra-
mowicz z Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego z Rzu-
chowej

Miejsce III – Patryk Bań-
ka z Gimnazjum z Pleśnej.

Zdobywcy  pierwszego 
i drugiego miejsca z każdej gru-
py wiekowej reprezentowali na-
szą  Gminę  w  eliminacjach  po-
wiatowych, które odbyły się 04 
kwietnia w PSP w Tarnowie i je-
den  uczestnik:  Dawid Abra-
mowicz z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego z Rzucho-
wej zajął drugie miejsce.  Dawid 

wykazał  się dużą wiedzą z zakresu po-
żarnictwa,  godnie  reprezentował  naszą 
Gminę. Bardzo się cieszymy, gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

Laureaci  konkursu  oraz  czterech 
uczestników,  których  Jury  wyróżniło 
otrzymali  dyplomy  i  nagrody  ufundo-
wane  przez    oraz  Państwową  Inspek-
cję  Pracy  w  Tarnowie  i  anonimowe-
go sponsora. Pozostali uczestnicy rów-
nież  otrzymali  upominki,  które  ufun-
dowane  zostały  przez  następujących 
sponsorów: Wiesław Wróbel – pawilon 
handlowy  ,,GROSZEK”, Edyta Wrona 
– sklep ,,PRIMO” w Świebodzinie, To-
masz Nalepka – Delikatesy CENTRUM 
w Pleśnej. 

W  imieniu  Zarządu  Oddziału 
Gminnego  ZOSP  RP  w  Pleśnej  skła-
dam serdeczne podziękowania sponso-
rom za hojność, zrozumienie i wykaza-
ne zainteresowanie wokół ważnego ob-

Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu Gminy 
– zakończony!
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szaru,  jakim  jest ochrona przeciw-
pożarowa.  Podziękowania  pragnę 
również  złożyć  wszystkim  Dyrek-
torom szkół z terenu Gminy Pleśna 
za wyrażenie zainteresowania tema-
tem konkursu z zakresu wiedzy po-
żarniczej.

Jednym  z  punktów  programu 
był pokaz udzielania pierwszej po-
mocy  przedlekarskiej  przeprowa-
dzony przez  strażaków z  jednostki 
OSP Pleśna, którzy  ukończyli kurs 
ratownictwa medycznego realizowa-

ny  w  ramach  pro-
jektu  Gminy  Ple-
śna  «Kurs  KPP  dla 
OSP»  współfinan-
sowany ze środków 
Unii  Europejskiej 
w ramach Europej-
skiego  Funduszu 
Społecznego.

Mam  nadzie-
ję, że udział w Tur-
nieju przyczynił się 
do  poznania  zasad 

i  przepisów  przeciwpożarowych 
wśród  dzieci  i  młodzieży.  Podję-
ta  inicjatywa  organizacji  konkur-
su  OTWP  ,,Młodzież  Zapobie-
ga Pożarom” jest zasadna i celowa, 
świadczy o tym fakt, że z roku na rok 
przybywa  uczestników  biorących 
udział w turnieju, a wiedza zdoby-
ta z tego zakresu z pewnością przy-
da się każdemu, dlatego już dziś za-
praszam uczniów za rok do udziału 
w turnieju wiedzy pożarniczej.

Elżbieta Kędzior

Powiatowy Młodzieżowy Turniej 
Wiedzy Pożarniczej

Gratulacje dla 
druha OSP KSRG Rzuchowa 

Dawida Abramowicza 
za zajęcie II miejsca 

w Turnieju Powiatowym.

Zarząd OSP KSRG Rzuchowa oraz 
wszyscy druhowie składają serdeczne 

podziękowania i życzą dalszych sukcesów 
w służbie OSP KSRG Rzuchowa.

Zarząd OSP KRSG Rzuchowa

… na te oraz inne pytania od-
powiadał Janusz Kołodziej – in-
dywidualny mistrz Polski i druży-
nowy mistrz świata – na spotka-
niu z dziećmi, zorganizowanym 
w Centrum Kultury, Sportu i Pro-

mocji Gminy Pleśna podczas 
ferii zimowych.

Ta wyjątkowa okazja dla 
fanów spotkała się z dużym 
zainteresowaniem, tak dzieci, 
jak i starszych kibiców żużla. 
Spotkanie rozpoczęło się obej-

rzeniem półgodzin-
nego filmu przed-
stawiającego sylwet-
kę żużlowca i jego ży-
cie na co dzień. Następ-
nie prowadzący – Ryszard 
Stankowski – zapowie-
dział i powitał gościa.

Młoda publiczność 
z zaciekawieniem słu-
chała opowieści Koło-
dzieja. Poznali, jakie mo-
tywy kierowały sportow-
cem przy wyborze tej, 
a nie innej dyscypliny. 
Janusz Kołodziej dzielił 
się z publicznością wspo-
mnieniami z początków 
swojej przygody z moto-
cyklem. Przekonywał, 
że każdy cel, każde ma-

rzenie można zrealizować, jeżeli 
tylko dąży się do niego wytrwale, 
wkłada wiele pracy i chęci. Była 
to z pewnością cenna wskazówka 
dla młodych.

Reprezentant tarnowskiej 
Unii podarował wszystkim zebra-
nym drobne upominki. Spotka-
nie z Januszem Kołodziejem było 
też okazją na zdobycie autografu 
sportowca. 

Organizatorem spotkania byli 
Centrum Kultury, Sportu i Pro-
mocji Gminy Pleśna oraz Tomasz 
Włodek. Patronat medialny nad 
wydarzeniem objęła rozgłośnia 
RDN Małopolska.

S. Smoleń

Jak wygląda życie codzienne żużlowca?
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W dniach od 3 do 16 lutego w całej Mało-
polsce dzieci i młodzież doczekały się upragnio-
nej przerwy w nauce. Centrum Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Pleśna  - jak każdego roku 
– zaproponowało program warsztatów i wyjaz-
dów zorganizowanych pod kątem ferii zimowych.

W poniedziałki i środy wszyscy młodzi 
adepci sztuki kulinarnej uczestniczyli w warsz-
tatach poświęconych przygotowywaniu prostych 
potraw i wypieków. Lekcje odbywały się w Pleśnej 
oraz w Janowicach. Nieocenione są radość dzie-
ci, płynąca z doskonale wykonanej pracy oraz za-
angażowanie, które przekłada się na jakość tego 
typu warsztatów. Zarówno dziewczęta i chłopcy 
z przejęciem odkrywali sekrety codziennej pra-
cy swoich rodziców.

Przywykliśmy do białych szaleństw w fe-
rie zimowe, lecz niestety w tym roku zapowiedzi 

„zimy stulecia” okazały się co najmniej nietraf-
ne. Skoro aura nie zachęcała do aktywności ru-
chowej, zdarzały się w ferie dni słotne, deszczo-
we, Centrum Kultury zapraszało wszystkich chęt-
nych na zajęcia taneczne. Podobnie, jak w przy-

padku szkółki kulinarnej, oba ośrodki kultury w 
naszej gminie były zaangażowane w przeprowa-
dzenie lekcji tańca. Pod okiem instruktora, Lu-
cyny Krzanowskiej, dzieci poznawały lub utrwa-
lały kroki tańca współczesnego. 

Motywowani ubiegłorocznym „sukcesem” 
wyjazdów na lodowisko, zdecydowaliśmy się na 
dwa zorganizowane wyjazdy do Mościc. I tym ra-
zem frekwencja dopisała, w liczbie 45 osób cieszy-

liśmy się jazdą na tarnowskiej tafli. Nad bezpie-
czeństwem dzieci czuwało trzech opiekunów. Tak 
było podczas pierwszego wyjazdu. Pech chciał, że 
w drugim tygodniu ferii, w piątek nie doszło do 
wyjazdu z przyczyn niezależnych od nas. Opady 
deszczu i dość wysoka temperatura spowodowa-
ły, że lód nie był w najlepszych stanie.

W ofercie Centrum Kultury pojawiły się 
nadto warsztaty informatyczne, obejmujące 
swym programem podstawy pracy w eksplorato-
rze Windows i sieci Internet. Zajęcia nie cieszy-
ły się sporym zainteresowaniem. Dzieci w nich 
uczestniczące doskonale radziły sobie z polece-
niami prowadzącego. Niewątpliwe jest to zasłu-

gą powszechnego dostępu do komputerów i sie-
ci oraz szeroką ofertą dydaktyczną w szkołach.

Zwieńczeniem tych dwóch tygodni był or-
ganizowany wspólnie z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną bal karnawałowy. Impreza miała miejsce 
w sali widowiskowej Centrum Kultury w Pleśnej. 
W rytm najnowszych hitów, serwowanych przez 
Mariusza Krakowskiego z zespołu „Sekret”, dzie-
ci i młodzież przednio się bawili. Prócz żywioło-
wych pląsów, uczestnicy mieli okazję wykazać się 
w konkursach przygotowanych przez prowadzą-
cych. Podczas balu wyróżnieni zostali najaktyw-
niejsi, młodzi czytelnicy.

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Pleśna dziękuje wszystkim osobom zaangażowa-
nym w organizację ferii: Pani Lucynie Krzanow-
skiej za przeprowadzenie warsztatów tanecznych, 
Panu Krzysztofowi Sorysowi za opiekę na lodo-
wisku, Panu Piotrowi Kajmowiczowi za zapew-
nienie transportu oraz Paniom z GBP: Danucie 
Cich, Marii Krawiec, Jolancie Ziobrowskiej, Mar-
cie Biga, Annie Nytko i Barbarze Cieśla.

S. Smoleń

Podczas ferii zimowych biblioteki organizo-
wały spotkania dla dzieci.  Zabawy, gry i inne za-
jęcia przygotowane przez bibliotekarki uwieńczo-
ne zostały balem karnawałowym dla dzieci z całej 
gminy 13 lutego 2014 r. Był to już kolejny bal zor-
ganizowany wspólnie przez Biblioteki Publiczne 
Gminy Pleśna i CKSiPGP. Korzystając z udziału 
w balu blisko 90 dzieci – nagrodziliśmy również  
Najaktywniejszych Czytelników 2013 roku w ka-
tegorii dziecięcej z każdej biblioteki. Poniżej pre-
zentujemy ich nazwiska.

GBP Pleśna
Karolina Pieczonka, Natalia Gąciarz, Alek-

sandra Skubisz, Dominika Chatała, Izabela Ada-
miak, Aleksandra Golińska, Kamil Wojtanowski,  
Karol Majkut, Agnieszka Maniak, Dominik Zając

BP Janowice
Anna Kocik, Klaudia Kocik, Nikola Pietras, 

Patrycja Pietras, Maciej Tyka, Weronika Kot, Ga-
briela Nowak, Marian Lasota, Aleksandra Janik, 
Jan Sobecki 

BP Lichwin
Patrycja Ciupek, Dariusz Stankowski, 

Weronika Michalik, Amanda Gawron, Paweł 
Nowak , Anita Górka, Natalia Szarkowicz, We-
ronika Bystranowska,  Wiktoria Bystranowska, 
Kinga Iwaniec.

BP Rzuchowa
Patrycja Roślicka, Weronika Cebula, Pa-

trycja Biga, Oliwia Lesiak, Karolina Pudło, 
Martyna Kumor, Karolina Rozbicka, Angelika 
Michoń, Katarzyna Abramowicz, Filip Ciesiel-
czyk, Oliwier Słomka, Oliwier Kapustka, Gabrie-
la Gąciarz, Kinga Ciesielczyk

BP Szczepanowice
Dominik Drzyzga, Wiktoria Walkowicz, 

Melania Wesołowicz, Dawid Rymarowicz, Kin-
ga Zagól, Patryk Korpacki, Patryk Niziołek, Bar-
tłomiej Wesołowicz, Justyna Pytel, Lena Kapust-
ka, Maksymilian Nosek

Najaktywniejszych  Czytelników 2013 roku 
w kategorii dorosłych nagrodziliśmy na spotka-

niach połączonych z wykładami dotyczącymi 
zdrowego stylu odżywiania, a są nimi:

w Pleśnej  (06.02.2014 ) - Danuta Sorys, 
Czesława Budzik, Władysława Brożek, Janina Bi-
jak, Zofia Rzońca,

w Janowicach (20.02.2014) - Ewa Kot, Zo-
fia Kot, Albina Pudło, Kazimiera Sowińska, Al-
bina Łyszczarz, Maria Janik, Józefa Mrzygłód, 
Dorota Przybyło.

Wszystkim laureatom, którym nieobce są 
słowa Ignacego Krasickiego - Książka to nieroz-
dzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domow-
nik bez naprzykrzania  - serdecznie gratulujemy!!!

Bibliotekarze

Krótkie podsumowanie ferii zimowych organizowanych przy Centrum Kultury

Najaktywniejsi  Czytelnicy 
Bibliotek Publicznych 2013

Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,  
uszlachetnia w chwilach pomyślności,  

daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach
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Pragniemy zaprezentować działający od 1 września 2013 
roku  bezpłatny  punkt  przedszkolny  w  Rychwałdzie.  Wy-
kształcona kadra gwarantuje dzieciom 
opiekę i wszechstronny rozwój inte-
lektualny. Dewizą placówki jest pra-
widłowy rozwój dziecka we wszyst-
kich sferach jego aktywności. Zajęcia 
i zabawy edukacyjne są dostosowane 
do potrzeb rozwojowych, możliwo-
ści  i  zainteresowań  przedszkolaków. 
Przedszkole czynne jest w godzinach 
od  6.00  do  16.00,  dzieci  zapewnio-
ne  mają  trzy  smaczne  i  urozmaico-
ne posiłki. Dodatkowo  biorą udział 
w zajęciach z rytmiki, logopedii i ję-
zyka angielskiego. Ponadto przedszkolaki uczestniczą w licz-
nych konkursach, akademiach i zabawach organizowanych 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Rychwałdzie. Pod kie-
runkiem pań przygotowują też własne przedstawienia i te-
atrzyki, które z radością są oglądane przez ich starszych kole-
gów, jak też cieszą oko zapraszanych Rodziców i Dziadków.

Korzystając z okazji, pragniemy skierować podziękowania 
do władz samorządowych gminy Pleśna za przekazane środ-

ki finansowe, dzięki którym do dyspo-
zycji małych dzieci została oddana no-
wocześnie wyposażona łazienka. Ro-
dzicom  obecnie  uczęszczających  do 
punktu  przedszkolnego dzieci  dzię-
kujemy  za  zaangażowanie  i  pomoc 
w remoncie i wyposażeniu sali zabaw.

Do 15 kwietnia 2014 roku trwają 
zapisy na nowy rok szkolny. Zachęca-
my rodziców mieszkających na tere-
nie Rychwałdu, jak także poza naszą 
miejscowością do  zapisywania dzie-
ci do punktu przedszkolnego. Zapra-

szamy również do odwiedzenia strony internetowej www.
psprychwald.szkola.pl, na której Państwo będą mogli zoba-
czyć galerię zdjęć z naszego przedszkola oraz dowiedzieć się 
szczegółowych informacji. 

Dyrekcja Punktu Przedszkolnego w Rychwałdzie
mgr Marta Kuczek

Decoupage  (dekupaż)  -  technika 
zdobienia przedmiotów poprzez nakle-
janie na ich powierzchnie różnych kolo-
rowych obrazków cieszy się obecnie dużą 
popularnością. Można nawet uznać, że 
przeżywa drugą albo i kolejną młodość. 
Szczególne uznanie zdobywa tzw. „tech-
nika serwetkowa” polegająca na zdobie-
niu z wykorzystaniem elementów wzo-
ru wyrwanego z papierowej serwetki.

Metodą  tą  można  nie  tylko  ozdo-
bić dowolny przedmiot, ale także kom-
ponować  np.  niepowtarzalne  obrazki. 
A,  że każdy potrafi  to zrobić udowod-
nili  uczestnicy  warsztatów,  jakie  odby-
wały  się  w  Bibliotece  Publicznej w Rzu-
chowej    we  wtorkowe  wieczory  lutego 
i marca 2014 r.

Na  warsztaty  przychodziły  osoby, 
dla  których  robótki  ręczne  nigdy  nie 
były mocną stroną, a dekupaż pozwolił 
na  odkrycie  ich  artystycznych  zdolno-
ści. Wykonane przez uczestników obraz-
ki, udekorowane jajka styropianowe czy 
inne przedmioty stały się małymi dzie-
łami sztuki. Warsztaty stały się jednocze-
śnie ciekawą propozycją twórczego spę-
dzania wolnego czasu w zimowe popo-
łudnia.  Liczni  uczestnicy  ledwo  mogli 
się pomieścić w bibliotecznym lokalu.

Całe przedsięwzięcie możli-
we było dzięki współpracy z KGW 
w Rzuchowej (ze szczególnym za-
angażowaniem Pani Zofii Czaja) 
oraz ze Stowarzyszeniem „GRUPA 
ODROLNIKA” i realizowane w ra-
mach operacji: „Przeprowadzenie 
Szkoleń na terenie LGD Dunajec-
-Biała”, realizowanej w ramach Lo-
kalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 

Grupy Działania  Dunajec-Biała po-
przez działanie MAŁE PROJEKTY. 

Za  szczególne  zaangażowanie  we 
wszystkie  działania    pragnę  podzięko-
wać  Zarządowi Stowarzyszenia „GRU-
PA ODROLNIKA”. Liczę jednocześnie 
na dalszą współpracę i następne, równie 
udane realizacje.

Jolanta Ziobrowska

Decoupage – każdy może to zrobić !

Szanowni Rodzice! 
Zapisy do punktu przedszkolnego w Rychwałdzie!
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Czytelniku, wyobraź sobie, że sto-
isz przed księgarską półką i spośród wie-
lu ksiąg, książek i książeczek jedna jawi 
się  szczególnie.  Jawi  się  szczególnie ze 
względu na przykuwającą wzrok okładkę 
utrzymaną w mrocznej kolorystyce oraz 
ze względu na fakt, że nazwisko autora 
nie mówi ci nic, a i sam autor na swój te-
mat woli milczeć (o czym wnioskujemy 
na podstawie braku noty biograficznej). 

Załóżmy, że dajesz się uwieść te ta-
jemniczej książce; że obietnica przygląda-
nia się z boku archetypicznej walce dobra 
ze złem, której kształt z grubsza ilustruje 
opis na okładce, stanowi dla ciebie syno-
nimy rozrywki i przygody. Kupujesz za-
tem książkę i po pierwszych pięćdziesię-
ciu stronach stwierdzasz, że autorowi bar-
dzo zależy na tym, byś świat wykreowany 
w powieści zobaczył jego oczami, po ko-
lejnych pięćdziesięciu zaczynasz sympa-
tyzować z głównym bohaterem, obdzie-
lając go hojnie współczuciem, w finale zaś 
doznajesz swoistego zaskoczenia.

Cień duszy to powieść fantasy, w któ-
rej, zgodnie z etiologią gatunkową, prymat 
wiodą wątki i elementy fantastyczne skła-
dające się na świat przedstawiony. Relik-
ty świata realistycznego zachowały się je-
dynie (albo aż) w sposobie działania, od-
czuwania i postrzegania świata przez bo-
haterów. Jest to tym bardziej interesują-
ce, że w powieści Starzyka nie spotyka-
my ani jednej postaci reprezentującej ga-
tunek Homo sapiens, a co więcej – gatu-
nek ten traktuje się jako gatunek wymarły. 

Głównymi  bohaterami  Cienia du-
szy  są przedstawiciele rasy Shoaru mają-
cy postać humanoidalnych kotów. Shoaru 
to społeczność cywilizowana i silnie zhie-
rarchizowana, zamieszkująca krainę-mia-
sto o fantastycznie brzmiącej nazwie Yovar, 
która staje w obliczu zagrożenia ze stro-
ny demonicznego nekromanty, będącego 
uosobieniem ciemnych mocy, czyli, krót-
ko mówiąc, zła. Społeczność ma swojego 
bohatera, wybawiciela  i  idola w jednym, 
Etheryona, genialnego wojownika i strate-
ga, pogromcę worgów (kolejny fantastycz-
ny stwór),  poskromiciela Mieszanych (lud 
spokrewniony z Shoaru), wesołka i prze-
śmiewcę  („Na  tysiąc drzazg w ogonie!” 
[s.284]) oraz romantyka  (wątek czarują-
cej – dosłownie i w przenośni – Raivy).

 To, co dzieje się na ponad 300 stro-
nach powieści, można zamknąć w jed-
nym słowie: walka. Jest to walka sensu 
stricto z potworami, duchami i upiorami, 
stanowiącymi skądinąd prawdziwe wy-
zwanie  dla  amatorów  wizualizacji;  jest 
to pełna poświęcenia walka o wolność, 

będąca  udziałem  zarówno  Etheryona, 
jak i wszystkich obywateli miasta, a tak-
że indywidualna walka z czasem, której 
podejmuje się osamotniona Raiva. 

Scen batalistycznych w powieści Ja-
nusza Starzyka zliczyć nie sposób. Ob-
fitują  one  w  nader  szczegółowe  opisy, 
uwzględniające  nawet  tak  błahy  detal 
jak prawa czy  lewa  strona. Poczynione 
są z rozmysłem i rozmachem, starannie 
zaplanowane  i  przestudiowane,  często 
okraszone humorystycznymi komenta-
rzami bądź ironicznymi przytykami, co 
niestety nie zawsze znajduje swoje fabu-
larne czy logiczne uzasadnienie. No bo 
jak się ma do danej sceny ustosunkować 
czytelnik, który, obserwując walkę książ-
kowego  bohatera  z  potworem,  sukce-
sywnie wprowadzany jest w stan napię-
cia – a tu nagle, jak grom z jasnego nie-
ba, padają słowa, które cały ten mister-
nie zbudowany suspens zaprzepaszczają? 
Oczywiście zgodzimy się, Cień duszy nie 
jest powieścią grozy – ale po cóż wkła-
dać tyle starań w konstruowanie scen tak 
silnie nacechowanych dramaturgią, sko-

ro lada moment pojawi się frywolna fra-
za w mowie niezależnej, za sprawą któ-
rej czytelnik przestanie wierzyć w isto-
tę, siłę i rangę niebezpieczeństwa grożą-
cego bohaterowi?

Mocną  stroną  Cienia duszy  są  sce-
ny o magicznej proweniencji, szczegól-
nie scena zawarcia paktu z czterema ży-
wiołami:  spójna,  przekonująca  i  ładnie 
zobrazowana, świadcząca o niebanalnej 
wyobraźni autora. 

Scena finalna, zawierająca elementy 
magicznego gestu i baśniowo-romantycz-
nego heroizmu, zdumiewa, rozbudza ape-
tyt i sprawia, że w czytelniku rodzi się coś 
na kształt sprzeciwu wobec powieściowe-
go determinizmu losu. O czym to może 
świadczyć? Że historię  zawartą na kar-
tach powieści czytelnik autentycznie prze-
żył, co przemawia tylko na korzyść auto-
ra, który stworzył odpowiednie warunki 
umożliwiające nam przywiązanie się do 
bohatera,  a w nielicznych  przypadkach 
- także identyfikowanie się z nim. Jak na 
młodego debiutanta - a trzeba nadmienić, 
że Janusz Starzyk niewątpliwie do mło-
dych debiutantów się zalicza - jest to osią-
gnięcie nie do przecenienia. I nawet jeśli 
pod względem językowym tekst powie-
ści Starzyka pozostawia wiele do życze-
nia (nieskrystalizowany jeszcze styl, mno-
gość  kolokwializmów,  liczne  niezręcz-
ności  językowe, w  tym klasyczne błędy 
typu „chwila czasu” [s.153] czy „wycofał 
się (...) w tył” [s.12]), nawet jeśli portre-
ty psychologiczne postaci są jeszcze dość 
ubogie, Cień duszy wart jest tego, by mu 
poświęcić te kilka godzin. Kilka - i zarę-
czam ci, czytelniku - nie więcej, o czym 
racz się przekonać sam.

Sylwia Smoleń

Nota o autorze
Janusz  Starzyk  -  absolwent  Zespo-
łu  Szkół  Mechaniczno-Elektrycz-
nych w Tarnowie, mieszkaniec Pleśnej. 
W roku 2012 ukazała się jego debiutanc-
ka powieść fantasy Cień duszy, w całości 
sfinansowana  przez  autora,  stanowią-
ca pierwszą część powieściowego cyklu.

*Wszystkie cytaty pochodzą z wydania: 
Janusz Starzyk, Cień duszy, Szczecin, Wy-
dawnictwo My Book, 2012.

„Wyobraźnia nieokiełznana”
Recenzja powieści Cień duszy Janusza Starzyka
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Koniec czegoś i początek nowego to świet-
ny czas na podsumowanie. W ciągu ostatnich 
miesięcy w naszej szkole oprócz pracy, nauki 
i obowiązków pamiętaliśmy również o uroczy-
stościach i przyjemnościach.

Już od pierwszych dni września nasi 
uczniowie mogli brali udział w wielu konkur-
sach szkolnych, gminnych oraz kuratoryjnych. 
O  tytuł ,,Szkolnego Mistrza Ortografii 2013” 
mogli rywalizować w szkolnym konkursie or-
tograficznym, nad przebiegiem którego czuwa-
ła p. Bożena Zaranek. Mistrzem ortografii 2013 
została uczennica klasy VI - Karolina Prusak, 
która wygrała również szkolne eliminacje Mało-
polskiego Dyktanda Niepodległościowego ,,Po 
polsku o historii”, którego inicjatorem było Ku-
ratorium Oświaty w Krakowie i zakwalifikowa-
ła się do etapu wojewódzkiego, gdzie zajęła wy-
sokie miejsce i znalazła się w gronie finalistów.

Ponadto uczniowie brali udział w szkol-
nym etapie kuratoryjnego konkursu z  języka 
polskiego, matematyki, przyrody i  informa-
tyki. Do kolejnego etapu rejonowego z języka 
polskiego zakwalifikowała się Karolina Pru-
sak. Również nasi młodzi historycy Wiktoria 
Włodek z klasy V i Aleksandra Nosek z klasy 
VI przeszli pomyślnie szkolny etap konkursu 
i zakwalifikowali się do kolejnego etapu.

Uczniowie mieli również możliwość wy-
kazania się swoimi zdolnościami plastycznymi, 
biorąc udział w szkolnych konkursach plastycz-
nych pt .,,Moja szkoła” oraz ,,Owocowo-wa-
rzywne cudaki”, przygotowanych przez panie 
Lucynę Brożek i Magdalenę Francuz.

Swoimi sukcesami (mniejszymi lub więk-
szymi) mogą również pochwalić się nasi szkol-
ni sportowcy. Do większych osiągnięć moż-
na zaliczyć: 

- wysokie miejsca w gminnych za-
wodach w  biegach przełajowych 
i awans do rejonu,

- punktowane miejsca w  Biegach 
Zwycięzców w Łowczówku,

- I  miejsce Kingi Włodarczyk 
w gminnych indywidualnych roz-
grywkach w  tenisie stołowym 
i awans do półfinału powiatowego,

- II miejsce dziewcząt w gminnych 
rozgrywkach w koszykówce, siat-
kówce i piłce halowej, 

- III miejsce chłopców w gminnych 
rozgrywkach w  piłce siatkowej. 
Nad sportowym przygotowaniem 
naszych zawodników czuwa p. Pa-
tryk Sutkowski.

Duży sukces osiągnęli również 
nasi szachiści: Anna Oratowska, Kin-
ga Włodarczyk i Mateusz Radliński, 
którzy zajęli czołowe miejsca w zawo-
dach gminnych i awansowali do fina-
łu powiatowego, osiągając w nim wysokie wy-
niki. Jest to niewątpliwie zasługa pana dyrek-
tora Bogusława Paszkowskiego, który od wie-
lu lat prowadzi w naszej szkole kółko szacho-
we i zachęca uczniów do poznania i doskona-
lenia tajników tej królewskiej gry.

Z inicjatywy Pana Dyrektora już po raz trzy-
nasty odbyła się w naszej szkole rywalizacja spor-
towców o ,,Puchar Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Szczepanowicach. W tym roku czołowe 
miejsca zajęli: Mateusz Radliński, Kinga Włodar-
czyk i Krystian Kopeć. Nieodłączną częścią życia 
szkolnego są obchody świąt, rocznic i uroczysto-
ści. Uświadamiają one młodym ludziom, jak waż-
na dla każdego społeczeństwa, narodu jest trady-
cja i pamięć historyczna. Uczniowie naszej szko-

ły uczcili przypadające w tym okresie 
święta, uczestnicząc w apelach i aka-
demiach szkolnych oraz w uroczysto-
ściach gminnych.

Szkoła to również przyjemno-
ści, wyjazdy, wycieczki, wyjścia. Nie 
zabrakło tego również i  u  nas. Już 
we wrześniu uczniowie naszej szko-
ły mieli możliwość wyjazdu do War-
szawy. Celem wycieczki było zwie-
dzanie Centrum Nauki Kopernik, 
gdzie dzieci przez ponad trzy godzi-
ny mogły nie tylko oglądać, ale rów-
nież przeprowadzać eksperymenty 
oraz obejrzenie Stadionu Narodowe-
go. Obydwa obiekty zrobiły ogromne 
wrażenie na uczestnikach.

W  grudniu uczniowie mie-
li przyjemność uczestniczyć w pro-
jekcji filmu animowanego w  wer-
sji 3D pt. „Kraina Lodu”. Dzieci mia-
ły również możliwość spotkania się z  

,,Edukacyjnym teatrem magii”, który odwie-
dził naszą szkołę i przygotował zabawny pokaz 
z mnóstwem ciekawych, magicznych, angażują-
cych uczniów sztuczek. Ponadto dwukrotnie go-
ścił u nas teatr kukiełkowy, prezentując spekta-
kle ,,Trzy pióra „ i ,,O Maciusiu, który chciał zo-
stać strażakiem”. Z pewnością na długo w pamię-
ci naszych najmłodszych milusińskich pozostanie 
Dzień Pluszowego Misia oraz wizyta Świętego Mi-
kołaja, który odwiedził uczniów klas 0-III w dniu 
swojego święta i obdarował wszystkich podarkami.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyła 
uczniom, zarówno tym młodszym, jak i starszym 
zabawa andrzejkowa, na której nie zabrakło wróżb, 
zabaw i tańców; a także zabawa karnawałowa, któ-
ra odbyła się na zakończenie pierwszego seme-
stru szkolnego. Wśród radosnych i rozbieganych 
maluchów można było znaleźć barwne motyle, 
dobre wróżki i  urzekające księżniczki. Nie 
zabrakło też odważnych Batmanów, rycerzy, 
kowbojów rodem z Dzikiego Zachodu i wielu 
innych postaci. Wśród uczniów klas starszych nie 
było przebierańców, ale niektórym nie zabrakło 
wyobraźni i przyodziali się w prawdziwe stroje 
karnawałowe. Jak zwykle rodzice zadbali o  to, 
by nikomu nie zabrakło sił i przygotowali dla 
wszystkich poczęstunek.

W ostatnim tygodniu przed feriami w na-
szej szkole odbyła się uroczystość dla Babci 
i Dziadka, którą przygotowali uczniowie klas 
I-III oraz dzieci z  Oddziału Przedszkolnego. 
Poprzez swój występ chcieli wyrazić swoją mi-
łość, wdzięczność i szacunek kochanym bab-
ciom i dziadkom. Po ciężkiej pracy w pierw-
szym okresie nauki uczniowie niewątpliwie za-
służyli na odpoczynek, by pełni zapału rozpo-
cząć kolejny okres nauki.

To już za nami…
Jak miłe są wspomnienia..

Urszula Wach, Paulina Hochołowska

Z kroniki Szkoły Podstawowej w Szczepanowicach
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Wraz z  nadejściem ciepłych dni dużo się 
dzieje w Publicznej Szkole Podstawowej w Ry-
chwałdzie. Zacznijmy do hucznie obchodzone-
go w tym roku Święta Kobiet, z okazji którego dla 
uczennic zostały zorganizowane Szkolne Wybo-
ry Miss. Dziewczęta rywalizowały w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: klasy 0 – III oraz IV –VI. 
W jury zasiadała pani dyrektor Teresa Łoś i pani 
Marta Kuczek, pani Anna Koryga z Rady Rodzi-
ców oraz przedstawiciele chłopców z każdej kla-
sy. W trakcie zmagań o koronę miss, dziewczynki 
pokazywały się w strojach: codziennym, sporto-
wym i wieczorowym. Prezentowały talenty wokal-
ne, sportowe, recytatorskie i plastyczne. W przy-
gotowanie całego pokazu uczestniczki i prowadzą-
ce panie włożyły dużo pracy i serca. Obserwując 

chodzące w rytm znanych przebojów dziewczę-
ta, można było pomyśleć, że jest się świadkiem 
prawdziwych wyborów Miss Nastolatek. Kon-
kurs zwyciężyły: Aleksandra Rogozińska (kl. I) 
i Kamila Tyka (kl. IV), które z radością i wzru-
szeniem ubrały specjalnie przygotowane korony.

Oczekując na nadejście Pani Wiosny, ucznio-
wie postanowi jej poszukać 14 marca w pobliskim 
Tarnowie. Niestety nie natrafili na żadne ślady, 
za to skuszeni ciekawą propozycją wybrali się na 
przedstawienie do Teatru im. Ludwika Solskiego. 
Uczniowie zeróweczki i pierwszej klasy z zacieka-
wieniem obejrzeli spektakl pt. „Księga Lasu”, nato-
miast ich starsi koledzy z klas II-VI poznali piękną 
i pouczającą historię Małego Księcia.

Tak się naszym uczniom spodobało w Tar-
nowie, że postanowili wybrać się tam znowu 
i w ten sposób świętować powszechnie znany 
Dzień Wagarowicza - przypadający 21 marca. 
Dzieci z klas młodszych wzięły udział, już po 
raz trzeci w tym roku szkolnym, w zajęciach 
w Muzeum Etnograficznym. Były to warszta-
ty poświęcone tradycjom Świąt Wielkanoc-
nych wpisane w  cykl Muzealny Uniwersy-
tet Dziecięcy. Starsi uczniowie uczestniczy-
li w bardzo ciekawych lekcjach w Muzeum 
Okręgowym i Ratuszu Miejskim. O historii 
dawnego Tarnowa i dziejach polskiego orę-
ża dowiedzieli się na zajęciach zatytułowa-

nych „Tu zbuduję nowe miasto” i „Lżejszą podaj-
cie mi zbroję”. Największe na nich wrażenie zro-
biło jednak wejście na wieżę ratuszową i możli-
wość podziwiania wspaniałej panoramy miasta.

Pani Wiosna postanowiła w tym roku wysłać 
do uczniów szkoły w Rychwałdzie list, w którym 
poprosiła ich o wypełnienie kilku zadań przed jej 
nadejściem. 24 marca dzieci zgromadzone na sali 
gimnastycznej rozwiązywały liczne zagadki, krzy-
żówki, rebusy przygotowane przez tajemniczego 
gościa. Musiały się też wykazać niezwykłą pomy-
słowością, tworząc plakat Pani Wiosny i pisząc 
do niej list. Ponadto uczniowie wszystkich klas 
przygotowali wraz ze swoimi wychowawczyniami 
piękne marzanny, które wzięły udział w osobnym 
konkursie. Ku uciesze Pani Wiosny, dzień ten był 
również ogłoszony w szkole dniem koloru zielone-
go. Na koniec dla rozrywki, a także by poćwiczyć 
logiczne myślenie, wszystkie dzieci grały w wiele 
ciekawych i zabawnych gier planszowych i zręcz-
nościowych. Okrzykom radości nie było końca. 
Wiosna, widząc starania naszych uczniów, już 
na dobre postanowiła pozostać w Rychwałdzie.

Katarzyna Piórkowska

Akcja: Sprzątanie świata. W naszym przed-
szkolu realizujemy działania na rzecz  ochrony 
środowiska. 17 marca dzieci razem z nauczyciel-
kami sprzątały teren wokół przedszkola i w ogro-
dzie przedszkolnym.

20 marca w naszej placówce odbyło się w 
ramach śledzenia losów absolwentów przedszko-
la, spotkanie integracyjne z dziećmi z klas pierw-

szych Szkoły Podstawowej im. B. Czecha w Ple-
śnej. Przedszkolaki przedstawiły gościom wio-
senną inscenizację „Wkrótce wiosna”, następnie 
dzieci wspólnie wzięły udział w konkursie pla-
stycznym, zgaduj-zgaduli i  zabawie tanecznej.

Dnia 21 marca w przedszkolu zorganizowa-
ny był Dzień Otwarty. Naszą placówkę wraz z ro-
dzicami odwiedziły przyszłe przedszkolaki, które 

miały okazję zwiedzić przedszkole, zapoznać się 
ze starszymi kolegami i koleżankami oraz wziąć 
udział w  przygotowanym  przez dzieci przed-
szkolne  powitaniu wiosny pt.”Wiosna ,wiosna 
już na łące”.  Podczas imprezy odbył się  przed-
szkolny konkurs piosenki wiosennej. Dzieci wzię-
ły udział we wspólnych zabawach tanecznych.

25 marca gościliśmy w naszej placówce pa-
nią J. Łobodę, mieszkankę naszej miejscowości,  
która  poprowadziła w starszych grupach warszta-
ty florystyczne. Dzieci zostały zapoznane  ze spo-
sobami układania bukietów z wykorzystaniem 
różnych  materiałów przyrodniczych. Przedszko-
laki z dużym zaangażowaniem, wspólnie z pro-
wadząca, układały kompozycje wiosenne, które 
umieściły w kącikach przyrodniczych. Pani Joan-
na pokazała dzieciom obrazy swojego autorstwa.

Jadwiga Tańska

Co wydarzyło się w przedszkolu w Pleśnej

Witaj Wiosno!!!
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W słoneczny, ciepły piątek, 21 mar-
ca  przy  kompleksie  sportowo  –  rekre-
acyjnym „Orlik” w Pleśnej miało miej-
sce XLVI Powitanie Wiosny „Marzanna 
2014”. Organizatorem imprezy w formie 
złazu  było  Polskie  Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze Oddział  „Ziemi 
Tarnowskiej” w Tarnowie we współpra-
cy z Centrum Kultury, Sportu i Promo-
cji Gminy Pleśna i Gimnazjum w Ple-
śnej  im.  Bohaterów  Bitwy  pod  Łow-
czówkiem.

W  godzinach  porannych  delegacje 
ze  szkół  powiatu  tarnowskiego  wyru-

szyły  pieszo  spod  swoich  placówek 
w stronę Pleśnej. Wśród nich obecni 
byli także młodzi przedstawiciele na-
szej gminy, z Pleśnej, Rzuchowej, czy 
Szczepanowic. Część z nich zabrała 
ze sobą  tradycyjną  i przede wszyst-
kim wykonaną z naturalnych surow-
ców marzannę z przeznaczeniem na 
konkurs zapowiedziany przez orga-
nizatora. 

O godzinie 12.30 zgromadzona 
przy „Orliku” młodzież wraz z opie-
kunami  uczestniczyła  w  podsumo-
waniu  złazu.  Każda  biorąca  udział 

w  konkursie  na  Eko-marzan-
nę kukła została wyróżniona. Po 
odczytaniu wyników i wręczeniu 
pamiątkowych  dyplomów,  tak-
że dla najliczniejszej grupy przy-
byłej do Pleśnej, głos zabrał go-
spodarz gminy – wójt Stanisław 
Burnat. Wyraził satysfakcję z tak 
licznego uczestnictwa młodzieży 
w tym turystycznym przedsięwzięciu, 
zapraszał do nas nie tylko przy tego 
typu okazjach. Wspomniał o najważ-

niejszych, patriotycznych wydarzeniach, 
które będą mieć miejsce w gminie Ple-
śna w przeciągu tego roku.

S. Smoleń

XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
17 – 18 maja 2014

Cmentarz wojskowy nr 192 w Lubince
Zachęcamy mieszkańców Gminy Pleśna do aktywnego udziału w tegorocznej edycji Dni Dziedzictwa Narodowego, 
tym bardziej że dotyczyć będą one miejsc i obiektów nam najbliższych. W ramach MDDK organizator, tj. Małopolski 
Instytut Kultury, zaproponował szereg atrakcji, w tym:

a) oprowadzanie po cmentarzu wojennym nr 192 – przewodnikiem będzie Tomasz Woźny ze Stowarzyszenia 
Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji „Crux Galiciae”. Zbiórki odbywać się będą o 
pełnych godzinach od 10.00 do 14.00. Czas zwiedzania – ok. 25 minut,

b) spacer przyrodniczy na cmentarz nr 191 w Lubince – po trasie oprowadzał będzie biolog dr Ryszard Kozik. 
Zbiórka przy cmentarzu nr 192 o godzinie 13.30. Czas przejścia – ok. 1 godziny,

c) spacer historyczny z Agnieszką Partridge pt. „Piękne odpoczywanie”. Zapoznanie zwiedzających z historią 
powstania cmentarza nr 192, faktami związanymi z jego budową, działalnością austriackich architektów: 
Siegfrieda Hallera, Heinricha Scholza, Gustawa Rossmanna. Czas przeznaczony na spacer – ok. 40 minut.

Powyższe wydarzenia odbędą się w sobotę i niedzielę o tych samych godzinach.

W ramach MDDK zorganizowany będzie także objazd po cmentarzach wojskowych w Gminie Pleśna. 
17 maja godz. 11.00 - zbiórka pod Starostwem Powiatowym w Tarnowie. 
Przewodnikiem po obiektach będzie Roman Frodyma – historyk – amator, strażnik przyrody, autor przewodnika 
„Galicyjskie Cmentarze Wojenne”. W programie: cmentarz nr 171 w Łowczówku (Cmentarz Legionistów Polskich) 
– cmentarz nr 185 w Lichwinie („Głowa Cukru”) – cmentarz nr 188 w Rychwałdzie – cmentarze nr 191 i 192 w 
Lubince – cmentarz nr 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej.

Program MDDK może ulec nieznacznym zmianom. Szczegóły pojawią się na stronach internetowych Centrum 
Kultury (www.ckplensa.pl), Gminy Pleśna (www.plesna.pl) oraz organizatora – Małopolskiego Instytutu Kultury 
(www.mik.krakow.pl).

Powitanie wiosny na „Orliku”
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Ppłk. Sosnkowski na Brzeziu wydał 
dla I Brygady następujące rozkazy: „Mjr 
Rydz – Śmigły uderzy  I pułkiem pie-
choty na wzgórze 360 i wyprze z niego 
Rosjan. Śmigły uderzy trzema batalio-
nami. Pierwszym, dowodzonym przez 
kpt. Kubę Bojarskiego, złożonym z 14 
oficerów, 49 podoficerów i 279 żołnie-
rzy. Drugim batalionem, dowodzonym 
przez kpt. Kazimierza „Herwina” Piąt-
ka, z 8 oficerami, 20 podoficerami i 129 
żołnierzami.  Trzecim  batalionem,  do-
wodzonym przez por. Stanisława Bur-
hardta – Bukackiego, z 18 oficerami, 49 
podoficerami i 230 żołnierzami”.

Kubę Bojarskiego, „Herwina” Piąt-
ka i Burhardta – Bukackiego zaliczano 
do starej gwardii „wiarusów Rydza”, naj-
bardziej doświadczonych na polu wal-
ki. Wymienieni ulubieńcy Piłsudskiego 
mieli zdobyć wzgórze 360 w Łowczów-
ku. Natomiast bataliony  II  i  IV w na-
zwie legionowej oznaczono 5 pułkiem. 
Wystąpiły one ze swoim znakiem, któ-
ry miał wyhaftowany wizerunek Mat-
ki  Boskiej  Częstochowskiej  na  zielo-
nym  tle,  a  ofiarowało  go  ich  rodzin-
ne  miasto  –  Częstochowa  –  dla  swo-
ich synów, bowiem spora grupa ochot-
ników z  tego miasta wstąpiła do bata-
lionów w październiku 1914r. Następ-
nie przeniesiono ten znak na cały pułk. 
Jego stan wynosił 45 oficerów, 171 pod-
oficerów  i 881 szeregowców. Dowód-
cą pułku miał być mjr Mieczysław Ne-
gebauer, ale zachorował i w bitwie nie 
wziął udziału.  Jego projekt – dotyczą-
cy nowej organizacji – także nie został 
uwzględniony,  stąd  walczono  według 
starej  numeracji  legionowej.  Chorego 
Negebauera zastąpił por. Jerzy Błeszyń-
ski, a w trakcie walk kpt. Leon Berbec-
ki. Ten, jako nowy dowódca, różnił się 
sposobem walki z nieprzyjacielem. Miał 
wykształcenie wojskowe, nabyte jeszcze 
w armii rosyjskiej (z wojny japońsko – 
rosyjskiej) 1904 r. Wiedza, doświadcze-
nie bojowe i odwaga osobista stały się 
najważniejszymi  atutami  dobrego  do-
wódcy pułku. 

Dowódcą  pierwszego  batalionu  II 
pułku  był  kpt.  Michał  Tokarzewski  – 
Karaszewicz – postać znana później jako 
założyciel  Służby  Zwycięstwa  Polsce 
(SZP),  dowódca  obrony  Lwowa,  od-
znaczony  kawalerem  Virtuti  Militari. 
Druga  znana  postać  spod  Łowczówka 

to oficer 1 kompanii, pierwszego bata-
lionu ppor. Stefan Rowecki – później-
szy założyciel Związku Walki Zbrojnej 
(ZWZ) i AK w 1940 - 43 roku.

Drugim batalionem II pułku dowo-
dził Józef Wilczyński – Olszyna. Bata-
lion  stanowił oddział niezależny, a we-
dług  ustaleń  miał  uderzyć  na  wzgó-
rze 342 w Łowczowie,  sąsiednie obok 
wzgórza  360.  Zdobycie  wzgórza  342 
przypadło  dowódcy  V  batalionu  kpt. 
Rylskiemu Żbikowi. Miały go wspierać: 
I pułk (z I batalionu), artyleria i honwe-
dzi węgierscy. Dywizjon kawalerii miał 
pełnić funkcje  łącznikowe między ba-
talionami i stacjonować we dworze na 
Kosaczyźnie.  Artyleria  w  sile  1  baterii 
austriackiej miała wspierać natarcie na 
wzgórze 360.

W dniu 22 XII 1914r. legioniści do-
tarli  na  wyznaczony  punkt  w  Lichwi-
nie na Brzeziu. Po naradzie sztabowej, 
z Komendy Nr 1 w Lichwinie o godzi-
nie 3-ej w kierunku Mesznej ruszyły ba-
taliony mjr Edwarda Rydza – Śmigłe-
go. Tam, ze wzgórza 360 zostali zrzu-
ceni obrońcy  linii  austriackiej w doli-
nę Mesznej. 

Legioniści usunęli szybko z pobojo-
wiska pobitych ze wzgórza i zepchnię-
tych w dolinę, a sami zajęli ich miejsca, 
przygotowując  dalszy  atak.  Rannych 
odesłano do punktów opatrunkowych 
w Mesznej i Lichwinie. Po pierwszym 
ataku  rozpoznawczym  oddziałów  Ry-
dza, wódz doszedł do wniosku, że ude-
rzenie na wprost wzgórza 360 jest nie-
możliwe,  ponieważ  I  batalion,  sztur-
mując, został zatrzymany zmasowanym 
ogniem Rosjan, w dodatku wsparty ka-
rabinami maszynowymi i artylerią. Ata-
kowanie  na  wprost  wzgórza  było  cał-
kowicie  uniemożliwione,  dlatego  po-
stanowiono wykonać manewr oskrzy-
dlający wzgórze, do czego wykorzysta-
no  głęboki  wąwóz  z  płynącym  poto-
kiem. Całą akcję oskrzydlania wykonał 
por. Burhardt – Bukacki, atakując bra-
wurowo na bagnety. Kompanie pierw-
szego i trzeciego batalionu – czyli lewe 
skrzydło – wykonały to zadanie dosko-
nale. Prawe skrzydło natomiast znalazło 
się w bardzo ciężkiej sytuacji.

Drugi batalion I pułku, dowodzony 
przez kpt. Herwina – Piątka, dostał się 
w podwójny ostrzał: rosyjski i pomył-
kowo  –  austriacki.  Artyleria  austriac-

ka  nie  rozpoznała  oddziałów  Śmigłe-
go. Prawe skrzydło utraciło większość 
oficerów  i  żołnierzy. Mimo  strat parli 
nieubłaganie, by zdobyć pierwszą linię 
obrony  Rosjan  oraz  przełamać  na  ba-
gnety drugą i trzecią zaporę drutu kol-
czastego przeciwnika.

W  czasie  walk  zaczęło  brakować 
amunicji.  Legioniści  zbierali  rosyjskie 
karabiny oraz zabierali ładownice pole-
głym. W ciągu nocy, 23 XII zachodnie 
skrzydło brygady zostało poważnie za-
grożone, gdyż batalion austriacki, bro-
niący sąsiedniego wzgórza 367, opuścił 
swe stanowiska, odsłaniając  lewą flan-
kę I pułku piechoty. W tej sytuacji ppłk. 
Sosnkowski wydał rozkaz, by II batalion 
drugiego pułku, będący odwodem, czy-
li do dyspozycji wodza, przeszedł z re-
jonu Brzezia na skraj lasu wzgórza 360, 
a VI batalion (odwodowy, samodzielny) 
przesunął  się  na  miejsce  II  batalionu. 
Sosnkowski,  chcąc  mieć  pewność,  że 
nieprzyjaciel nie wyjdzie na tyły pierw-
szego pułku z opuszczonych przez Au-
striaków stanowisk, skierował VI bata-
lion na zachód od II batalionu, gdzie po-
został do końca bitwy. W lukę między 
II  a VI batalionem Sosnkowski wpro-
wadził ostatni IV batalion odwodowy. 

Batalion  uzupełniający  kpt.  Ber-
beckiego użyto do donoszenia amuni-
cji  i  zdobytych  karabinów  rosyjskich. 
W II batalionie drugiego pułku w cza-
sie schodzenia do Łowczówka w dniu 23 
XII zginął dowódca kompanii por. Użu-
pis Zagórski. Po morderczym ataku na 
wzgórze 360 Sosnkowski przyjął mel-
dunek  o  wykonaniu  zleconych  zadań, 
który zawierał treść: „Zrzucono Rosjan 
z powrotem na stronę północną wzgó-
rza 360, w kierunku rzeki Białej. Roz-
bito trzy bataliony rosyjskie 132 pułku. 
Wykonano w pełni zadanie powierzo-
ne Śmigłemu – wzgórze było wolne od 
Rosjan. Kapitan Berhardt wziął do nie-
woli 320 jeńców rosyjskich, zdobył ka-
rabiny maszynowe i amunicję. Kapitan 
Herwin Piątek wziął do niewoli 80 jeń-
ców, zdobył ich karabiny ręczne i ma-
szynowe.”  Wydawało  się,  że  walki  są 
błyskawicznie zakończone, ale niezna-
ny był los V Batalionu.

Stanisław Wróbel

(c.d. w kolejnym numerze „Pogórza”)

W setną rocznicę Bitwy pod Łowczówkiem
Część II
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1. Organizator
Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Uwiecznić miej-
sca pamięci” jest Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Pleśna, z siedzibą w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240 (dalej zwany: 
„Organizatorem”).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym 
regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z po-
wszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora 
oraz na stronach internetowych: www.ckplesna.pl, www.plesna.pl

2. Cel Konkursu
Celami Konkursu są:
a) propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, sztuki fo-

tografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu,
b) przypomnienie/zapoznanie z miejscową historią i losami bo-

haterów walk z lat 1914-1918,
c) promocja cmentarzy wojennych na terenie gminy Pleśna,
d) rozwijanie zmysłu artystycznego, koncepcji fotograficznej,
e) upamiętnienie setnej rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem i 

wybuchu I wojny światowej.

3. Uczestnicy i uczestnictwo
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu 
na stopień zaawansowania w fotografii. Uczestnictwo w kon-
kursie jest nieodpłatne.

4. Termin konkursu
Konkurs trwa od 2 kwietnia do 3 listopada 2014 roku. 

5. Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie:
a) każdy z uczestników może zaprezentować do 4 zdjęć wyko-

nanych w obrębie cmentarzy wojennych zlokalizowanych na 
terenie gminy Pleśna. Nadesłanie większej ilości prac wiązać 
się będzie z losowym wyborem 4 z nich do Konkursu,

b) fotografie powinny zostać wykonane samodzielnie, zabra-
nia się edycji zdjęć (łącznie z kadrowaniem) w programach 
graficznych, 

c) zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do Organizatora naj-
później do 3 listopada br. 

adres e-mail: ckplesna@interia.pl
adres siedziby: Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy 

Pleśna, 33 – 171 Pleśna 240,
d) nadesłane prace powinny zostać opisane:  prosimy o poda-

nie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji/zamieszka-
nia Autora, datę wykonania zdjęć, nr fotografowanego cmen-
tarza, w przypadku osób niepełnoletnich prosimy o podanie 
wieku i miejsca nauki,

e) przy ocenie prac Komisja w szczególności uwzględniać bę-
dzie pomysł na zdjęcie (oryginalność pracy). Przykładowo 
mile widziane są: eksperymenty z kadrem, światłem, zacho-
wanie pierwszego i drugiego planu,

f) zdjęcia cyfrowe należy wykonać w jednym z dwóch forma-
tów: JPG/JPEG lub RAW, 

g) dopuszcza się wykonywanie zdjęć metodą tradycyjną (klisza 
fotograficzna + wywołanie),

h) poprzez przesłanie prac na Konkurs Uczestnik potwierdza, 
że zna i akceptuje niniejszy Regulamin,

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 listopada br. Oce-
ny nadesłanych prac dokona niezależna Komisja powołana 
przez Organizatora. Werdykt jury jest ostateczny. Wyniki kon-
kursu oraz fotografie laureatów zamieszczone zostaną na stro-
nach internetowych gminy Pleśna oraz Organizatora (www.
plesna.pl, www.ckplesna.pl). Prace laureatów opublikowane 
zostaną nadto w czasopiśmie samorządowym „Pogórze”. 
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą 
e-mail lub listownie w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia 
Konkursu. 

7. Nagrody
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów Kon-
kursu. Nagrody będą do odebrania w siedzibie Organizatora.

8. Postanowienia końcowe
a) w Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią 

wymogi opisane w Regulaminie i w terminie zostaną przesła-
ne do Organizatora, tj. najpóźniej do 3 listopada 2014 roku 
(włącznie).

b) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć 
w materiałach promocyjnych bez obowiązku wynagrodze-
nia dla autora zdjęć,

c) nadesłane fotografie przechodzą na własność Organizatora,
d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie,
e) Organizator ma prawo odwołać Konkurs bez podania przy-

czyny,
f) udział w Konkursie jest dobrowolny i nie wiąże się z żadnym 

wynagrodzeniem dla autora z tytułu przekazania prac foto-
graficznych na rzecz Organizatora,

g) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarza-
nie jego danych osobowych przez Organizatora na potrze-
by Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu 
w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

Regulamin konkursu fotograficznego
„Uwiecznić miejsca pamięci”
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Noc z 5/6 sierpnia 1944r. w Gajówce - 
rejonie koncentracji na Podlesiu Machow-
skim - minęła spokojnie. Przystąpiliśmy do 
organizacji batalionu. Od oddziałów „Bułata” 
i „Mimozy” mam wiadomości, że po likwida-
cji posterunków Banschuców na torze kolejo-
wym w rejonie Wałki – Las Gumniska dołą-
czą do batalionu dziś wieczorem. Natomiast 
od rana na miejscu organizuje się 3 kompa-
nia por. „Wilka” Sergiusza Kapury z Cieszy-
na. Przez dzień obserwuję szosę Tarnów – 
Pilzno – Dębica. Jest duży ruch samochodo-
wy, oddziałów pieszych oraz taborów wroga. 

We dworze Machowa kwaterują Niemcy 
w liczbie ponad 30-stu, a w najbliższej okoli-
cy dworu również różne bliżej  niestwierdzo-
ne oddziały na kwaterach. Na Machowej jest 
magazyn broni. Postanawiam zdobyć dwór 
w  Machowej. Ruszamy o  zmroku, równo-
cześnie pluton „Bukowskiego” wysyłam na 
zasadzkę w rejonie Borki. Na Machową idzie 
3 kompania pod moim dowództwem. „Wilk” 
na ten czas mnie zastępuje w Gajówce w re-
jonie koncentracji.

Uderzamy na dwór w Machowej. Jest to bu-
dynek piętrowy. Niemcy chronią się na piętro 
i ostrzeliwują się, ranny wartownik niemiecki 
ucieka, alarmując innych i strzelając. „Pionek” 
energicznie atakuje przez hol, ja z grupą ude-
rzam przez tylne drzwi, idę po schodach, lecz 
widzę, że za mną nikt nie idzie, jakiś podcho-
rąży waha się, na piętrze trzask broni, „Czarny” 
leży i strzela Panu Bogu w okna. Reszta towa-
rzystwa zachowuje się podobnie.

W holu Niemcy rzucają granaty. „Pionek” 
ma rannego, musi się wycofać. Orientuję się 
szybko, że z tym surowym wojskiem cudów nie 
dokonam. Gwiżdżę na zbiórkę i nakazuję od-
skok. Zapadamy w przydrożnych chaszczach. 
Z gołymi rękami nie mam zamiaru powracać. 
Organizuję przeto zasadzkę na szosie, czeka-
my chwilę, uciekają nam jakieś tabory. Nadjeż-
dża niemiecki samochód osobowy. Otwiera-

my ogień. Wojna jest okropna. Wrzeszczę, żeby 
przerwali ogień, gdyż samochód już leży w ro-
wie, a w nim zabity oficer lotnictwa /oberleut-
nant/ i ciężko rannych dwóch podoficerów. Za-
bieramy broń, amunicję i wyprowadzamy ran-
nych do lasu. W tym momencie od strony wsi 
Machowa maszeruje oddział niemiecki i ostrze-
liwuje nas z pistoletów maszynowych i rkm-ów. 
Moi bohaterowie błyskawicznie wieją w las. Po-
rzucamy rannych Niemców i maszerujemy za 
uciekającymi, ubezpieczając ich z tyłu. Ze mną 
są „Pionek” i  inni. Niemcy znalazłszy swoich 
rannych nie ścigają nas dalej, tylko prują po lesie 
ze swoich maszynek. To widocznie tak depry-
mująco podziałało na mych żołnierzyków. Wra-
camy na biwak. Zastajemy już wszystkich. Wsty-
dzą się. Cóż, rozumiem ich – nieprzyzwyczajeni. 
Trzeba będzie to wojsko podszkolić, dobrze zor-
ganizować i zaprawić, zaczynając od najprost-
szych zasadzek. Wypad w noc i zdobycie dwo-
ru to było dla nich za trudne, ogień maszyno-
wy w nocy działa jeszcze potężniej na ich nerwy. 

Bukowski również pod Borkami prowa-
dzi ogień, słychać strzały bardzo dobrze, oka-
zało się, że Niemcy posuwali się ostrożnie i nie 
dali się zupełnie zaskoczyć, mieli jednak ran-
nych i zabitych. Bukowski wycofał się bez strat. 
W ciągu dnia od strony frontu ciągną dezerte-
rzy. Zostają zatrzymani przez nasze posterun-
ki, są to Gruzini w niemieckich mundurach 
bez broni, noszą odznaki kaukaskiego legio-
nu, chłopy jak dęby i przystojne w dodatku, 
są zadowoleni z losu. Ci odważni i naprawdę 
sympatyczni młodzieńcy przylgną do nas zu-
pełnie. Około północy nadciągają 1 i 2 kom-
pania. Kompania 2 zdobyła blok kolejowy pod 
Wałkami. Wykończyli 7-miu lub 8-miu Szwa-
bów, zabierając im przy tym broń. Niemcy bro-
nili się rozpaczliwie. Z naszej strony poległ kpr. 
„Drucik”, odważny i sympatyczny chłopiec.

Po odpoczynku przybyłych oddziałów po 
północy, a więc gdzieś około pierwszej w  nocy  
dnia 7 sierpnia składam kolumnę batalionową 

i marszem ubezpieczonym ruszamy na połu-
dnie w kierunku na Krasy – Świniogóra. Szo-
sę Tarnów – Łęki przeskakujemy równocześnie 
całym batalionem bez incydentów, gdyż szosa 
o tej godzinie pusta. Szarawo było już, gdy osią-
gnęliśmy klasztorek na Świniogórze. Rozkwa-
terowałem batalion w okolicy i wydałem roz-
kazy do postoju ubezpieczonego i odpoczynku. 
Sam z kilkoma oficerami i żołnierzami ze szta-
bu batalionu udaliśmy się do kapliczki, w któ-
rej akurat odprawiała się Msza św. Usiłowałem 
się modlić, ale niestety klęcząc, zasypiałem. Po 
Mszy św. wyszedłem na ulicę wiejską wywoła-
ny jakimś ruchem, zobaczyłem wóz chłopski, 
a na nim dwóch szwejków niemieckich z ka-
rabinami, a z tyłu za nimi znana mi rodzina 
ze Skrzyszowa, urzędniczka  tamtejszej Agen-
cji Pocztowej z matką i kimś jeszcze. Wśród 
śmiechów  wyjmuję swego Visa i osobiście roz-
brajam Niemców, śmieją się też, ale kwaśno. 
Znajoma rodzina ewakuująca się w bezpiecz-
niejsze miejsce interweniuje na rzecz Niem-
ców, w Skrzyszowie został ich chory brat jako 
zakładnik. Przyrzekam, że Niemców puszczę 
cało, ale dopiero na drugi dzień, gdy będziemy 
odchodzić ze Świniogóry. Tymczasem musieli 
rżnąć drzewo do kuchni. W godzinach przed-
południowych wypadek nieszczęśliwy z grana-
tem, który wybuchł żołnierzowi w kieszeni, 4 
rannych ewakuujemy do szpitala.

Wysyłam rozpoznanie na Szynwałd i plu-
ton wach. „Waligóry” na zasadzkę na drodze 
Skrzyszów - Łęki - Pilzno. Zasadzka została 
zorganizowana w rejonie wzgórza 287, gdzie 
droga biegnie w wykopie. Dochodzi do wal-
ki, Niemcy mają kilku zabitych i  rannych. 
Z naszej strony ginie strz. „Tygrys” Zygmunt 
Turakiewicz. Na noc pozostajemy w dotych-
czasowych kwaterach, rozpoznając na kie-
runku Szynwałd i Kresy 287 oraz Łęki Gór-
ne. Noc mija spokojnie. Następnego dnia tj. 
9 VIII rano doprowadzamy organizację od-
działów do porządku. W godzinach poran-

Koncentracja i pierwsze akcje „Barbary”

Porucznik „Wilk” Sergiusz Kapura 
d-ca 3-ciej komp. Bat. „Barbara”

Ppor. Franciszek Kuta ps. „Bułat”, 
Dowódca 2-ej komp. Bat. „Barbara

Por. „Mimoza” J. Rusecki dca 
komp. „Jastrząb” oraz 1 komp. 

Bat. „Barbara” w Akcji „Burza”
Por. „Jawor” Jan Gomoła dowódca 

5-tej komp. Bat. „Barbara”
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nych około 10.00 wymarsz w kierunku połu-
dniowym przez Zalasową – Podkościele, na-
stępnie parę kilometrów na wschód do lasu 
Krasówka 407, gdzie biwak.

W czasie marszu, zdaje mi się gdzieś w re-
jonie Zalasowej, obserwuje nas Storch. Ostrze-
liwujemy go i od razu ucieka. Cały dzień pozo-
stajemy w lesie. Niemcy przeprowadzają prze-
ciwko nam wypady rozpoznawcze. I Kompa-
nia interweniuje na Zwierniku, skąd przybie-
ga wiejski wyrostek na koniu z prośbą o po-
moc, bo Niemcy buszują we wsi i rekwirują. 
I kompania dochodzi do Niemców na odle-
głość 200 metrów, lecz ci po krótkiej wymia-
nie ognia, mając rannych, uciekają. Zdobyto, 
zdaje mi się, 1 karabin lub pistolet maszynowy.

Ze Zwiernika zgłasza się ochotnik strze-
lec N. Bzowski ps. „Janota”, syn tamtejszej wła-
ścicielki majątku, znany mi z resztą z widzenia, 
bardzo dobry żołnierz. Ze Zwiernika otrzymu-
jemy meldunek, że zakwaterował się tam jakiś 
Ukrainiec z rodziną. Zachowuje się bezczelnie 
i ma broń. Posyłam patrol z kpr. „Majewskim”. 
Aresztuje ich wszystkich i z betami przyprowa-
dza do nas. Por. Bossowski pełniący w batalio-
nie funkcję oficera bezpieczeństwa, prokura-
tora i sędziego w jednej osobie, przeprowadza 
skrupulatne dochodzenie. Stwierdza, że aresz-
towani Ukraińcy posiadają legitymacje Sicher-
heitsdienst i broń 1kb sowiecki półautomatycz-
ny i pistolet. Zostają rozstrzelani. Na noc roz-
lokowuję baon. Kompania 2 i 3 biwakują dalej 
w rejonie Krasówka 407, a kompania 1 nieco 
na północ od nas w rejonie las Łosie.

Późnym wieczorem obserwujemy ze wzgó-
rza 407 iluminację frontu, bombardowania lot-
nicze i odbłyski ognia artyleryjskiego oraz licz-
ne pożary, widzimy całą równinę od Pilzna da-
lej na północny wschód gdzieś po Przecław. Pa-
trzę na tamtą stronę z troską o swoich najbliż-
szych w Przecławiu, bowiem mam żonę z ma-
łym 4-letnim synem, rodzeństwo i  rodziców. 
Huk bliskiego frontu trwa bez przerwy z róż-
nym natężeniem w coraz to innych miejscach.

Biwak w rejonie 407 opuszczamy 9 sierp-
nia i przesuwamy się na kwatery w rejonie lasu 

Wolniki na północny zachód od wzgórza 376. 
Kompanię 1 przesuwam do rejonu lasu Księ-
że Podlesie na południe od Ryglic. Stała moja 
tendencja do marszu na południe tłumaczy 
się tym, że nie znajduję należytego oparcia 
w terenie dla swoich oddziałów. Oparcie takie 
daje dopiero kompleks lasów i pasmo górskie 
ciągnące równoleżnikowo na południe od Tu-
chowa i Ryglic, a charakteryzujące się kulmi-
nacjami - Brzanka 538, Dobrocin 517, Gilo-
wa Góra 508. Teren dla broni pancernej bar-
dzo trudny. Ten kompleks lasów ma długość 
ponad 30 km, przy różnej szerokości od 3-ch 
do 5-ciu km i obejmuje najbardziej wzniesio-
ne i niedostępne partie wspomnianego grzbie-
tu górskiego Podkarpacia.

Postój batalionu w nocy z 9-tego na 10-
tego sierpnia w lesie Krasówka 407 ubezpie-
cza 3 kompania z kierunku Zalasowej i Świ-
niogóry. Ponadto na ten kierunek została do-
datkowo wysłana do Zalasowej pod kościół 
zasadzka na drogę. W wyniku nocnej strze-
laniny ranny został kierowca i niemiecki sta-
rosta tarnowski von Kipke. 2 kompania ubez-
pieczała z kierunku  Zwiernika i Woli Lubec-
kiej, ale tutaj noc upłynęła bez niespodzianek.

Dzień 11 sierpnia 1944 r. dla większo-
ści oddziałów upływa na intensywnym szko-
leniu, przy równoczesnym wysłaniu niektó-
rych plutonów i drużyn na zasadzki. W Szyn-
wałdzie patrole rekwirują konie, ewakuowa-
ne ze Wschodu. Konie są potrzebne, bo tabor 
batalionu stale się rozrasta.

W związku z likwidacją  punktu opatrun-
kowego w Trzemesnej, lekarze i personel sa-
nitarny przechodzą do batalionu. Meldują się 
więc lekarze „Marian” M. Sulima-Kraśniński 
z Warszawy oraz „Burza” M. Brzeziński z Kra-
kowa. Równocześnie zgłasza się też przydzie-
lony do batalionu ks. kpt. „Gruda” Stanisław 
Pycior z Tarnowa. Późną nocą dołącza do ba-
talionu pluton N.O.W. z  Krakowa „Janina” 
w sile 30 ludzi, dowodzony przez ppor. „Jawo-
ra” Jana Gomołę. Pluton jest w pełni uzbrojo-
ny, ma kilka rkm.-ów. Postawa pododdziału 
bardzo dobra. Poprzednio pluton ten był uży-

ty w osłonie zrzutowisk i lądo-
wisk „II Most” i „III Most” na 
północ od Tarnowa.

Z rejonu Księżego Podlesia 
wychodzą na zasadzkę do Kie-
lanowic dwa patrole z 1 kom-
panii pod dowództwem pchor. 
„Juhasa” i  pchor. ”Kota”. Po-
nieważ w  godzinach nocnych 
w  rejonie Kielanowic Niem-
cy nie zjawili się, podjęto ak-
cję w  godzinach porannych 
przeciwko Niemcom spędzają-
cych ludność miejscową do ro-
bót przy okopach. Po zawziętej 
obustronnej walce pada trzech 
Niemców, trójka ucieka, a jeden 
ranny pozostaje w szoferce. Par-

tyzanci zabierają; dwa pistolety maszynowe, 1 
parabellum, 1 visa, 1 kb i białego wierzchow-
ca z siodłem. W portfelu oficera znaleziono 
kilka tysięcy złotych, kilkaset marek. W akcji 
wyróżnili się szczególnie podchorąży „Kot” 
i strz. „Wróbel”. „Mimoza” białego wierzchow-
ca z rzędem ofiaruje mnie. Miałem nieprzy-
jemny wypadek, pęka mi popręg. Zeskaku-
ję z konia i wyłamuję sobie paznokieć u le-
wej ręki. Ręka zostaje uruchomiona, a lekarze 
dają mi zastrzyki przeciwtężcowe.

W niedziele dnia 13 sierpnia przedpołu-
dniem Mszę Św. odprawia i kazanie wygłasza 
nasz Kapelan. W południe ogłaszam pogoto-
wie marszowe. Wymarsz batalionu o 22.00. 
Kierunek marszu z Wolnik na Wymyśle 381, 
poprzez Wielkie Pola, Joniny, skąd szosą pod 
Gilową Górę. Most na rzeczce w  Joninach 
uszkodzony. Naprawiamy go, kładąc jako na-
wierzchnię drzwi od sąsiedniej stodoły. Dal-
szy marsz trwa w czasie burzy.

Tuż przed świtem 14 sierpnia chowamy 
ogon kolumny w lesie Gilowa Góra, a po krót-
kim odpoczynku osiągamy polanę leśną Do-
brocin 433 i północny cypel wsi Żurowa. Oko-
ło godz. 7.00 przechodzimy na postój ubez-
pieczony w rejonie Dobrocin. 1 Kompania po-
zostaje jak dotychczas w rejonie Księże Podle-
sie, 3 kompania w rejonie grupki domów Do-
brocin, a 2 kompania w rejonie Dobrocin 433. 
Ubezpieczamy się ze wszystkich kierunków, 
a pod szczególną opieką, bierzemy szosę Gi-
lowa Góra – Joniny, na której odbywa się nie-
miecki ruch wojskowy. Baon przez resztę dnia 
poza służbą rozpoznawczą i ubezpieczeniową 
przygotowuje się do Święta Wojska Polskiego.

Rankiem dnia 15 sierpnia uroczysta 
Msza Św. celebrowana przez naszego Księ-
dza Kapelana. Bardzo wielu żołnierzy przy-
stępowało do spowiedzi i Komunii Św. Kape-
lanowi brakło komunikantów, to też łamał je 
na drobniutkie cząsteczki, aby nimi wszyst-
kich obdzielić.

Kpt. Borowski Eugeniusz
 „Leliwa”

Kpr. „Majewski Tadeusz Makara 
- Poczet d-cy Bat.

Strz. „Tygrys” Zygmunt Turakie-
wicz. Poległ 8 VIII 1944 r. 

na wzg. Kresy 287
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W środę, 19 marca odbyły się pierwsze zajęcia siatkówki 
dziewcząt na hali Gimnazjum w Pleśnej. Zajęcia te były prowa-
dzone w ramach nowo powstałej sekcji piłki siatkowej dziew-
cząt przy Uczniowskim Klubie Sportowym w Pleśnej. Na za-
jęcia zjawiły się uczennice szkół podstawowych i gimnazjów z 
Pleśnej i Rzuchowej, w sumie 40 dziewczynek.

Trenerem drużyny został pan Marek Skrobot  (na zdj.), 
który jest jednocześnie asystentem trenera UKS Jedynka Tar-
nów. Na pierwsze zajęcia stawiły się nie tylko zawodniczki, ale 
również część rodziców oraz panie Dyrektor z Zespołu Szkół 
w Rzuchowej. Widać, że zainteresowanie sekcją jest dość spo-
re, co podkreślał trener po pierwszych zajęciach.

Cała grupa została podzielona na dwie części, treningi będą 
się odbywać dwa – trzy razy w tygodniu na hali przy Gimna-
zjum w Pleśnej, a od września przymierzamy się do zgłosze-
nia drużyny do ligi młodziczek oraz kadetek. Drużyna będzie 
występować na zasadzie turniejów organizowanych przez po-
szczególne zespoły zgłoszone do rozgrywek. Będzie to wyda-
rzenie sportowe promujące gminę Pleśna. Wśród zgłoszonych 

drużyn UKS Pleśna będzie się 
mierzył z drużynami z rejonu 
Nowego Sącza oraz Krakowa. 
Utworzenie dodatkowej sekcji 
nie byłoby możliwe, gdyby nie 
pomoc  państwa  radnych  Ma-
riana Truchana oraz Kazimierza 
Mani, Z-cy Wójta pani Marty 
Rzepa, Przewodniczącego Rady 
Ryszarda Stankowskiego i Wój-
ta Gminy Pleśna pana Stanisła-
wa  Burneta.  Warto  podkreślić 
duże zaangażowanie pani Ma-
rzeny Misaczek oraz Małgorza-
ty Czerneckiej. Mamy nadzie-
ję,  iż  nowo  powołana  sekcja 
będzie się rozwijać i w przyszłości w Pleśnej będą się rodziły 
talenty siatkarskie.

Tomasz Włodek

Gmina  Pleśna  na  pośrednictwem 
Centrum Kultury w Pleśnej została za-
proszona na tegoroczną Majówkę Ekolo-
giczną organizowaną przez Muzeum Et-
nograficzne w Tarnowie. Wydarzenie to 
odbędzie się w czwartek, 1 maja przy sie-
dzibie organizatora na ul. Krakowskiej.

Jednym z podstawowych celów im-
prezy jest promocja regionu, w tym lo-
kalnych  grup,  stowarzyszeń,  zespołów 

oraz najsmaczniejszych,  ekologicznych 
wyrobów z powiatu tarnowskiego. Pod-
czas trwania Majówki naszą gminę repre-
zentować będą: Bractwo Rycerskie „Orle 
Gniazdo” z Pleśnej, które zaprezentuje 
pokaz  walki  na  miecze,  Dziecięcy  Ze-
spół Pieśni i Tańca Gminy Pleśna, pro-
wadzony przez Janusza Cierlika, pokaże 
się od najlepszej strony w tańcu regio-
nalnym, kapela „Pleśnianie” cieszyć bę-

dzie publiczność regionalną nutą, a Or-
kiestra Dęta Szczepanowice zagra kolej-
ny, mocny, profesjonalny mini koncert. 

Nie zabraknie także naszych, gmin-
nych, ekologicznych smakołyków. Przy-
byli na majówkę będą mieli okazję skosz-
tować win, produktów pszczelich, wy-
pieków. Zapraszamy do wzięcia udziału 
w tarnowskiej majówce.

S. Smoleń

Promocja Gminy Pleśna na Ekologicznej Majówce w Tarnowie

Sekcja siatkówki dziewcząt przy pleśnieńskim UKS-ie

Sportowe wieści z naszych szkół
Piłkarska liga Szkół Podstawowych 

2013/2014– etap halowy
1. Szczepanowice – Świebodzin 0:1
2. Rzuchowa – Pleśna III  1:1
3. Janowice – Rychwałd   2:0
4. Lichwin – Pleśna II   1:0
5. Rychwałd - :Lichwin   1:1
6. Pleśna III – Janowice   2:1
7. Świebodzin – Rzuchowa  0:5
8. Pleśna I – Szczepanowice  1:0
9. Rzuchowa – Pleśna I  0:7
10. Janowice – Świebodzin  0:2
11. Lichwin – Pleśna III  1:0
12. Pleśna II – Rychwałd  3:1
13. Pleśna III – Pleśna II  0:2
14. Świebodzin – Lichwin  0:2
15. Pleśna I – Janowice  5:0
16. Szczepanowice – Rzuchowa 0:1
17. Janowice – Szczepanowice 2:1

18. Lichwin – Pleśna I  1:5
19. Pleśna II – Świebodzin   5:0
20. Rychwałd – Pleśna III  1:2
21. Świebodzin – Rychwałd  2:0
22. Pleśna I – Pleśna II  4:3
23. Szczepanowice – Lichwin  2:0
24. Rzuchowa – Janowice  0:2
25. Lichwin – Rzuchowa  1:0
26. Pleśna II – Szczepanowice  2:0
27. Rychwałd – Pleśna I  0:4
28. Pleśna III – Świebodzin  2:0
29. Pleśna I – Pleśna III  3:0
30. Szczepanowice – Rychwałd 3:0
31. Rzuchowa – Pleśna II  0:0
32. Janowice – Lichwin  1:0
33. Pleśna II – Janowice  1:1
34. Rychwałd – Rzuchowa  0:2
35. Pleśna III – Szczepanowice 1:2
36. Świebodzin – Pleśna I  0:4

Tabela po etapie halowym: 
1. Pleśna I – 16pkt
2. Pleśna II – 10pkt
3. Janowice –   9pkt, 
 Lichwin –   9pkt
4. Rzuchowa –   8pkt
5. Pleśna III –   7pkt
6. Świebodzin –   6pkt,
 Szczepanowice –   6pkt,
7. Rychwałd  –   1pkt

Najlepsi strzelcy:
1. Maciej Zieliński (Pleśna I) – 15
2. Adam Cich (Pleśna I) – 13
3. Kamil Wójcik (Janowice) –   8
4. Dawid Pabian (Rzuchowa)–   7

W kwietniu i w maju zostanie rozegrany 
drugi etap na boisku Orlik. Podsumowanie se-
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zonu z wręczeniem nagród nastąpi w Tygodniu 
Sportu pomiędzy 17-23 maja.

Piłka koszykowa
14 i 16 stycznia rozpoczęły się rozgrywki 

w piłce koszykowej. W kategorii szkół podsta-
wowych zarówno wśród dziewcząt, jak i chłop-
ców zwyciężyła drużyna z Pleśnej. Wśród gim-
nazjalistów lepsze okazały się dziewczęta z Rzu-
chowej i chłopcy z Pleśnej. Właśnie te druży-
ny  reprezentowały naszą Gminę w półfinałach 
powiatowych.

Wyniki Mistrzostw Gminy:
Szkoły podstawowe dziewczęta:
1. Pleśna
2. Szczepanowice
3. Rzuchowa
4. Janowice
Szkoły podstawowe chłopcy:
1. Pleśna
2. Rzuchowa
3. Janowice
4. Szczepanowice
Gimnazjum dziewczęta:
1. Rzuchowa
2. Pleśna
Gimnazjum chłopcy:
1. Pleśna
2. Rzuchowa

Niestety żadnej z  drużyn reprezentują-
cych naszą Gminę w półfinałach powiatowych 
nie udało się uzyskać awansu do finałów. Naj-
wyższą, trzecią lokatę w tych zawodach wywal-
czyli chłopcy ze szkoły podstawowej w Pleśnej.

Piłka siatkowa
Dziewczęta z Rzuchowej w kategorii gim-

nazjalnej przez ostatnie dwa lata docierały do 
finałów wojewódzkich. Kilka podstawowych 
zawodniczek ukończyło w zeszłym roku szkol-
nym naukę w  gimnazjum, przez co wszyscy 
byli ciekawi, jak będzie w  tym sezonie. Czy 
młodsze koleżanki udźwigną ciężar sukcesów 
dwóch poprzednich lat, czy może dziewczęta 

z  Pleśnej wykorzystają sytuację 
i to one pójdą w ślad swoich ró-
wieśniczek z Rzuchowej? I wła-
śnie na ten mecz w ramach roz-
grywek gminnych najbardziej 
czekaliśmy. Po bardzo zaciętym 
spotkaniu wygrały gimnazjalist-
ki z Rzuchowej 2:1.Wśród chłop-
ców obyło się bez niespodzianki. 
Zwyciężyli chłopcy z Rzuchowej 
2:0. W kategorii szkół podstawo-
wych wygrały dziewczęta z Ple-
śnej i chłopcy z Janowic.
Wyniki Mistrzostw Gminy:
Szkoły podstawowe dziewczęta:
1. Pleśna
2. Janowice
3. Szczepanowice
4. Rzuchowa
Szkoły podstawowe chłopcy:
1. Janowice
2. Pleśna
3. Szczepanowice
4. Rzuchowa
5. Rychwałd
Gimnazjum dziewczęta:
1. Rzuchowa
2. Pleśna
Gimnazjum chłopcy:
1. Rzuchowa
2. Pleśna

Podobnie jak w  latach ubiegłych, najle-
piej zaprezentowały się dziewczęta z  gimna-
zjum w  Rzuchowej. W  półfinałach powiato-
wych, które odbyły się w Czermnej, uzyskały 
awans do dalszych rozgrywek. Finały powia-
towe w tej kategorii odbyły się w Wierzchosła-
wicach. Ostatecznie drużyna z Rzuchowej, re-
prezentująca naszą Gminę, uplasowała się na 
trzecim miejscu. Gratulujemy całemu zespo-
łowi i opiekunowi - Pani Marzenie Misaczek.

Drużyna występowała w  następującym 
składzie:

Izabela Surowiec, Martyna Kot, Sylwia Ko-
peć, Iwona Piórkowska, Natalia Ławicka, Moni-

ka Sowa, Marzena Ku-
bisz, Oliwia Mazur, Pa-
trycja Kula

 
W pozostałych ka-

tegoriach reprezentan-
ci naszej Gminy w pół-
finałach powiatowych 
zajęli wysokie trzecie 
miejsce.

Badminton
Na hali sportowej 

w Pleśnej 19 lutego od-
były się finały powia-
towe w  badmintonie 
drużynowym chłop-

ców. Były to pierwsze zawody w tej dyscyplinie 
w naszym powiecie. Inicjatorem tych pilotażo-
wych zawodów był organizator sportu szkolne-
go Krzysztof Sorys.  Podstawy gry w badmin-
tona zostały wprowadzone w tutejszym gim-
nazjum na lekcjach wychowania fizycznego. 
Do zawodów zgłosiły się reprezentacje czte-
rech szkół: gimnazja z  Wojnicza, Żabna, Za-
kliczyna i Pleśnej. Z powodu kontuzji jednego 
z zawodników na finały nie dotarli uczniowie 
z Zakliczyna. Mistrzem powiatu zostali chłopcy 
z Żabna, na drugim miejscu Pleśna, natomiast 
trzecie miejsce zajęli reprezentacji gimnazjum 
z Wojnicza. Pleśną reprezentowali: Marcin Ma-
nia, Przemysław Krydka i Daniel Kras. Pucha-
ry, medale i nagrody rzeczowe ufundowało Sta-
rostwo Powiatowe w Tarnowie dzięki pomocy 
Pana Józefa Knapika.

Szachy
Helena Trepa – uczennica ZSP w Rzuchowej 
uczestniczyła w Finale Wojewódzkim, zajmując 
ostatecznie 31 lokatę. Zawody odbyły się 
w Olkuszu. Gratulujemy

Tenis Stołowy
Wiktor Damian – uczeń SP w Pleśnej uczest-
niczył jako jedyny przedstawiciel naszej Gminy 
w  zawodach Rejonowych w  indywidualny 
tenisie stołowym w Zakliczynie. Uplasował się 
w przedziale miejsc 9-12. Gratulujemy.

K.S.
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Już po  raz piąty Uczniowski Klub Sportowy z Pleśnej, 
wspierany przez współorganizatorów, upamiętnia osobę Jacka 
Gąciarza poprzez organizację turnieju piłkarskiego na „Orli-
ku”. W tym roku maj w Pleśnej rozpocznie się właśnie od zma-
gań młodych piłkarzy z czołowych klubów Małopolski i sąsied-

nich województw. Zapraszamy pasjonatów futbolu, kibiców, 
osoby chcące miło spędzić ten dzień wolny od pracy. Nie za-
braknie wrażeń, pięknych akcji zespołowych i indywidualnych 
oraz popisów bramkarzy. Trzymajmy kciuki za naszą drużynę!

Memoriał im. Jacka Gąciarza 1. maja w Pleśnej
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Zaczynamy! Zaczynamy 
zgoła inaczej – od naszej na 
co dzień pomijanej, ale jakże 
pięknej okolicy. Już 26 kwiet-
nia spotykamy się na pierw-
szej w tym roku wycieczce pie-
szej pod hasłem „Wędruj Ra-
zem z Nami”. Wyruszamy spod 
Urzędu Gminy w  kierunku 
najwyższych wzniesień w  Ry-
chwałdzie i  Lichwinie, wyko-
rzystując gminne walory przy-
rodnicze, krajobrazowe i miej-
sca pamięci. 

Edycja 2014 stawia przed 
nami nowe wyzwania, zapra-
sza w  kolejne, urokliwe miej-
sca. Podtrzymujemy ideę wę-
drowania niezależnie od wie-
ku i  doświadczenia uczestni-
ków. Trasy dobraliśmy z myślą 
o każdym piechurze. Przemie-
rzać będziemy szlaki łagodne, 
jak i  te odrobinę trudniejsze. 
Tradycyjnie powitamy polany 
sądeckie, bieszczadzkie wzgó-
rza, kamieniste, tatrzańskie 
szlaki, gorczańskie lasy. Tego-
roczna akcja zaprowadzi nas 
na wysokie szczyty masywu 
Babiej Góry, skąd rozciąga się 
jedna z najpiękniejszych pano-
ram w Polsce oraz góry Oster-
wy na Słowacji.

Dobrą pogodę podobno 
mamy już zamówioną. Jedyne, 
co nam pozostaje, to zabrać na 
każdą z  wycieczek dobry na-
strój. Obok podajemy termi-
narz IV sezonu. Serdecznie za-
praszamy, nieśmiałych zachę-
camy. Wędrujemy rodzinnie, 
spokojnie, w przyjaznej atmos-
ferze. Do zobaczenia na szlaku!

Jan Wójtowicz
Sebastian Smoleń

Już po raz czwarty przyjdzie nam się 
 spotkać razem na wspólnych wędrówkach

Misterium Męki Pańskiej w Parafii Pleśna
Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna zaprasza na Misterium Męki Pańskiej do kościoła parafialnego w Ple-

śnej. Widowisko, przygotowane przez młodzież, odbędzie się w Wielki Piątek o godzinie 22.00 i obejmie sceny z ostatnich 
chwil życia Jezusa Chrystusa. Zgromadzeni w kościele zobaczą inscenizacje Ostatniej Wieczerzy, zdrady Judasza, biczowa-
nia i skazania Jezusa, Drogi Krzyżowej i ukrzyżowania.
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W niedzielę, 2 marca w hali sportowej Gimnazjum w Ple-
śnej odbył się VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskie-
go o Puchar Wójta Gminy Pleśna. Głównym organizatorem 
tego widowiska było Stowarzyszenie Taneczne „Klasa” Tar-
nów współpracujące z Centrum Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy Pleśna.

W  Turnieju  uczestniczyły  44  kluby  taneczne  z  woje-
wództw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, mazowiec-
kiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Startujący prezentowali 
się w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Turniej 
rozpoczął  się popisami najmłodszych par  tanecznych, dzie-

ci z klas F, E i D w wieku od ośmiu lat. W drugim bloku tur-
nieju licznie zgromadzona w hali publiczność obejrzała pre-
zentacje młodzieży w wieku od 13 do 15 lat. Ostatni, popo-
łudniowy blok, przewidziany na godzinę 16.00 objął wystą-
pienia par dorosłych. 

Nagrody  w  postaci  medali  i  pucharów  wręczali  laure-
atom przedstawiciele samorządu gminnego w osobach wójta 
Stanisława Burnata i radnej Anny Wadas oraz Stanisław So-
rys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Wyni-
ki VIII Ogólnopolskiego Turnieju „Z Klasą” na stronie inter-
netowej www.taniec.pl.

S. Smoleń

Fotoreportaż z Turnieju Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Wójta Gminy Pleśna
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Wzorem  lat  ubiegłych,  także  w  bieżącym 
roku szkolnym Centrum Kultury organizuje dla 
dzieci zajęcia plastyczne. Warsztaty, prowadzone 
przez panią Beatę Olszewską – znaną z pięknych 
ikon, na co dzień plastyka w Szkole Podstawo-
wej w Pleśnej – cieszą się nieprzerwaną, dobrą 
frekwencją. Rozmaite techniki plastyczne i idą-
ce za tym wykorzystanie różnego typu materia-
łów i pomocy dydaktycznych pozwalają dzieciom 
na swobodny rozwój poprzez zabawę. Być może 
dla niektórych z nich sztuka ta okaże się czymś 
więcej  niż  okazją  na  spędzenie  wolnego  czasu 
w ciekawy sposób.  Zajęcia prowadzone są zwy-
kle w Centrum Kultury, a odbywają się regular-
nie w piątki o godz. 12.30. Zapraszamy.

Fotoreportaż - zajęcia plastyczne 
w Centrum Kultury w Pleśnej


