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Podczas XL Sesji Rady Gminy Pleśna z dnia 25 maja br. radni 
głosowali nad udzieleniem wójtowi Stanisławowi Burnatowi  absolu-
torium z wykonania budżetu za 2013 rok. Spośród 14 uprawnionych 
do głosowania wszyscy pozytywnie ocenili działania finansowe wła-
dzy wykonawczej gminy. Wynik głosowania pokazuje, że samorzą-
dowcy wraz z wójtem mają podobną wizję rozwoju gminy, a informa-
cja i współpraca między urzędnikami a radą przebiegają pomyślnie.

Świadczą o tym także zestawienia liczbowe. W 2013 roku do bu-
dżetu wpłynęły środki w wysokości 32,00 mln. zł. Z tej kwoty wydat-
kowano 31,59 mln. zł. Najwięcej środków przeznaczono na utrzyma-
nie szkół i przedszkoli – 14,9 mln zł, następnie na pomoc społeczną 
– 4,5 mln zł i drogownictwo – 3,37 mln zł. Obsługa zadłużenia gmi-
ny kosztowała 0,45 mln zł, co stanowiło 1,4% ogółu wydatków. Na 
inwestycje przeznaczono 4,69 mln. zł, czyli 14,8% kwoty wydatków. 
Oznacza to, że na wydatki inwestycyjne przekazano co 7 złotówkę po-
zyskaną do budżetu. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozy-
skanym środkom zewnętrznym, w tym pochodzącym z Unii Euro-
pejskiej oraz z budżetu Województwa Małopolskiego i Powiatu Tar-
nowskiego. W 2013 roku do budżetu wpłynęły fundusze zewnętrzne 
w wysokości 1,75 mln zł, co stanowi zwrot poniesionych wydatków 
w ubiegłych latach. Wartym podkreślenia jest fakt przygotowania po-
ważnych inwestycji,  które udało się zrealizować za środki zewnętrz-
ne i własne bez konieczności zaciągania kredytów.

Zarówno Komisja Rewizyjna Gminy Pleśna, jak i Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowały wykona-
nie budżetu w 2014 roku.

W krótkim przemówieniu wójt Stanisław Burnat podziękował 
radnym za zaufanie i przychylność, tak w tym roku, jak i w latach 

ubiegłych. Nie krył satysfakcji płynącej z udanej współpracy z Radą 
oraz pracownikami urzędu. Osobno podziękował także skarbnikowi 
gminy Joannie Krochmal za opiekę finansową gminy.

Zapytany o najważniejsze ubiegłoroczne przedsięwzięcia, wójt 
wspomina o kontynuowanych przez lata pracach mających na celu po-
prawę i naprawę infrastruktury drogowo – liniowej głównie za środ-
ki zewnętrzne. Podkreśla jednak, że w przyszłości, ze względu na nie-
uregulowany stan prawny części dróg, możemy napotykać na rozma-
ite trudności związane z otrzymaniem środków. Wspomina o kluczo-
wej dla gminy inwestycji związanej z wodociągowaniem i kanaliza-
cją – wypełnieniem tzw. „białych plam”. Powstała rozbudowana sieć 
wodociągowa w Świebodzinie, wykonano wodociągowanie w części 
Szczepanowic. Wykonano projekty budowy wodociągu w Rychwał-
dzie, Rzuchowej i Lichwinie. Część środków przeznaczona została na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wójt podkreśla, iż uda-
ło nam się bez większych problemów sprostać nowym wymaganiom 
związanym z segregacją nieczystości w gminach. Nadto przy udziale 
środków unijnych wyremontowane i wyposażone zostały pomieszcze-
nia w Domu Kultury w Janowicach, odnowiono centrum wsi Świe-
bodzin, rozpoczęto budowę boiska sportowego w Rzuchowej, które-
go oddanie przewiduje się w najbliższym czasie.

Większość poważnych inwestycji nie udałoby się zrealizować bez 
wsparcia z Unii Europejskiej oraz Województwa Małopolskiego, stąd 
wójt Stanisław Burnat dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym 
w rozwój swojej gminy, w tym Stanisławowi Sorysowi – Członkowi 
Zarządu Województwa Małopolskiego – za niesłabnące wsparcie i za-
interesowanie gminą Pleśna.

S. Smoleń

Jednogłośne absolutorium dla wójta

W dniach 16 i 17 maja rzeka Biała Tar-
nowska wystąpiła dwukrotnie z brzegów, za-
lewając najniżej położone tereny w Łowczów-
ku, Woźnicznej i Pleśnej. Poziom lustra wody 
dwa razy też przekroczył stan alarmowy. Fala 
kulminacyjna na terenie gminy Pleśna była 
tylko o około pół metra niższa w porównaniu 
do tej z 2010 roku i wyniosła 4,60m.

Wszystkie jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z  gminy zostały zaangażowane 
do pomocy i prewencji przed skutkami pod-
topień. Do zagrożonych mieszkańców dotar-
ła informacja o tym, iż przewiduje się z du-
żym prawdopodobieństwem wystąpienie rze-
ki z brzegów, zalecano zabezpieczenie mie-
nia, układano – w miarę możliwości  –  worki 
z piaskiem w zagrożonych miejscach. Po wy-
lewie, z zalanych piwnic i niższych kondygna-
cji budynków wypompowywano wodę. Dru-
howie także pomagali w usunięciu zniszczo-
nego przez wodę sprzętu, mebli itp. oraz ewa-

kuowali zwierzęta z jednego gospodar-
stwa. Władze gminy zmuszone zostały 
do zamknięcia dwóch dróg gminnych 
w kierunku Tuchowa.

Gdy już wydawało się, że w piątek 
rzeka „się uspokoi”, druga fala porówny-
walnych rozmiarów nadciągnęła w so-
botę rano, ponownie zalewając m.in. 
gospodarstwa domowe i infrastrukturę 
drogową gminy.

Powołana przez Urząd Gminy 
komisja dokonała oszacowania strat. 
Wskutek niekorzystnych warunków at-
mosferycznych i związanym z nimi dwukrot-
nym wystąpieniu Białej, gmina Pleśna ponio-
sła straty w wysokości około 2 mln zł. Z po-
wodu ulewnych deszczy i  podtopień znisz-
czone zostało ok. 120 ha użytków rolnych, 

w  miejscowości Woźniczna 
zalanych zostało 10 domów, 
w Łowczówku zaś jedno go-
spodarstwo. Ucierpiała także 
gminna infrastruktura. Na-
wałnice, które przeszły nad 
Janowicami, Szczepanowi-
cami, Lubinką i Lichwinem, 
uszkodziły nawierzchnie bi-
tumiczne dróg – głównie 
wewnętrznych. Uszkodzo-

ne zostały także gminne przepusty, mostki. 
W miejscowości Łowczówek zalane zostało 
boisko sportowe wraz z szatnią. 

Wnioski uwzględniające straty otrzy-
mał już wojewoda. Obecnie gmina czeka na 
ich weryfikację. Dwunastu właścicieli gospo-
darstw domowych otrzymało dodatkowe za-
siłki z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej na środki czystości. 

Wójt Stanisław Burnat dziękuje druhom 
Ochotniczych Straży Pożarnych z  wszyst-
kich gminnych jednostek za dziesiątki go-
dzin poświęcone służbie mieszkańcom i gmi-
nie w tym trudnym momencie. Kieruje także 
podziękowanie w stronę mieszkańców, którzy 
wykazali się zaangażowaniem, niosąc pomoc 
swoim sąsiadom.

S. Smoleń

Biała wylała dwukrotnie
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Gmina Pleśna otrzymała w maju kolejne środki unijne. 
Tym razem dofinansowany został projekt dotyczący budowy 
oświetlenia solarnego w miejscowości Lichwin, Pleśna, Rzu-
chowa i Szczepanowice. Jest to kolejne zadanie realizowane 
na terenie naszej gminy, w którym wykorzystywane są odna-
wialne źródła energii.

Projekt obejmuje zakresem budowę oświetlenia uliczne-
go solarnego w czterech miejscowościach Gminy Pleśna (Li-
chwin, Pleśna, Szczepanowice, Rzuchowa):
1. w Lichwinie, wzdłuż drogi powiatowej Lubinka-Tuchów;
2. w Pleśnej, wzdłuż drogi gminnej Pleśna-Gądówka i Ple-

śna-Szczepanowice oraz na osiedlu domów jednorodzin-
nych w Pleśnej;

3. w Rzuchowej na osiedlu domów jednorodzinnych.
Łącznie zamontowanych zostanie 76 lamp. W każdym 

z wytypowanych odcinków zaplanowano budowę oświetle-
nia w postaci stanowisk słupowych (latarnie oraz fundamenty) 
oraz uziemienia słupów. Zadanie realizowane będzie do lute-
go 2015 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 691 614,76 
zł, a dofinansowanie sięga aż 85 % kosztów.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007-2013.

Oliwia Tańska

Tegoroczna impreza jest współtworzona przez 
organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z 
terenu gminy, które zapewnią miłym uczestnikom 
całą masę atrakcji oraz nagród. Z drugiej strony – 
Państwo będziecie mieli okazję zapoznać się z działa-
niami lokalnych organizacji pozarządowych oraz do-
wiedzieć się, w jaki sposób samemu założyć np. sto-
warzyszenie i pozyskać fundusze na jego działanie.

Pomimo trwających wciąż prac związanych z za-
planowaniem imprezy, możemy zdradzić Państwu 
część szykowanych niespodzianek. Uczestnicy pik-
niku będą mogli wziąć udział w pokazie regional-
nych kulinariów, takich jak przygotowanie kociołka 
z fasolką zakliczyńską czy ubijania masła oraz zapo-
znać się ze starymi, regionalnymi przepisami. Sto-
warzyszenie Nowa Szansa będzie pichciło kiełbaski 
z grilla i rozdawało je Państwu podczas pikniku, jak 
również przygotuje mini wykład o niebezpieczeń-
stwie uzależnień i trudzie walki z nimi. Kluby spor-
towe przygotowują dla uczestników atrakcje spor-
towe typu skoki wzwyż, bieg po kopercie, rzuty do 
celu, mecz pokazowy, ale też prezentację samocho-

dów wyścigowych i kładów. Dla dzieci przygotowuje-
my gry i zabawy, konkurs na najładniejszy rysunek: 
„Pleśna naszych marzeń” oraz malowanie buziek.

Podczas pikniku będziecie mieli Państwo oka-
zję wysłuchać koncertu zespołów muzycznych, obej-
rzeć pokaz walki na miecze, pokaz średniowiecznego 
uzbrojenia oraz kowalstwa artystycznego. To jesz-
cze nie wszystko – przygotowujemy dla uczestników 
pikniku różnorodne gry i konkurencje z atrakcyjny-
mi nagrodami!

Starujemy o godzinie 15.00 tej, na którą w tym 
dniu zamówiliśmy piękną pogodę, dlatego nie może 
Państwa zabraknąć!!

Głównym organizatorem Rodzinnego Pikniku 
jest Gmina Pleśna we współpracy z Fundacją Biuro 
Inicjatyw Społecznych w ramach projektu pn. Do-
skonalenie mechanizmów konsultacji społecznych 
w Gminie Pleśna, w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dia-
logu Obywatelskiego.

Marta Bohdziewicz-Lulewicz

        
           

    Adres instytucji:                  tel. 014 679 81 70 
Gmina Pleśna                       fax.014 679 89 47 
Pleśna 240                            gmina@plesna.pl 
33-171 Pleśna                       www.plesna.pl 
 
 

 
Solarne oświetlenie gminnych dróg 

 
 

Gmina Pleśna otrzymała w maju kolejne środki unijne. Tym razem dofinansowany 
został projekt dotyczący budowy oświetlenia solarnego w miejscowości Lichwin, Pleśna, 
Rzuchowa i Szczepanowice. Jest to kolejne zadanie realizowane na terenie naszej gminy, w 
którym wykorzystywane są odnawialne źródła energii. 

Projekt obejmuje zakresem budowę oświetlenia ulicznego solarnego w czterech 
miejscowościach Gminy Pleśna (Lichwin, Pleśna, Szczepanowice, Rzuchowa): 

1. w Lichwinie, wzdłuż drogi powiatowej Lubinka-Tuchów; 
2. w Pleśnej, wzdłuż drogi gminnej Pleśna-Gądówka i Pleśna-Szczepanowice oraz na 

osiedlu domów jednorodzinnych w Pleśnej; 
3. w Rzuchowej na osiedlu domów jednorodzinnych. 

Łącznie zamontowanych zostanie 76 lamp. W każdym z wytypowanych odcinków 
zaplanowano budowę oświetlenia w postaci stanowisk słupowych (latarnie oraz fundamenty) 
oraz uziemienia słupów. Zadanie realizowane będzie do lutego 2015 roku. Całkowita wartość 
projektu wynosi 691 614,76 zł, a dofinansowanie sięga aż 85 % kosztów. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Oliwia Tańska 
 

 

 

 

Solarne oświetlenie gminnych dróg

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Pleśna – małych i dużych – 
 na rodzinny piknik w Pleśnej! 

Piknik odbędzie się 29 czerwca (w niedzielę) 
koło Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.

Rodzinny Piknik w Pleśnej



Pogórze • Nr 2(177) luty - marzec 2014str. 4

I. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane 
(działki budowlane), położone w  obrębie Rzuchowa, gmina 
Pleśna, objęte księgą wieczystą nr TR1T/00087753/2, oznaczone 
w ewidencji gruntów:

1) działka nr 297/8  o powierzchni 0,1340 ha
2) działka nr 297/9  o powierzchni 0,1343 ha

II. Przeznaczenie nieruchomości:
VIII 22MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

III. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
1) 80 565,00 zł brutto dla działki nr 297/8
2) 80 565,00 zł brutto dla działki nr 297/9

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 r:
1) o godz. 9.00 – dla działki nr 297/8
2) o godz. 9.30 – dla działki nr 297/9

w sali nr 19 (II piętro) Urzędu Gminy w Pleśnej, Pleśna 240.
V. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości:

1) 7 000,00 zł - dla działki nr 297/8
2) 7 000,00 zł - dla działki nr 297/9

które należy wpłacić do dnia 17 czerwca 2014 r.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu dostępne jest:
na stronie internetowej Gminy Pleśna:  http://www.plesna.pl/przetargi.htm
w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/ugplesna/
Article/id,256809.html
na tablicach ogłoszeń wsi Rzuchowa i Pleśna oraz w siedzibie Urzędu 
Gminy Pleśna w dniach 19.05.2014 r. – 20.06.2014 r.
Dodatkowe informacje - w Urzędzie Gminy Pleśna w pok. nr 4, tel. 14 
6292840.

działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
uprzejmie informuje, że w 2014 roku po raz ostatni przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy 

na operacje z zakresu „Odnowa i Rozwój wsi” i „Małe projekty”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Wnioski o przyznanie pomocy planowo będzie można składać w terminie: 15 lipca 2014 – 28 lipca 2014 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, miejscowość: Zakli-
czyn, ul. Browarki 7, w godz. od 07.45 do 15.45. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz 
z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.dunajecbiala.pl, Kryteria wyboru operacji są udostęp-
nione na stronach: Lokalnej Grupy Działania  www.dunajecbiala.pl, oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Duna-
jec-Biała, miejscowość: Zakliczyn, ul. Browarki 7, w godz. od 07.45 do 15.45.  Szacowana wysokość dostępnych środków w ramach 
ostatniego naboru z zakresu: 

„Odnowa i rozwój wsi” powinna wynieść ok. 300 000,00 zł
„Małe projekty” powinna wynieść ok. 100 000,00 zł
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Wszelkie 

informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz 
pod numerem tel. 14 665 37 37. 

Minimalna liczba punktów, jaka musi uzyskać operacja w ramach oceny to 35 % z maksymalnej liczby punktów.

Województwo Małopolskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
Wójt Gminy Pleśna

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rzuchowej
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informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz 
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Minimalna liczba punktów, jaka musi uzyskać operacja w ramach oceny to 35 % z maksymalnej liczby punktów.

Województwo Małopolskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
Wójt Gminy Pleśna

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rzuchowej
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I. Odbiorcy odpadów
Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wygrała fir-

ma Trans – Formers Karpatia Sp. z o.o. System zbiórki odpadów 
komunalnych objął wyłącznie posesje zamieszkałe. Podmioty pro-
wadzące działalność gospodarczą, placówki oświatowe, obiekty 
użyteczności publicznej, muszą posiadać odrębne umowy zawar-
te z firmami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulo-
wanej prowadzonego przez Wójta Gminy Pleśna. 

Zestawienie firm posiadających zezwolenie na odbiór odpa-
dów z terenu gminy Pleśna przedstawia poniższa tabela:

II. System segregacji odpadów
System segregacji w gminie oparty jest na zbiórce odpadów 

„u źródła” (worki  w kolorach niebieskim, zielonym żółtym i czar-
nym) oraz systemie gniazdowym poprzez ustawienie w każdej miej-
scowości naszej gminy 5 pojemników na odpady makulatury, szkła, 
tworzyw sztucznych, metali oraz odpadów wielomateriałowych.

Każde gospodarstwo domowe otrzymało wraz z  deklaracją 
ulotkę opisującą w przystępny sposób zasady segregacji odpadów. 
Dzwony opróżniane są w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 1 
raz w miesiącu.

Aktualnie segregację odpadów zadeklarowało 2543 gospodar-
stwa, a nie segreguje 330 gospodarstw (co stanowi 12% wszystkich 
zadeklarowanych gospodarstw). 

Przypominamy, że: 
- do  worków wrzucamy następujące odpady:
worek żółty – tworzywa sztuczne (butelki typu PET , grub-

sze folie), kartony po sokach i mleku, puszki metalowe
worek niebieski – makulatura
worek zielony – szkło
worek czarny – odpady biodegradowalne 

- do pojemników typu „dzwon”:
dzwon siatkowy  żółty – wyłącznie butelki typu PET.
Nie wolno wrzucać do tego pojemnika wkładów ze zniczy 

(powinny być wyrzucone do kontenera przy cmentarzu). 
dzwon siatkowy na odpady wielomateriałowe – wyłącznie kar-

tony po mleku, sokach, napojach.
dzwon czerwony – metal
dzwon biały – szkło
Nie wolno wrzucać do tego pojemnika zniczy oraz szyb 

okiennych, ponieważ szkło użyte do ich produkcji nie nadaje się 
do recyklingu (powinny być wyrzucone do kontene-
ra przy cmentarzu).

dzwon niebieski - makulatura

III. Ilość wytworzonych odpadów w roku 2013 
W 2013 roku zebrano ogółem 1188,42 Mg odpa-

dów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie 
Gminy Pleśna, co daje 118 kg na mieszkańca w ciągu 
roku. Odpady kierowane są na następujące instalacje:

1. Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. 
ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów Składowisko Od-
padów ul. Czysta

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Tarnowie, ul. Cmentarna 31

3. Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komu-
nalnych w Tarnowie Ul. Cmentarna 29 

4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van 
Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.

5. EKOTAR Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Che-
miczna 113

6. Spółdzielnia pracy Argo-Film 04-361 Warsza-
wa ul. Paca 9/1 Zakład Tarnów, ul. Fabryczna

7. YOUR PARTNER  32-800 Brzesko Ul. Sol-
skiego 27

IV. Osiągnięte poziomy odzysku
Gmina Pleśna w 2013r.  osiągnęła  poziom ogra-

niczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych na składowiska - na dzień 31.12.2013 r.: 4 % (wy-
magany poziom < 50 % ).

Do dnia 31 grudnia 2020 r., Gminy obowiązane są osiągnąć: 
a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, two-
rzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo;

Osiągnięty przez Gminę Pleśna w 2013 r.  poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpa-
dów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:  
18,8 % (wymagany poziom w 2013 r.: 12 %).

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo;

Osiągnięty przez Gminę Pleśna w 2013 r. poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metoda-
mi innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórko-
wych wyniósł  100 % (wymagany poziom > 36 %).

Teresa Skrobisz

Analiza stanu gospodarki odpadami 
na terenie Gminy Pleśna

Nr rejestrowy Nazwa firmy Adres
IKOŚ.6235.1.2012 Trans - Formers Karpatia Sp. 

z o.o.
ul. Krakowska 46
33-100 Tarnów

IKOŚ.6235.2.2012 MPGK Sp. z o.o. ul. Okrężna 11
33-100 Tarnów

IKOŚ.6235.3.2012 Firma Transportowo 
Usługowo Handlowa Trax 

Stanisław Szuba

ul. Poprzeczna 3/18  33-112 
Tarnowiec

IKOŚ.6235.4.2012 YOUR PARTNER
Sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 30 33-100 
Tarnów

IKOŚ.6235.5.2012
Przedsiębiorstwo Obrotu 

Surowcami Wtórnymi
SURPAP s.c.

ul. Wyspiańskiego 3  33-300 
Nowy Sącz

IKOŚ.6235.6.2012 CONTEKO Sp. z o.o. ul. Woleńska 15
33-130 Radłów

IKOŚ.6235.7.2012 Usługi Transportowe Wywóz 
Nieczystości Płynnych i 

Selektywna Zbiórka Śmieci
Jan Buras

33-156 Skrzyszów 332 a

IKOŚ.6235.8.2012 PPRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH

van Gansewinkel Kraków Sp. 
z o.o.

ul. Półłanki 64
30-740 Kraków

IKOŚ.6235.9.2013 Grupa Azoty Jednostka 
Ratownictwa Chemicznego 

Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

IKOŚ.6235.10.2013 Piotr Starzyk PETERTRANS ul. Wypoczynkowa 13
33-112 Tarnowiec
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Wójt Gminy Pleśna 
Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna 

zapraszają na 
 

XXIIII  EEKKOO  ŚŚwwiięęttoo  OOwwooccóóww  ii  PPrroodduukkttóóww  PPsszzcczzeelliicchh  GGmmiinnyy  PPlleeśśnnaa  
 
W programie: 
 

Sobota, 19 lipca – rozpoczęcie o godzinie 19.00 
 

 Zabawa taneczna przy amfiteatrze Centrum Kultury  
 Bogata baza gastronomiczna 

 
Niedziela, 20 lipca – rozpoczęcie o godzinie 15.00 

 
 Około 20 stoisk ze zdrową, naturalną, ekologiczną żywnością z regionu, 

biżuterią, ceramiką, ginącym rzemiosłem, 
 zespoły ludowe:  Zespół Regionalny „Biskupianie” i Regionalny Zespół 

„Mali Jastrzębianie”, 
 miejscowi artyści i wykonawcy: Orkiestra Dęta Szczepanowice, kapela 

„Pleśnianie”, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pleśna, 
 konkurs „Pleśnieński Smak”, 
 stoisko „Zasmakuj w Małopolsce” – najlepsze smaki województwa, 
 koncert gwiazdy wieczoru, 
 atrakcje dla dzieci, 
 bogata baza gastronomiczna, 
 zabawa taneczna przy amfiteatrze Centrum Kultury. 

 
 

 

 

 
Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 
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Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 
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W IV Gminnym Konkursie Palm Wielka-
nocnych organizator – Centrum Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Pleśna – przewidział jak 
w poprzednich latach dwie kategorie: najwyż-
sza i najładniejsza palma. Wkrótce po rozstrzy-
gnięciu parafialnego konkursu w Pleśnej ko-
misja w składzie: Małgorzata Hajduga – prze-
wodniczący, Jolanta Kuczera – Stankowska, 
Ewa Iwaniec, dokonała oceny palm pozosta-
wionych w poszczególnych kościołach.

Niestety część z nich, nieopisana, nie za-
kwalifikowała się do Konkursu, bowiem nie 
spełniły podstawowego warunku zawartego 
w regulaminie. Stąd, w związku z kolejnymi 
edycjami, przypominamy o obowiązku opi-
sania pozostawionych prac.

Po dokładnym obejrzeniu wszystkich palm, 
także tych biorących udział w pleśnieńskim kon-
kursie, komisja przyznała następujące wyróżnienia:

Kategoria: najwyższa palma
1 miejsce – Daria i  Katarzyna Łątka (Li-
chwin) – wysokość palmy 9.49m

2 miejsce – Katarzyna Broda (Świebodzin) – 
wysokość palmy 6.92m
3 miejsce – Paulina, Marysia, Mateusz i Michał 
Chrzanowscy (Lichwin) – wysokość palmy 4,7m

Kategoria: najładniejsza palma
1 miejsce – Joanna Łoboda (Woźniczna)
2 miejsce – Julita Papciak (Pleśna)
2 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Ry-
chwałdzie
3 miejsce – Kinga Majewska (Rzuchowa)

Gratulujemy. Dziękujemy osobom 
uczestniczącym w konkursie, w szczególności 
tym, którzy nieprzerwanie są z nami od daw-
na. Zachęcamy do udziału w przyszłorocznej 
edycji. Nagrody rzeczowe ufundowało Cen-
trum Kultury w Pleśnej.

Pleśnieńskie eliminacje
W Niedzielę Palmową w kościele para-

fialnym w Pleśnej odbył się coroczny Para-
fialny Konkurs Palm Wielkanocnych. Z jed-
nej strony jest to odrębny konkurs, jednak-
że faktem jest, że zwycięzcy spod kościoła 

w Pleśnej ubiegają się o miejsca w przeglą-
dzie gminnym. Przed mszą świętą o godzi-
nie 9.00 komisja dokonała oceny palm wy-
konanych metodą tradycyjną z naturalnych 
materiałów. Wśród uczestników konkursu 
przeważały dzieci.

Wyniki konkursu parafialnego:
I  miejsce – palma Pani Joanny Łoboda 
z Woźnicznej,
II miejsce – palmy Julity Papciak z Pleśnej oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich w Rychwałdzie,
III miejsce – palmy Małgorzaty i Anny Prze-
bięda z  Łowczówka oraz Katarzyny Broda 
z Pleśnej.

Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić  
palmy: Sary Drwal, Manueli Tatar, Karoliny 
Kulas oraz Lokalnej Grupy Działania Solidar-
ni dla Wsi z Rychwałdu. Laureaci otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez organizatora. Palmy poświęco-
ne zostały przez ks. prof. Antoniego Żurka. 

S. Smoleń

Jak co roku, Centrum Kultu-
ry, Sportu i Promocji Gminy Pleśna 
w okolicach Świąt Wielkanocnych 
ogłosiło konkurs plastyczny. Jed-
nakże tegoroczna edycja gminnego konkur-
su różniła się od poprzednich dodatkowym 
kryterium, wg którego przy przygotowywa-
niu prac należało wykorzystać tylko natural-
ne bądź ekologiczne materiały. Tak powstała 
tzw. eko-pisanka. Niestety część chętnych do 
udziału w konkursie dostarczyła prace nie-
zgodne z ową zasadą,  stąd część pisanek zo-
stała pominięta przy ocenie.

Komisja konkursowa w osobach: prze-
wodnicząca jury – Jolanta Kuczera – Stan-
kowska, Ewa Iwaniec i Elżbieta Kędzior, po-
stanowiła przyznać następujące miejsca:

Kategoria: kl. I – III
1 miejsce – Patrycja Pietras (SP Janowice)
1 miejsce – Wiktoria Broda (SP Świebodzin)
2 miejsce – Julia Szydłowska (SP Szczepano-
wice)
3 miejsce – Patryk Wąs (SP Świebodzin)
3 miejsce – Tymoteusz Cichy (SP Świebodzin)

Kategoria: kl. IV – VI
1 miejsce – Luiza Sacha (SP Janowice)
1 miejsce – Alicja Ogiela (SP Pleśna)
2 miejsce – Oliwia Mikoś (SP Janowice)
2 miejsce – Karolina Hajduga (SP Pleśna)
3 miejsce – Adam Cich (SP Pleśna)

Kategoria: osoby dorosłe
1 miejsce – Katarzyna Solak (Rychwałd)
1 miejsce – Lucyna Cich (Rychwałd)
2 miejsce – Renata Solak (Rychwałd)
3 miejsce – Joanna Łoboda (Woźniczna)

Na zwycięzców czekały nagrody rze-
czowe i dyplomy ufundowane przez orga-
nizatora. Gratulujemy Laureatom. Cieszy 
fakt, iż nadal najliczniejszą grupę uczestni-
ków zasilają osoby w wieku szkolnym. Dzię-
kujemy wszystkim osobom uczestniczącym 
w konkursie.

S. Smoleń

Laureaci konkursu na ekopisankę

Najwyższe i najładniejsze palmy w Gminie Pleśna
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Tegoroczna majówka, organizowana przez Muzeum Okrę-
gowe w Tarnowie, bogata była w akcenty z gminy Pleśna. Na-
sza gmina w tym roku dostała propozycję wypromowania swo-
jego dorobku kulturalnego na tejże imprezie. W porozumie-
niu z Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna na 
majówce reprezentowały się nasze zespoły, soliści, grupy oraz 
wystawcy promujący rękodzieło i zdrową żywność.

Majówka rozpoczęła się inscenizacją w wykonaniu dzie-
ci i młodzieży z Bractwa Rycerskiego „Orle Gniazdo” z Ple-
śnej. Pod okiem Stanisława Kozka młodzi pasjonaci rycerstwa 
wiernie odtwarzali sztuki walki średniowiecznej odziani w re-
alistycznie wykonane stroje i zbroje z okresu.

Kolejno na scenie zaprezentował się stosunkowo mło-
dy Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pleśna kierowany 
przez Janusza Cierlika. Dzieci pięknie ubrane w nowe stro-
je krakowskie dały popis własnych umiejętności tanecznych. 
W programie wykorzystali także typowo krakowski motyw 
z lajkonikiem. Zespołowi przygrywała kapela ludowa z praw-
dziwego zdarzenia.

Pod Muzeum Okręgowym nie zabrakło akcentów stricte 
muzycznych. Znany już w gminie dziewczęcy chór młodzie-
żowy „Raggi di Sole” z Rzuchowej – prowadzony przez Do-
rotę Przęczek – wykonał krótki koncert. Następnie na scenie 
pojawiła się kapela „Pleśnianie” Mariusza Krakowskiego, pro-
mująca naszą gminę od dawna, czy to podczas sztandarowych 
imprez lokalnych, czy towarzysząc grupie kolędniczej. Pię-
ciu muzyków przygrywało na kontrabasie, akordeonie, trąb-
ce, klarnecie i bębnie.

Sporą uwagę tarnowian przykuł koncert Orkiestry Dętej 
Szczepanowice. Dyrygent i opiekun grupy - Jacek Skrzelow-
ski - prowadził koncert,  zapowiadając kolejne utwory. Cykl 
prezentacji zakończyły występy dwóch solistek ze Szkoły Pod-
stawowej w Świebodzinie: nagradzanej na wielu przeglądach 
muzycznych Mileny Łąckiej, która na co dzień śpiewa w ze-
spole młodzieżowym „Small Cafe” oraz Julii Kowalskiej – lau-
reatki i zdobywczyni wielu wyróżnień w konkursach wokal-
nych i recytatorskich.

Prócz artystów prezentujących się na scenie, podczas im-
prezy na specjalnie przygotowanych stoiskach promowali się 
lokalni twórcy i producenci: Iwona Pokorska z wystawą koro-
nek, Marta Rzepka z wyrobami szydełkowymi, Barbara Gu-
mułka z obrazami na płótnie, pasieka wędrowna Kornela Bur-
nata z produktami pszczelimi oraz gospodarstwo ekologicz-
ne Państwa Odbierzychleb z Rychwałdu ze zdrową, smacz-
ną truskawką. Prócz wyżej wymienionych organizatorzy za-
dbali o osobne stoisko promujące gminę Pleśna. Przybyli na 
imprezę mieli okazję zakupić prezentowane wyroby, produk-
ty i publikacje książkowe.

S. Smoleń

Muzycy z Orkiestry Dętej Szczepanowice wystąpili w ko-
szulach opatrzonych emblematami z herbem gminy Pleśna, 
zakupionych w ramach operacji pn. „Zakup strojów i instru-
mentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Szczepanowicach, 
działającej przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Pleśna”. Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pleśna wystą-
pił w nowych strojach regionalnych i obuwiu, które zakupio-
ne zostały w ramach operacji pn. „Zakup strojów regionalnych 
i obuwia dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca działającego 
przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna”. Ka-
pela Pleśnianie zagrała w nowych strojach, zakupionych w ra-
mach operacji pn. „Zakup strojów regionalnych i obuwia dla 
kapeli ludowej Pleśnianie, działającej przy Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Pleśna”. Ww. projekty zostały do-
finansowane ze środków Unii Europejskiej z zakresu małych 
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Promocja Gminy Pleśna na majówce w Tarnowie
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wystawcy promujący rękodzieło i zdrową żywność.

Majówka rozpoczęła się inscenizacją w wykonaniu dzie-
ci i młodzieży z Bractwa Rycerskiego „Orle Gniazdo” z Ple-
śnej. Pod okiem Stanisława Kozka młodzi pasjonaci rycerstwa 
wiernie odtwarzali sztuki walki średniowiecznej odziani w re-
alistycznie wykonane stroje i zbroje z okresu.

Kolejno na scenie zaprezentował się stosunkowo mło-
dy Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pleśna kierowany 
przez Janusza Cierlika. Dzieci pięknie ubrane w nowe stro-
je krakowskie dały popis własnych umiejętności tanecznych. 
W programie wykorzystali także typowo krakowski motyw 
z lajkonikiem. Zespołowi przygrywała kapela ludowa z praw-
dziwego zdarzenia.

Pod Muzeum Okręgowym nie zabrakło akcentów stricte 
muzycznych. Znany już w gminie dziewczęcy chór młodzie-
żowy „Raggi di Sole” z Rzuchowej – prowadzony przez Do-
rotę Przęczek – wykonał krótki koncert. Następnie na scenie 
pojawiła się kapela „Pleśnianie” Mariusza Krakowskiego, pro-
mująca naszą gminę od dawna, czy to podczas sztandarowych 
imprez lokalnych, czy towarzysząc grupie kolędniczej. Pię-
ciu muzyków przygrywało na kontrabasie, akordeonie, trąb-
ce, klarnecie i bębnie.

Sporą uwagę tarnowian przykuł koncert Orkiestry Dętej 
Szczepanowice. Dyrygent i opiekun grupy - Jacek Skrzelow-
ski - prowadził koncert,  zapowiadając kolejne utwory. Cykl 
prezentacji zakończyły występy dwóch solistek ze Szkoły Pod-
stawowej w Świebodzinie: nagradzanej na wielu przeglądach 
muzycznych Mileny Łąckiej, która na co dzień śpiewa w ze-
spole młodzieżowym „Small Cafe” oraz Julii Kowalskiej – lau-
reatki i zdobywczyni wielu wyróżnień w konkursach wokal-
nych i recytatorskich.

Prócz artystów prezentujących się na scenie, podczas im-
prezy na specjalnie przygotowanych stoiskach promowali się 
lokalni twórcy i producenci: Iwona Pokorska z wystawą koro-
nek, Marta Rzepka z wyrobami szydełkowymi, Barbara Gu-
mułka z obrazami na płótnie, pasieka wędrowna Kornela Bur-
nata z produktami pszczelimi oraz gospodarstwo ekologicz-
ne Państwa Odbierzychleb z Rychwałdu ze zdrową, smacz-
ną truskawką. Prócz wyżej wymienionych organizatorzy za-
dbali o osobne stoisko promujące gminę Pleśna. Przybyli na 
imprezę mieli okazję zakupić prezentowane wyroby, produk-
ty i publikacje książkowe.

S. Smoleń

Muzycy z Orkiestry Dętej Szczepanowice wystąpili w ko-
szulach opatrzonych emblematami z herbem gminy Pleśna, 
zakupionych w ramach operacji pn. „Zakup strojów i instru-
mentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Szczepanowicach, 
działającej przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Pleśna”. Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pleśna wystą-
pił w nowych strojach regionalnych i obuwiu, które zakupio-
ne zostały w ramach operacji pn. „Zakup strojów regionalnych 
i obuwia dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca działającego 
przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna”. Ka-
pela Pleśnianie zagrała w nowych strojach, zakupionych w ra-
mach operacji pn. „Zakup strojów regionalnych i obuwia dla 
kapeli ludowej Pleśnianie, działającej przy Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Pleśna”. Ww. projekty zostały do-
finansowane ze środków Unii Europejskiej z zakresu małych 
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Promocja Gminy Pleśna na majówce w Tarnowie
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Gminne obchody 223. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały 
miejsce w Pleśnej. Uroczystości rozpo-
częły się mszą świętą za Ojczyznę w ko-
ściele parafialnym. Tradycyjnym punk-
tem programu obchodów jest przemarsz 
z kościoła pod pomnik upamiętniają-
cy poległych za kraj. Tak było też w so-
botę. W drodze do centrum Pleśnej po-
chodowi towarzyszyła Orkiestra Dęta 
Szczepanowice oraz reprezentacja OSP 
w Pleśnej.

Na placu przy Urzędzie Gminy ze-
brali się przedstawiciele władz samo-
rządowych, rodzin kombatanckich, de-
legacje z poszczególnych szkół, instytu-
cji oraz mieszkańcy. Po odegraniu przez 
orkiestrantów Mazurka Dąbrowskiego, 

poszczególne delegacje złożyły kwiaty 
pod pomnikiem. W imieniu samorzą-
dowców: Wójt Stanisław Burnat wspól-
nie z Przewodniczącymi Rady Maria-
nem Truchanem i Kazimierzem Mania. 
Koło Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej reprezentowali Małgo-
rzata Czarnecka, Radna Anna Wadas oraz 
Benedykt Krakowski. Kwiaty złożył tak-
że Tadeusz Baszczowski. Wśród delegacji 
szkolnych, hołd poległym oddali dzieci 
i młodzież z Gimnazjum w Pleśnej, Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Rzu-
chowej, Szkoły Podstawowej w Pleśnej, 
Szkoły Podstawowej w Świebodzinie, 
Szkoły Podstawowej w Lichwinie. Wią-
zankę złożyła także delegacja Dziecięcej 
Drużyny OSP z Janowic.

Ostatnim punktem programu ob-
chodów był pokaz walki średniowiecznej 
w wykonaniu dzieci i młodzieży skupio-
nych wokół bractwa rycerskiego „Orle 
Gniazdo” w Pleśnej.

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja zo-
stała uchwalona w 1791 roku jako druga 
na świecie konstytucja. Powstała w celu 
zreformowania dotychczasowego ustro-
ju politycznego łącznie z prawem wol-
nej elekcji. Konstytucja ograniczyła pra-
wa szlacheckie, zniosła demokrację szla-
checką, pozbawiała  gołotę praw decy-
dowania o sprawach państwa. Ważnym 
postanowieniem konstytucji było zli-
kwidowanie liberum veto oraz złagodze-
nie pańszczyzny. 

S. Smoleń

W niedzielę, 25 maja w ko-
ściele parafialnym w Pleśnej od-
był się II Koncert Muzyki Orga-
nowej w wykonaniu Iriny Cha-
chulskiej. Koncert poprzedzony 
był mszą świętą o godzinie 17.00.

Irina Chachulska – utalen-
towana instrumentalistka, absol-
wentka Katolickiego Uniwersy-
tetu Muzycznego (Instytut Mu-
zykologii) i Szkoły Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie – 
wykonała sześć utworów, w tym 
cztery z epoki romantyzmu i dwa 
współczesne. W repertuarze kon-
certu znalazły się:

Preludium i fuga c-moll Felixa 
Mendelssohna-Bartholdy

Preludium chorałowe „Jesu meine 
Freude” Ludwiga Hermann Otto  
Finzenhagena

Fuga-Bolero Mariana Sawy
Elegia Mieczysława Surzyń-

skiego
Tango de 2 tono Guya Boveta
Introdukcja i passacaglia z sonaty e-moll Josefa Rheinbergera.

Wykonawcę zapowiedział pro-
wadzący, Ryszard Stankowski. Przed 
każdym wystąpieniem przybliżał pu-
bliczności sylwetkę kompozytora 
oraz podstawowe informacje o gra-
nym utworze. Po zakończonym kon-
cercie Irina Chachulska odebrała 
z rąk proboszcza Józefa Bobowskie-
go pamiątkową publikację. Ryszard 
Stankowski w imieniu Wójta Gmi-
ny Pleśna oraz samorządu podzię-
kował za wyjątkowy koncert, wrę-
czając Chachulskiej album poświę-
cony Gminie Pleśna. Koncert spotkał 
się z pozytywnym odbiorem zebranej 
w kościele publiczności.

Organizatorem koncertu było 
Centrum Kultury, Sportu i Promo-
cji Gminy Pleśna, partnerem przed-
sięwzięcia Parafia Pleśna. Patronat 
medialny nad imprezą objęli: RDN 
Małopolska, Tarnowski Gość Nie-
dzielny oraz miesięcznik samorzą-
dowy „Pogórze”. Koncert miał cha-
rakter otwarty.

S. Smoleń

Gminne obchody trzeciomajowe

Organowe rozmaitości w kościele parafialnym w Pleśnej
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„Kto nie słucha ojca, matki ten 
słucha psiej skóry”.  Innymi słowy 
bata. Czcij ojca i matkę, a będziesz dłu-
go żył i dobrze ci się będzie powodziło. We 
wszystkich rozwiniętych kulturach 
oddawano szacunek osobom star-
szym, ceniono sobie ich rady, czer-
pano z ich losów życiowych. W trud-
nych czy niezwykłych okolicznościach 
odwoływano się do doświadczenia 
i mądrości ludzi bogatych wiekiem. 
Nie trzeba kilka razy odkrywać Ame-
ryki, ani wyważać otwartych drzwi je-
żeli się zna historię. Wprawdzie to su-
rowa nauczycielka życia dla tych, któ-
rzy nie potrafią jej słuchać, ale łaska-
wa dla dobrych uczniów. Dobrze ci 
się będzie powodziło i zabezpieczysz 
swój stan posiadania, tylko musisz 
wiedzieć,  co mu naprawdę najbar-
dziej zagraża, a tego uczy historia. 
Historia wielka składa się z małych 
historii pojedynczych ludzi.  

17 maja w janowickim Domu 
Kultury z inicjatywy Rady Sołec-
kiej Janowic i pod przewodnic-

twem pani sołtys Zofii Gromby  ob-
chodzono uroczyście Dzień Seniora. 
Dostojni seniorzy najpierw uczest-
niczyli w nabożeństwie majowym, 
a następnie udali się do Domu Kultu-
ry. Tam mogli posłuchać i pooglądać 
uczniów szkoły podstawowej w Ja-
nowicach czyli w większości wnuczki 
i wnuków prezentujących artystycz-
ny program. Spotkanie dało możli-
wość na to, aby dostojni seniorzy mo-
gli porozmawiać, pośpiewać, powspo-
minać, popatrzeć na występy, posłu-
chać życzeń, pobyć razem. Młodym 
dało okazję do tego,  aby okazać sza-
cunek szacownym seniorom, przeko-

nać, że są ważni nie tylko z powodu 
emerytur.  Wszystko płynie. Prze-
mija życie, przemija młodość. Kto 
był wczoraj młodym, dzisiaj już sły-
szy babciu dziadku. Sama pamięć zo-
staje, jeżeli zostaje. I jeszcze wnuki.

M.M. 

Dnia 8 maja 2014r. w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących nr 
6 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Tarnowie odbył się XII Powia-
towy Integracyjny Konkurs Recy-
tatorski im. J. Korczaka dla dzie-
ci i młodzieży. W tym roku tema-
tem przewodnim były „Bajki, któ-
re uczą i bawią”.

W konkursie tym wzięli tak-
że udział uczniowie z gminy Ple-
śna, którzy odnieśli duże sukcesy:  

Milena Miśtak ze SP w Ple-
śnej – I miejsce w kategorii szkół 
podstawowych,

Oliwia Lisowska  z ZSP 
w Rzuchowej – II miejsce w ka-
tegorii szkół podstawowych,

Bogacka Alek-
sandra z gimna-
zjum w Pleśnej – 
III miejsce w ka-
tegorii szkół gimna-
zjalnych.

Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 
2013/2014 na zajęcia nauki gry na instrumen-
tach, organizowane przy Centrum Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Pleśna, postanowiły w nie-
codzienny sposób wyrazić swoją miłość do Mam. 
Z okazji ich święta zagrali koncert przygotowany 
pod okiem instruktora – Jerzego Macha. Spotka-
nie miało miejsce w ostatni piątek maja. Zgroma-
dzona w sali Centrum Kultury publiczność mia-
ła okazję wysłuchać klasycznych i współczesnych 
utworów wykonywanych głównie na keyboardzie 
i gitarze. Usłyszeliśmy także akordeon, na którym 
przygrywał Patryk Gut.

Koncert rozpoczął się powitaniem gości przez 
dyrektora Centrum Kultury – Jolantę Kucze-
ra – Stankowską oraz instruktora Jerzego Macha. 
W pierwszym wystąpieniu Marcelina Cieślik i Fi-
lip Kołodziej zaśpiewali dla mam piosenkę „Zadu-
mana Mama” Ewy Zawistowskiej. W programie 
uroczystości znalazły się wykonania największych 
polskich przebojów, np. „Bal wszystkich Świętych” 
Budki Suflera, „Już taki jestem zimny drań” Euge-
niusza Bodo, „Wiosna” Skaldów, melodii biesiad-
nych, zagranicznych szlagierów i znanych kompo-
zycji muzyki poważnej. Zespół gitarzystów w oso-
bach: Marcelina Cieślik, Szymon Budzik, Daria 
Gąciarz, Tomasz Gliździński, Olga Kołodziej, Ja-
kub Kukułka, Karol Kukułka, Wojciech Łoboda, 
Maria Kajmowicz, Julia Paszkowska, Alicja Ogie-
la, Izabela Ogiela, Julia Cich umilał gościom czas, 
grając „Jechał Kozak za Dunajem”. Grupa zakoń-
czyła koncert wykonaniem popularnej „Barki”, 
akcentując tym samym fakt kanonizacji św. Jana 
Pawła II. Wszystkie wykonania zostały nagrodzo-
ne gromkimi brawami.

Koncertowali: Jacek Łoboda, Jakub Chudyka, 
Kamila Łazarek,  Izabela Ogiela, Emilia Trybulec, 
Karolina Krężołek, Filip Kołodziej, Martyna War-
choł, Jakub Kukułka, Marcelina Cieślik, Tomasz 
Gliździński, Alicja Ogiela, Paulina Boczek, Karol 
Kukułka, Patryk Gut, Julia Cich, Szymon Budzik, 
Daria Gąciarz, Olga Kołodziej, Wojciech Łoboda, 
Maria Kajmowicz, Julia Paszkowska.

S. Smoleń

Zagrali Mamom 
z okazji ich święta

XII Powiatowy Integracyjny 
Konkurs Recytatorski

Dzień Seniora w Janowicach
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„Kto nie słucha ojca, matki ten 
słucha psiej skóry”.  Innymi słowy 
bata. Czcij ojca i matkę, a będziesz dłu-
go żył i dobrze ci się będzie powodziło. We 
wszystkich rozwiniętych kulturach 
oddawano szacunek osobom star-
szym, ceniono sobie ich rady, czer-
pano z ich losów życiowych. W trud-
nych czy niezwykłych okolicznościach 
odwoływano się do doświadczenia 
i mądrości ludzi bogatych wiekiem. 
Nie trzeba kilka razy odkrywać Ame-
ryki, ani wyważać otwartych drzwi je-
żeli się zna historię. Wprawdzie to su-
rowa nauczycielka życia dla tych, któ-
rzy nie potrafią jej słuchać, ale łaska-
wa dla dobrych uczniów. Dobrze ci 
się będzie powodziło i zabezpieczysz 
swój stan posiadania, tylko musisz 
wiedzieć,  co mu naprawdę najbar-
dziej zagraża, a tego uczy historia. 
Historia wielka składa się z małych 
historii pojedynczych ludzi.  

17 maja w janowickim Domu 
Kultury z inicjatywy Rady Sołec-
kiej Janowic i pod przewodnic-

twem pani sołtys Zofii Gromby  ob-
chodzono uroczyście Dzień Seniora. 
Dostojni seniorzy najpierw uczest-
niczyli w nabożeństwie majowym, 
a następnie udali się do Domu Kultu-
ry. Tam mogli posłuchać i pooglądać 
uczniów szkoły podstawowej w Ja-
nowicach czyli w większości wnuczki 
i wnuków prezentujących artystycz-
ny program. Spotkanie dało możli-
wość na to, aby dostojni seniorzy mo-
gli porozmawiać, pośpiewać, powspo-
minać, popatrzeć na występy, posłu-
chać życzeń, pobyć razem. Młodym 
dało okazję do tego,  aby okazać sza-
cunek szacownym seniorom, przeko-

nać, że są ważni nie tylko z powodu 
emerytur.  Wszystko płynie. Prze-
mija życie, przemija młodość. Kto 
był wczoraj młodym, dzisiaj już sły-
szy babciu dziadku. Sama pamięć zo-
staje, jeżeli zostaje. I jeszcze wnuki.

M.M. 

Dnia 8 maja 2014r. w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących nr 
6 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Tarnowie odbył się XII Powia-
towy Integracyjny Konkurs Recy-
tatorski im. J. Korczaka dla dzie-
ci i młodzieży. W tym roku tema-
tem przewodnim były „Bajki, któ-
re uczą i bawią”.

W konkursie tym wzięli tak-
że udział uczniowie z gminy Ple-
śna, którzy odnieśli duże sukcesy:  

Milena Miśtak ze SP w Ple-
śnej – I miejsce w kategorii szkół 
podstawowych,

Oliwia Lisowska  z ZSP 
w Rzuchowej – II miejsce w ka-
tegorii szkół podstawowych,

Bogacka Alek-
sandra z gimna-
zjum w Pleśnej – 
III miejsce w ka-
tegorii szkół gimna-
zjalnych.

Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 
2013/2014 na zajęcia nauki gry na instrumen-
tach, organizowane przy Centrum Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Pleśna, postanowiły w nie-
codzienny sposób wyrazić swoją miłość do Mam. 
Z okazji ich święta zagrali koncert przygotowany 
pod okiem instruktora – Jerzego Macha. Spotka-
nie miało miejsce w ostatni piątek maja. Zgroma-
dzona w sali Centrum Kultury publiczność mia-
ła okazję wysłuchać klasycznych i współczesnych 
utworów wykonywanych głównie na keyboardzie 
i gitarze. Usłyszeliśmy także akordeon, na którym 
przygrywał Patryk Gut.

Koncert rozpoczął się powitaniem gości przez 
dyrektora Centrum Kultury – Jolantę Kucze-
ra – Stankowską oraz instruktora Jerzego Macha. 
W pierwszym wystąpieniu Marcelina Cieślik i Fi-
lip Kołodziej zaśpiewali dla mam piosenkę „Zadu-
mana Mama” Ewy Zawistowskiej. W programie 
uroczystości znalazły się wykonania największych 
polskich przebojów, np. „Bal wszystkich Świętych” 
Budki Suflera, „Już taki jestem zimny drań” Euge-
niusza Bodo, „Wiosna” Skaldów, melodii biesiad-
nych, zagranicznych szlagierów i znanych kompo-
zycji muzyki poważnej. Zespół gitarzystów w oso-
bach: Marcelina Cieślik, Szymon Budzik, Daria 
Gąciarz, Tomasz Gliździński, Olga Kołodziej, Ja-
kub Kukułka, Karol Kukułka, Wojciech Łoboda, 
Maria Kajmowicz, Julia Paszkowska, Alicja Ogie-
la, Izabela Ogiela, Julia Cich umilał gościom czas, 
grając „Jechał Kozak za Dunajem”. Grupa zakoń-
czyła koncert wykonaniem popularnej „Barki”, 
akcentując tym samym fakt kanonizacji św. Jana 
Pawła II. Wszystkie wykonania zostały nagrodzo-
ne gromkimi brawami.

Koncertowali: Jacek Łoboda, Jakub Chudyka, 
Kamila Łazarek,  Izabela Ogiela, Emilia Trybulec, 
Karolina Krężołek, Filip Kołodziej, Martyna War-
choł, Jakub Kukułka, Marcelina Cieślik, Tomasz 
Gliździński, Alicja Ogiela, Paulina Boczek, Karol 
Kukułka, Patryk Gut, Julia Cich, Szymon Budzik, 
Daria Gąciarz, Olga Kołodziej, Wojciech Łoboda, 
Maria Kajmowicz, Julia Paszkowska.

S. Smoleń

Zagrali Mamom 
z okazji ich święta
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Konkurs Recytatorski
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Określenie „Czysta Ma-
łopolska” - brzmi jak oksy-
moron lub pobożne życze-
nie. Po wpisaniu do wyszu-
kiwarki daje ponad milion wyników. Jest to zarówno życze-
nie, dążenie jak i wątpliwość w niejednym przypadku. Jest to 
także projekt ekologiczny realizowany przez szkoły wojewódz-
twa małopolskiego. 

W projekcie tym wzięła także udział Szkoła Podstawowa 
w Janowicach. W trakcie realizacji projektu uczniowie uczyli 
się segregować odpady, w tym niebezpieczne np.; baterie, ma-
lowali plakaty, wymyślali hasła, rymowanki o tematyce zwią-
zanej z ochroną środowiska. Brali też udział w inscenizacjach 
i przedstawieniach temu poświeconych oraz zajęciach edu-
kacyjnych. Wszystko po to, aby zrozumieć, jak ważną i palą-
cą sprawą jest właściwy  stosunek do przyrody, jej zasobów, 
oszczędne gospodarowanie zasobami i właściwe odpadami. 
Uczniowie mieli okazje poznać zależności zachodzące w przy-
rodzie, wpływ człowieka na środowisko zarówno w sensie po-
zytywnym jak negatywnym.

Nie od parady dobre rady na odpady
Jak odpadów nie segregujesz środowisko psujesz.
Nawet małe dzieci segregują śmieci.
Świadectwem kultury zbieranie makulatury.
Gdy za dużo kupujesz środowisko psujesz.
Nie warto dla mody ranić przyrody.
Segreguj odpady - rób to - Ziemia jest tego warta.
Zanim kupisz pomyśl kolego po co, ile, w czym i dlaczego?

Całe dekady lekceważenia problemu odpadów skutkują 
teraz boleśnie wysokimi kosztami ich utylizacji. Mimo tego 
nadal daje się zauważyć nonszalanckie postawy wobec środo-
wiska. A choćby takie jak: wyrzucanie śmieci przez okno sa-
mochodu, zostawianie ich w lesie, nad rzekami, wyrzucanie 
do rowów, zabieranie po 10 reklamówek podczas gdy potrze-
ba jednej, wypalanie suchych traw, graffiti na przystankach 
i fasadach budynków, niszczenie znaków drogowych, zrywa-

nie obwieszczeń, traktowanie zwierząt jak zabawki, które się 
wyrzuca gdy się znudzą. Wiadomo, że głównym problemem 
związanym z odpadami jest trwałość produktów wytworzo-
nych przez człowieka. W przyrodzie to co przeżyło się ulega 
rozkładowi, natomiast cykle produkcyjne ludzi są niedomknię-
te.  Chodzi o to, aby te obiegi zamknąć. Jednym ze sposobów 
jest recykling, który daje produktom z pozoru już bezużytecz-
nym nową żywotność. Stopniowo będzie przybywać rozwią-
zań w tym zakresie. Gospodarowanie odpadami staje się waż-
nym i dochodowym  działem gospodarki, będzie więc tu przy-
bywać nowych miejsc pracy. Nasuwają się jednak pytania o to, 
czy nasze postępowanie rzeczywiście sprzyja ochronie środo-
wiska, czy raczej czasami tak nam się tylko wydaje? Czy bar-
dzo częste strzyżenie trawników kosiarkami spalinowymi to 
przejaw troski o środowisko czy wręcz przeciwnie? Jak się ma 
do ochrony środowiska i zasobów przyrody ciągłe zmienienie 
całkiem jeszcze dobrych płytek ceramicznych czy betonowych 
na nowe? Czy wycinanie lasów łęgowych nad rzekami chro-
ni przed powodziami, czy raczej im sprzyja? Czy korzystniej-
sze dla zdrowia ludzi jest rozpowszechnianie naczyń jedno-
razowego użytku czy mycie naczyń używanych wielokrotnie. 
Czy faktycznie tak zimą jak i latem pomieszczenia, w których 
przebywają ludzie, muszą mieć temperaturę 20 stopni Cel-
sjusza i co by było, gdyby do tego dążyło 7 miliardów ludzi 
na Ziemi. Czy wysokie normy powodujące zwiększone zu-
życie energii poprawiają standard życia czy go degradują? Jak 
pogodzić troskę o prawa zwierząt z jednoczesnym lekcewa-
żeniem praw ludzi? Jeżeli sytuacja materialna rodzin się po-
garsza, to dlaczego zwiększa się ilość żywności wyrzucanej na 
śmietnik? Jaki sens ma zakaz stosowania GMO skoro nie ma 
ograniczeń  w imporcie żywności wyprodukowanej z wyko-
rzystaniem GMO. Itd…

M.M.

Czysta Małopolska

Świat jest jak otwarta księga, 
kto nie podróżuje, czyta tylko jedną jej stronę

Czytelnicy Biblioteki Publicznej 
w Janowicach we współpracy z Gminną 
Biblioteką Publiczną w Pleśnej uczestni-
czyli 17. i 18. maja w wycieczce do Buda-
pesztu. Obsługę wyjazdu zapewniło biu-
ro podróży „Turysta” z Tarnowa.

Stolica Węgier przywitała wszystkich 
słoneczną pogodą i bardzo bogatą ofertą 
turystyczną. Zwiedzanie rozpoczęło się 
w sobotni ranek w samym sercu miasta - 
przy kolumnadzie na Placu Bohaterów - 
panteonie narodowym Węgrów. Uwiecz-
nieni tu na cokołach dawni władcy Ma-
dziarów - od Stefana I (obecnie święte-
go), najważniejszego z nich  począwszy, 

na rewolucjoniście Lajoszu Koszucie 
skończywszy, z dużą dozą pobłażliwości 
spoglądali na zmęczonych całonocną au-
tokarową podróżą przybyszów z Polski...

Wyspa Małgorzaty, utworzona przed 
wiekami z nanosów rzecznych przepły-
wającego przez miasto Dunaju, pozwo-
liła jednak na chwilę zapomnieć o pro-
zaicznym zmęczeniu. Wszystko za spra-
wą rozciągających się tu na prawie stu 
hektarach powierzchni pięknie utrzyma-
nych parków, ogrodów i zagajników oraz 
ruin dawnego klasztoru dominikanek, do 
którego należała także Małgorzata, cór-
ka węgierskiego króla Beli IV, opiekunka 

trędowatych. Od niej wyspa wzięła swoją 
nazwę. Z wagoników specjalnych pojaz-
dów można było podziwiać między in-
nymi rzadko spotykane w Polsce, zaś tu 
powszechnie rosnące platany. Węgrom 
można pozazdrościć nie tylko przepięk-
nej stolicy, ale także znakomitej formy 
fizycznej. Wzdłuż całego wielokilome-
trowego naddunajskiego deptaka, przez 
władze miasta wyłożonego przezornie 
tartanem, przemieszczały się zgodnie, 
choć w różnym tempie, setki biegaczy, 
mimo że nie był to żaden zorganizowany 
bieg. Można odnieść wrażenie, iż w Bu-
dapeszcie biegają wszyscy i wszędzie, 
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ponieważ na każdym skraw-
ku miejskiego chodnika można 
było natknąć się na miłośników 
tego sportu.  Przejeżdżając przez 
miasto nie sposób nie zwrócić 
uwagi na piękne fasady kamie-
nic. Niektóre z nich pamiętają 
jeszcze czasy austrowęgierskie 
i zdumiewają bogactwem archi-
tektonicznych detali. Wspaniałe 
attyki, pięknie rzeźbione karia-
tydy, wymyślne kolumny, log-
gie w renesansowym stylu, su-
gestywne płaskorzeźby przed-
stawiające sceny mitologiczne, to 
arcydzieła sztuki kamieniarskiej. 
Monumentalna Bazylika Świę-
tego Stefana, w której przecho-
wywana jest najważniejsza naro-
dowa relikwia Węgrów (prawi-
ca tego świętego - patrona kra-
ju), zachwyciła wszystkich swo-
im ogromem i rozmachem. Wyekspono-
wane w licznych gablotach dary wotyw-
ne świadczą o wielkim religijnym zna-
czeniu tej świątyni.

Budynek węgierskiego parlamentu 
wywarł na wszystkich nie mniejsze wra-
żenie. Utrzymany w stylu neogotyckim 
posiada wszelkie znamiona tego porząd-
ku architektonicznego - strzelistość bryły 
oraz wertykalny układ elementów deko-
racyjnych. Nie bez znaczenia są także ga-
baryty - 268 metrów długości i 123 me-
try szerokości. Na dziedzińcu przed pa-
łacem trwała właśnie zmiana warty, dzię-
ki czemu można było przyjrzeć się owej 
niecodziennej ceremonii.

Na Wzgórzu Zamkowym, w najstar-
szej części Budapesztu, znajdują się świet-
nie zachowane budynki Starego Miasta, 
pełniące dzisiaj funkcję siedziby władz. 
Liczne świątynie zaskakują niezwykły-
mi pokryciami dachowymi wykonanymi 
z niezliczonych kolorowych płytek cera-
micznych (majoliki). Uwagę wszystkich 
przykuła fontanna uwieczniająca scenę 
polowania jednego z węgierskich wład-
ców - króla Macieja Korwina.

Budapeszt jeszcze piękniejszy ob-
jawił się nocą - oglądany ze Wzgórza 
Gellerta. Migoczący milionami świa-
teł, przepasany bajecznie iluminowany-
mi mostami, otoczony malowniczymi 
wzgórzami, tętniący życiem, goszczący 
tysiące ludzi mówiących najróżniejszy-
mi językami świata, okazał się miejscem 
magicznym.

Miasteczko Szentendre, w którym 
rozpoczęło się niedzielne zwiedzanie, za-
dziwia swoim bez mała śródziemnomor-

skim klimatem i taką samą zabudową. Wą-
skie, kręte uliczki prowadzą do położonej 
na niewielkim wzgórzu w najwyższym 
punkcie miasteczka świątyni, otoczonej 
kamiennym murem  i dziedzińcem.

W jednej z zabytkowych kamienic 
mieści się Muzeum Marcepanu, gdzie 
według klucza tematycznego zgroma-
dzono niezwykłe, bo słodkie i (w nie-
których przypadkach) jadalne eksponaty. 
Dla przykładu: sceny z najsłynniejszych 
baśni, sceny rodzajowe, biżuteria, pojaz-
dy z różnych epok, meble, bibeloty oraz 
portrety narodowych bohaterów Węgier, 
w tym także urodzonego w Tarnowie ge-
nerała Józefa Bema. Nie zabrakło także 
koronowanych (choć tylko marcepano-
wych) głów - naturalnej wielkości figu-
ry księżnej Diany i marcepanowej rzeźby 
króla popu - Michaela Jacksona. Wszyst-
ko misternie wykonane, dopracowane 
z ogromną dbałością o szczegóły. Praw-
dziwe cukiernicze dzieła sztuki.

Wyszehrad był przedostatnim punk-
tem na długiej liście wycieczkowych 
atrakcji. U stóp miejscowego wzniesienia 
trwają prace archeologiczne nad odkry-
tymi tu jakiś czas temu pozostałościami 
budowli z czasów cesarstwa rzymskiego. 
Jednak główny cel pobytu w miasteczku 
stanowiła twierdza położona na szczycie 
wyszehradzkiego wzgórza. Bogata kolek-
cja zgromadzonych tu militariów i stro-
jów z różnych historycznych epok po-
zwoliła lepiej wyobrazić sobie dawny kli-
mat tego miejsca. Warto wspomnieć, że 
tutaj właśnie odbyło się wesele Elżbiety 
(córki Władysława Łokietka) i węgier-
skiego króla Karola Roberta. Zaaranżo-

wana w jednej z zamkowych sal średnio-
wieczna uczta mogłaby być z pewnością 
ich ucztą weselną. Piękne tarasy widoko-
we umożliwiły podziwianie meandrują-
cego pomiędzy wzgórzami Dunaju. Aż 
trudno uwierzyć, że w tak urokliwym 
miejscu był kiedyś więziony okrutny ru-
muński wielmoża z Transylwanii - Vlad 
Tepes (o przydomku Palownik), czyli 
legendarny Dracula, wszystkim dobrze 
znany z licznych filmów grozy.

Wizytę na Węgrzech zakończył krót-
ki pobyt w miasteczku Esztergom, w któ-
rym znajduje się jedna z największych 
w Europie świątyń – Bazylika pod we-
zwaniem Świętego Adalberta (Wojcie-
cha). Wszystkich zdumiał fakt, że w tak 
niewielkiej miejscowości ulokowano ów 
wspaniały monument i siedzibę węgier-
skiego episkopatu z prymasem na czele. 
Ołtarz główny ozdabia niezwykły obraz 
przedstawiający scenę Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, namalowa-
ny na jednym ogromnym płacie płótna 
przez włoskiego artystę Michelange-
lo Grigolettiego. Uwagę zwiedzających 
zwraca również gigantyczna polichro-
mowana kopuła bazyliki. 

Z podróży do Budapesztu każdy 
uczestnik wycieczki przywiózł z pew-
nością zachowane w pamięci obrazy nie-
zwykłych miejsc. Nie jest to jednak je-
dyna korzyść z udziału we wspólnej wy-
prawie. Jest nią także, a może przede 
wszystkim, niepowtarzalna, ciepła, ro-
dzinna atmosfera, która wytworzyła się 
w jej trakcie.

Joanna Mrzygłód
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ponieważ na każdym skraw-
ku miejskiego chodnika można 
było natknąć się na miłośników 
tego sportu.  Przejeżdżając przez 
miasto nie sposób nie zwrócić 
uwagi na piękne fasady kamie-
nic. Niektóre z nich pamiętają 
jeszcze czasy austrowęgierskie 
i zdumiewają bogactwem archi-
tektonicznych detali. Wspaniałe 
attyki, pięknie rzeźbione karia-
tydy, wymyślne kolumny, log-
gie w renesansowym stylu, su-
gestywne płaskorzeźby przed-
stawiające sceny mitologiczne, to 
arcydzieła sztuki kamieniarskiej. 
Monumentalna Bazylika Świę-
tego Stefana, w której przecho-
wywana jest najważniejsza naro-
dowa relikwia Węgrów (prawi-
ca tego świętego - patrona kra-
ju), zachwyciła wszystkich swo-
im ogromem i rozmachem. Wyekspono-
wane w licznych gablotach dary wotyw-
ne świadczą o wielkim religijnym zna-
czeniu tej świątyni.

Budynek węgierskiego parlamentu 
wywarł na wszystkich nie mniejsze wra-
żenie. Utrzymany w stylu neogotyckim 
posiada wszelkie znamiona tego porząd-
ku architektonicznego - strzelistość bryły 
oraz wertykalny układ elementów deko-
racyjnych. Nie bez znaczenia są także ga-
baryty - 268 metrów długości i 123 me-
try szerokości. Na dziedzińcu przed pa-
łacem trwała właśnie zmiana warty, dzię-
ki czemu można było przyjrzeć się owej 
niecodziennej ceremonii.

Na Wzgórzu Zamkowym, w najstar-
szej części Budapesztu, znajdują się świet-
nie zachowane budynki Starego Miasta, 
pełniące dzisiaj funkcję siedziby władz. 
Liczne świątynie zaskakują niezwykły-
mi pokryciami dachowymi wykonanymi 
z niezliczonych kolorowych płytek cera-
micznych (majoliki). Uwagę wszystkich 
przykuła fontanna uwieczniająca scenę 
polowania jednego z węgierskich wład-
ców - króla Macieja Korwina.

Budapeszt jeszcze piękniejszy ob-
jawił się nocą - oglądany ze Wzgórza 
Gellerta. Migoczący milionami świa-
teł, przepasany bajecznie iluminowany-
mi mostami, otoczony malowniczymi 
wzgórzami, tętniący życiem, goszczący 
tysiące ludzi mówiących najróżniejszy-
mi językami świata, okazał się miejscem 
magicznym.

Miasteczko Szentendre, w którym 
rozpoczęło się niedzielne zwiedzanie, za-
dziwia swoim bez mała śródziemnomor-

skim klimatem i taką samą zabudową. Wą-
skie, kręte uliczki prowadzą do położonej 
na niewielkim wzgórzu w najwyższym 
punkcie miasteczka świątyni, otoczonej 
kamiennym murem  i dziedzińcem.

W jednej z zabytkowych kamienic 
mieści się Muzeum Marcepanu, gdzie 
według klucza tematycznego zgroma-
dzono niezwykłe, bo słodkie i (w nie-
których przypadkach) jadalne eksponaty. 
Dla przykładu: sceny z najsłynniejszych 
baśni, sceny rodzajowe, biżuteria, pojaz-
dy z różnych epok, meble, bibeloty oraz 
portrety narodowych bohaterów Węgier, 
w tym także urodzonego w Tarnowie ge-
nerała Józefa Bema. Nie zabrakło także 
koronowanych (choć tylko marcepano-
wych) głów - naturalnej wielkości figu-
ry księżnej Diany i marcepanowej rzeźby 
króla popu - Michaela Jacksona. Wszyst-
ko misternie wykonane, dopracowane 
z ogromną dbałością o szczegóły. Praw-
dziwe cukiernicze dzieła sztuki.

Wyszehrad był przedostatnim punk-
tem na długiej liście wycieczkowych 
atrakcji. U stóp miejscowego wzniesienia 
trwają prace archeologiczne nad odkry-
tymi tu jakiś czas temu pozostałościami 
budowli z czasów cesarstwa rzymskiego. 
Jednak główny cel pobytu w miasteczku 
stanowiła twierdza położona na szczycie 
wyszehradzkiego wzgórza. Bogata kolek-
cja zgromadzonych tu militariów i stro-
jów z różnych historycznych epok po-
zwoliła lepiej wyobrazić sobie dawny kli-
mat tego miejsca. Warto wspomnieć, że 
tutaj właśnie odbyło się wesele Elżbiety 
(córki Władysława Łokietka) i węgier-
skiego króla Karola Roberta. Zaaranżo-

wana w jednej z zamkowych sal średnio-
wieczna uczta mogłaby być z pewnością 
ich ucztą weselną. Piękne tarasy widoko-
we umożliwiły podziwianie meandrują-
cego pomiędzy wzgórzami Dunaju. Aż 
trudno uwierzyć, że w tak urokliwym 
miejscu był kiedyś więziony okrutny ru-
muński wielmoża z Transylwanii - Vlad 
Tepes (o przydomku Palownik), czyli 
legendarny Dracula, wszystkim dobrze 
znany z licznych filmów grozy.

Wizytę na Węgrzech zakończył krót-
ki pobyt w miasteczku Esztergom, w któ-
rym znajduje się jedna z największych 
w Europie świątyń – Bazylika pod we-
zwaniem Świętego Adalberta (Wojcie-
cha). Wszystkich zdumiał fakt, że w tak 
niewielkiej miejscowości ulokowano ów 
wspaniały monument i siedzibę węgier-
skiego episkopatu z prymasem na czele. 
Ołtarz główny ozdabia niezwykły obraz 
przedstawiający scenę Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, namalowa-
ny na jednym ogromnym płacie płótna 
przez włoskiego artystę Michelange-
lo Grigolettiego. Uwagę zwiedzających 
zwraca również gigantyczna polichro-
mowana kopuła bazyliki. 

Z podróży do Budapesztu każdy 
uczestnik wycieczki przywiózł z pew-
nością zachowane w pamięci obrazy nie-
zwykłych miejsc. Nie jest to jednak je-
dyna korzyść z udziału we wspólnej wy-
prawie. Jest nią także, a może przede 
wszystkim, niepowtarzalna, ciepła, ro-
dzinna atmosfera, która wytworzyła się 
w jej trakcie.

Joanna Mrzygłód
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Temat ekologii we współczesnym 
świecie nie jest nikomu obcy. Wszy-
scy czytali albo słuchali i wiedzą o ko-
nieczności ochrony środowiska natu-
ralnego. Jednakże w praktyce, w ży-
ciu codziennym obserwujemy zupełnie 
inny obraz „ekologii”. Niesegregowa-
ne śmieci, marnowanie żyw-
ności, wody i energii, wypa-
lanie traw oraz inne szkodli-
we działania człowieka, który 
„wie, co to ekologia”. Wycho-
dząc naprzeciw tym proble-
mom, należy przede wszyst-
kim zadbać o wychowanie 
ogółu społeczeństwa. Nasza 
szkoła i przedszkole umie-
jętność właściwego współży-
cia ludzi z przyrodą „zaszcze-
pia” dzieciom już od najmłod-
szych lat. Szczególnie w bieżą-
cym roku szkolnym, realizu-
jąc projekt „Cztery pory roku 
z ekologią” współfinansowa-
ny przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie 

we współpracy z Urzędem Gminy Ple-
śna. W działania zaangażowana była cała 
społeczność ZSP w Rzuchowej: przed-
szkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, 
gimnazjaliści, pracownicy, a także rodzi-
ce i mieszkańcy Rzuchowej. 

Podstawowe  cele  naszych dzia-
łań to:
• zmniejszenie zjawiska wypalania 

traw, 
• poszerzenie świadomości ekolo-

gicznej mieszkańców Gminy Ple-
śna i promowanie ochrony środo-
wiska oraz aktywności społecznej 
w zakresie ekologii,

• ukształtowanie w dzieciach z przed-
szkoli i szkół postaw ekologicznych,

• zwiększenie wiedzy na temat  segre-
gacji odpadów w związku z wpro-
wadzeniem tzw. ustawy śmieciowej.

Szczegółowe zadania realizowane były 
poprzez:

• Założenie i uprawianie ogrodu 
szkolnego

• „Biała – nasz skarb” Obszar NA-
TURA 2000

• Z ekologią w kuchni
• Ekologia się opłaca
• Nie wypalaj trawy!
• Zielono mi ….przez cały rok
• Zwierzaki wokół nas
• Umiem segregować śmieci.
Zaplanowane zadania obejmowały: 

zbiórkę surowców wtórnych, wyciecz-
ki (do oczyszczalni ścieków, na wysypi-
sko śmieci, stacji uzdatniania wody, go-
spodarstwa ekologicznego), szkolenia 
o tematyce ekologicznej, przygotowa-
nie przez uczniów publikacji ekologicz-
nych, założenie i pielęgnacja ogródków 
warzywnych i zielonych kącików przy-
rody, zajęcia praktyczne związane z zało-
żeniem ogrodu szkolnego oraz konkur-

sy. Wszystkie zaplanowane zadania zo-
stały już zrealizowane – odbyły się spo-
tkania z leśniczym, strażakiem i szkole-
nia  „Jak segregować śmieci?”. Gimna-
zjaliści opracowali „Poradnik zdrowe-
go żywienia”, który jest efektem zajęć 
praktycznych z gotowania, poznali za-
sady oszczędzania wody i energii, a tak-
że posadzili drzewka i krzewy, zakłada-
jąc szkolny ogród. Ponadto uczniowie 
z wielkim zaangażowaniem pracowa-
li nad zredagowaniem folderu „Jak se-
gregować śmieci?”, mapki dzikich wy-
sypisk naszej gminy oraz broszury „Bia-
ła - nasz skarb”, które zostaną rozpropa-
gowane wśród mieszkańców Rzucho-
wej oraz gminy Pleśna. Cały rok szkol-
ny przedszkolaki i uczniowie klas I – 
III szkoły podstawowej dbali o zielone 

kąciki w salach, posadzili zioła i uczy-
li się wykorzystywać je w kuchni. Dzię-
ki pracy uczniów podczas zajęć, w ogro-
dzie szkolnym mają swoje „domki – pi-
ramidki” owady i inne zwierzęta żyjące 
w trawie i wierzchniej warstwie gleby. Za 
wysiłek, zaangażowanie i trud włożony 
w realizację zadań nagrodami dla dzieci 
i młodzieży są wycieczki do Zakopane-
go, Ciężkowic oraz rzeczowe upominki. 
W prace, oprócz uczniów, zaangażowani 
byli również rodzice, którym serdecznie 
dziękujemy za okazaną pomoc. Mamy 
nadzieję, że taka forma edukacji ekolo-
gicznej zachęciła i zachęci dzieci i mło-
dzież do stosowania w życiu codziennym 
zasad związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, że ekologia nie będzie tylko 
„pusto brzmiącym słowem”, ale przede 
wszystkim dobrym wychowaniem!

Jadwiga Gąsior

Cztery pory roku z ekologią… 
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym  

w Rzuchowej
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23 maja odbył się w Przedszkolu Pu-
blicznym im. W. Majak w Pleśnej rodzin-
ny Festyn przygotowany przez Radę Ro-
dziców  wraz z wszystkimi pracownika-
mi przedszkola.

Przygotowując rodzinną imprezę, 
zwracaliśmy uwagę na to, by Dzień Ro-
dziny był obchodzony wyjątkowo uro-
czyście, by ten niezwykły dzień na dłu-
go pozostał w pamięci dzieci i rodziców.

Przedszkolaki z poszczególnych 
grup wyraziły swój szacunek do rodzi-

ców, przedstawiając im przygotowany 
program artystyczny, składając życzenia 
i wręczając upominki.

Po zakończeniu występów nadszedł 
czas na przygotowane atrakcje: zaba-
wy taneczne, konkursy z nagrodami, do 
udziału w których  zapraszani byli  ro-
dzice i dzieci. Odbył się plener malar-
ski, podczas którego mali artyści mogli 
zaprezentować swoje zdolności plastycz-
ne. W trakcie wspólnej zabawy, spędza-
nej w rodzinnym gronie, można było 
skosztować różnych  przysmaków przy-
gotowanych przez przedszkolne kuchar-
ki. Uczestnicy imprezy chętnie korzysta-
li z przygotowanych atrakcji.

Festyn minął w radosnej atmosferze, 
o czym świadczyły uśmiechnięte, zado-
wolone twarze dzieci i rodziców. Na ko-
niec rozstrzygnięto konkurs plastyczny 
„Kolorowy świat dziecka”, „Mój ulubio-
ny bohater” i wręczono nagrody.

Dyrekcja Przedszkola Publicznego 
im. W. Majak w Pleśnej  serdecznie dzię-
kuje Radzie Rodziców, Dyrekcji i pra-
cownikom Centrum Kultury, Sportu 

i Promocji Gminy Pleśna, sponsorom 
oraz wszystkim, którzy czynnie zaanga-
żowali się w przygotowanie Dnia Rodzi-
ny w Przedszkolu.

Jadwiga Tańska

Kwiecień w Szkole Podstawowej w Lichwinie obfitował 
w liczne uroczystości związane z przypadającymi na ten wio-
senny czas świętami i wydarzeniami.

Tuż przed Wielkanocą uczniowie klas IV – VI przedstawili 
program artystyczny, w którym zaprezentowali istotę tych Świąt, 
ich religijny i duchowy wymiar, a także ludowe zwyczaje i ob-
rzędy związane w naszej kulturze z tą uroczystością.

Na 22 kwietnia przypadał Dzień Ziemi – z tej okazji w dn. 
24 kwietnia cała społeczność szkolna obejrzała przedstawienie 
pt. „W bajkowym świecie ekobohaterów” przygotowane przez 
uczestników kółka polonistyczno – teatralnego. Młodzi akto-
rzy, wcielając się w postaci z bajek m.in. Czerwonego Kaptur-
ka, Śnieżkę, Pinokia czy Shreka i Fionę, uczyli swoich młod-
szych kolegów, jak dbać o środowisko, zachęcali do działań 
ekologicznych (ze szczególnym naciskiem na segregację odpa-
dów) i wskazywali zgubne skutki zanieczyszczania naszej pla-
nety. Przedstawienie zostało przygotowane w ramach projektu 
„Czysta Małopolska”.

Kilka dni później odbyła się inna – jakże wyjątkowa i nie-
codzienna uroczystość – program artystyczny przygotowany 
z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II. W montażu słowno – mu-
zycznym przypomniana została droga powołania Karola Woj-
tyły. Program dostarczył widzom wielu wzruszeń, nie zabrakło 
łez… Przygotowaniem do tego święta był także konkurs wiedzy 
o św. Janie Pawle II przeprowadzony jesienią na łamach szkol-
nego dwumiesięcznika. Za ufundowanie nagród dziękujemy 
proboszczowi z Lichwina ks. Janowi Kwarcińskiemu.

Na kwiecień przypadła jeszcze jedna uroczystość – akade-
mia z okazji obchodzonej kilka dni później rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Najstarsi uczniowie szkoły przypo-
mnieli to wydarzenie młodszym kolegom w formie insceniza-
cji teatralnej. Wchodząc w rolę swoich rówieśników z 1791r., 
próbowali oddać ducha  tamtych wydarzeń i ukazać ich wyjąt-
kowość w dziejach naszego kraju. Reprezentacja szkoły wzię-
ła także udział w gminnych uroczystościach z tej okazji, które 
odbyły się 3 maja 2014r. w Pleśnej.

Warto zaznaczyć, że uczniowie lichwińskiej szkoły z du-
żym zaangażowaniem i entuzjazmem biorą udział w  wystę-
pach artystycznych, doskonaląc swój aktorski warsztat i umie-
jętności sceniczne.

Katarzyna Malec

Kwietniowe uroczystości

Dzień Rodziny w Przedszkolu
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Słowo… to nasza codzienność, zdawało-
by się pospolitość i tylko zwykłe narzędzie ko-
munikacji. Jednak gdy przywrócić mu znacze-
nie pierwotne, wywodząc je z heraklitańskiej 
koncepcji świata i Janowego Hymnu z prologu 
Ewangelii - odzyskuje atrybuty nie tylko wyja-
śniające, odtwórcze, ale i stwórcze. Jest zasa-
dą, myślą ludzką, czynnikiem łączącym, spa-

jającym w jedno, tworzącym platformę poro-
zumienia między ludźmi, pokoleniami . To na 
co filozofowie potrzebują ksiąg, poeta potrafi 
przekazać w jednym wierszu.

„Poetycka Pleśna” - pod tym hasłem Szko-
ła Podstawowa im. B. Czecha w Pleśnej pod-
jęła się organizacji wyjątkowego konkursu re-
cytatorskiego. W czasach, które przekaz treści, 
mniej lub bardziej udanie, realizują w więk-
szości przy pomocy obrazu chcieliśmy zwró-
cić uwagę na wartość słowa i  jego potencjał 
w przekazywaniu głębi przeżyć i refleksji. Wy-
dawałoby się, że to projekt jakich wiele, ale… 
nowość i wyjątkowość tej inicjatywy polegała 
na tym, że recytatorzy – uczniowie szkół z te-
renu gminy Pleśna - prezentowali wiersze, któ-
rych autorzy są mieszkańcami naszej gminy. 

Nasze zaproszenie przyjęli: Pani Wiesła-
wa Broda, Pani Urszula Kołodziej i Pan Kazi-
mierz Olszewski. Była to więc niezwykła oka-
zja do uzmysłowienia sobie, że poeta nie jest 
postacią z  podręcznika czy okładki książki, 
że żyje w tym samym środowisku co my, jest 
świadkiem tych samych wydarzeń, obserwu-
je tę samą przyrodę… a swoje przeżycia i do-
znania ubiera w szatę słowną. Umie patrzeć, 
słuchać, zatrzymać się, zadziwić.

W  zmaganiach konkursowych wzięło 
udział 20 recytatorów. Oto reprezentacje po-
szczególnych szkół: 
•	 Szkoła	Podstawowa	im.	M.	Rataja	w Lichwi-

nie: Sylwia Iwaniec, Wiktoria Iwaniec, Ga-
briela Wojtanowicz,

•	 Szkoła	Podstawowa	w Szczepanowicach	–	
Wiktoria Januś, Klaudia Łazarek, Aleksan-
dra Nosek,

•	 Szkoła	Podstawowa	w Janowicach	–	Alek-
sandra Kraj, Ewelina Kocik, 

•	 Szkoła	Podstawowa	im.	Bł.	Matki	Teresy	z Kal-
kuty w Świebodzinie – Julia Kowalska, Daria 
Kołton, Milena Łącka, Mikołaj Małopolski,

•	 Szkoła	Podstawowa	w Rzuchowej	–	Anna	
Maciak, Paulina Wróbel,

•	 Gimnazjum	w Pleśnej	im.	Bohaterów	Bitwy	
pod Łowczówkiem – Anna Złotnik, Klaudia 
Maksuś, Natalia Sułowska,

•	 Szkoła	Podstawowa	im.	B.	Czecha	w Pleśnej	
- Agnieszka Ciurej, Milena Miśtak, Karol 
Kukułka.

Wystąpienia oceniało jury w składzie: Pan 
Mariusz Szaforz - aktor i reżyser Teatru im. Lu-
dwika Solskiego w Tarnowie – przewodniczący 
Pani Agnieszka Partridge - dziennikarka, au-
torka albumu „Pleśna jakiej już nie ma”, Pani 
Dorota Gąciarz - logopeda. Recytacje w wyko-
naniu naszych młodych miłośników poezji do-
starczyły wielu emocji im samym, słuchającym 
ich autorom, jak i licznej widowni.

Najwyżej zostali ocenieni: 
•	 Ewelina	Kocik	(wiersz	E.	Ogorzelec	„Wspo-

mnienia wierzby”) - I miejsce 
•	 Milena	Łącka	(wiersz	K.	Olszewskiego	„Czas	

westchnień) - II miejsce 
•	 Wiktoria	Januś	(wiersz	W.	Brody	„…Dzień	

ma się ku schyłkowi”) - III miejsce
•	 Aleksandra	Kraj	 (wiersz	K.	Olszewskiego	

„Jeszcze nie teraz”) - wyróżnienie
•	 Mikołaj	Małopolski	(wiersz	M.	Wajdy	„Żal	

po latach”) - wyróżnienie 
•	 Anna	Złotnik	 (wiersz	U.	Kołodziej	„Przy-

chyl nam Panie nieba”) - wyróżnienie.
Wyrazy uznania należą się wszystkim Pa-

niom Polonistkom, które rozpropagowały ideę 
konkursu w swoich szkołach i przygotowały 
uczniów do występu.

Patronatem Honorowym nad „Poetycką 
Pleśną” objęli: Marek Sowa – Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego, Roman Łucarz – Sta-
rosta Tarnowski, Stanisław Burnat – Wójt Gmi-
ny Pleśna. Patronat Medialny: Radio RDN, 
Miesięcznik Samorządowy Gminy Pleśna „Po-

górze”. Sponsorzy nagród: Wójt Gminy Ple-
śna, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Gru-
pa Azoty, Urząd Marszałkowski w Krakowie, 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Pleśnej.

Serdecznie dziękujemy!
Dziękujemy również Dyrekcji i Pracow-

nikom Centrum Kultury, Sportu i  Promocji 
Gminy Pleśna za życzliwą gościnę!

Niezwykłe spotkanie z poezją spotkało się 
z wysoką oceną przybyłych Gości. Zaszczyci-
li nas: Pan Wójt Stanisław Burnat, Pani Wójt 
Marta Rzepa, Panowie Marian Truchan i Ka-
zimierz Mania - zastępcy Przewodniczącego 
Rady Gminy, Pan Józef Knapik – radny po-
wiatowy, Pani Irena Barszcz – dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Świebodzinie, Pani Elżbieta 
Łyszczarz - przewodnicząca Rady Rodziców. 

Gratulowano nam inicjatywy, podkreśla-
no, że to wydarzenie stało się sukcesem w pro-
mowaniu kultury pięknego słowa szczególnie 
wśród młodego pokolenia oraz w budowaniu 
poczucia dumy z dorobku kulturalnego naszej 
„Małej Ojczyzny”, tym bardziej że konkursowi 
towarzyszyły inne prezentacje.

Wystąpili:
- absolwenci naszej Szkoły: Anna Górka za-

śpiewała pieśń „Ave Maria Jasnogórska” Pio-
tra Rubika, Piotr Jasiak wygłosił fragment 
„Pieśni o blasku wody” Jana Pawła II. 

- obecni uczniowie utalentowani muzycznie: 
klasa IIIa – zwycięzcy szkolnego Festiwalu 
Piosenki Papieskiej, Anna Nowak, Julia Cich, 
Olga Kołodziej - zdobywczynie wyróżnienia 
powiatowego etapu Konkursu Piosenki Ob-
cojęzycznej, Julia Gąciarz – laureatka I miej-
sca szkolnego etapu Konkursu Piosenki Ob-
cojęzycznej. Donata Zielińska - uczennica 
szkoły muzycznej w klasie skrzypiec; wyko-
nała „Concertino” Ch. Steigera. Nadto moż-
na było podziwiać wystawę prac plastycz-
nych pochodzących z różnych lat pod tytu-
łem „Pleśna w oczach dzieci”.

Już dzisiaj planujemy kolejne edycje kon-
kursu „Poetycka Pleśna”. Twórców, którzy w trak-
cie spotkania zaprezentowali swoje nowe, niepu-
blikowane utwory, prosimy o udostępnienie tek-
stów, bo ta poetycka uczta spowodowała – po-
wtarzając za Jonaszem Koftą- „Że apetyt rośnie 
wilczy / Na poezję/ Co być może rośnie w nas”.

Maria Jasiak 

„Kochajcie czasem poetę 
On jest rybim okiem 

Śladem po locie motyla 
I wężową łuską między ziołami”

  /Adam Ziemianin/

Konkurs recytatorski
„Poetycka Pieśń”
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Słowo… to nasza codzienność, zdawało-
by się pospolitość i tylko zwykłe narzędzie ko-
munikacji. Jednak gdy przywrócić mu znacze-
nie pierwotne, wywodząc je z heraklitańskiej 
koncepcji świata i Janowego Hymnu z prologu 
Ewangelii - odzyskuje atrybuty nie tylko wyja-
śniające, odtwórcze, ale i stwórcze. Jest zasa-
dą, myślą ludzką, czynnikiem łączącym, spa-

jającym w jedno, tworzącym platformę poro-
zumienia między ludźmi, pokoleniami . To na 
co filozofowie potrzebują ksiąg, poeta potrafi 
przekazać w jednym wierszu.

„Poetycka Pleśna” - pod tym hasłem Szko-
ła Podstawowa im. B. Czecha w Pleśnej pod-
jęła się organizacji wyjątkowego konkursu re-
cytatorskiego. W czasach, które przekaz treści, 
mniej lub bardziej udanie, realizują w więk-
szości przy pomocy obrazu chcieliśmy zwró-
cić uwagę na wartość słowa i  jego potencjał 
w przekazywaniu głębi przeżyć i refleksji. Wy-
dawałoby się, że to projekt jakich wiele, ale… 
nowość i wyjątkowość tej inicjatywy polegała 
na tym, że recytatorzy – uczniowie szkół z te-
renu gminy Pleśna - prezentowali wiersze, któ-
rych autorzy są mieszkańcami naszej gminy. 

Nasze zaproszenie przyjęli: Pani Wiesła-
wa Broda, Pani Urszula Kołodziej i Pan Kazi-
mierz Olszewski. Była to więc niezwykła oka-
zja do uzmysłowienia sobie, że poeta nie jest 
postacią z  podręcznika czy okładki książki, 
że żyje w tym samym środowisku co my, jest 
świadkiem tych samych wydarzeń, obserwu-
je tę samą przyrodę… a swoje przeżycia i do-
znania ubiera w szatę słowną. Umie patrzeć, 
słuchać, zatrzymać się, zadziwić.

W  zmaganiach konkursowych wzięło 
udział 20 recytatorów. Oto reprezentacje po-
szczególnych szkół: 
•	 Szkoła	Podstawowa	im.	M.	Rataja	w Lichwi-

nie: Sylwia Iwaniec, Wiktoria Iwaniec, Ga-
briela Wojtanowicz,

•	 Szkoła	Podstawowa	w Szczepanowicach	–	
Wiktoria Januś, Klaudia Łazarek, Aleksan-
dra Nosek,

•	 Szkoła	Podstawowa	w Janowicach	–	Alek-
sandra Kraj, Ewelina Kocik, 

•	 Szkoła	Podstawowa	im.	Bł.	Matki	Teresy	z Kal-
kuty w Świebodzinie – Julia Kowalska, Daria 
Kołton, Milena Łącka, Mikołaj Małopolski,

•	 Szkoła	Podstawowa	w Rzuchowej	–	Anna	
Maciak, Paulina Wróbel,

•	 Gimnazjum	w Pleśnej	im.	Bohaterów	Bitwy	
pod Łowczówkiem – Anna Złotnik, Klaudia 
Maksuś, Natalia Sułowska,

•	 Szkoła	Podstawowa	im.	B.	Czecha	w Pleśnej	
- Agnieszka Ciurej, Milena Miśtak, Karol 
Kukułka.

Wystąpienia oceniało jury w składzie: Pan 
Mariusz Szaforz - aktor i reżyser Teatru im. Lu-
dwika Solskiego w Tarnowie – przewodniczący 
Pani Agnieszka Partridge - dziennikarka, au-
torka albumu „Pleśna jakiej już nie ma”, Pani 
Dorota Gąciarz - logopeda. Recytacje w wyko-
naniu naszych młodych miłośników poezji do-
starczyły wielu emocji im samym, słuchającym 
ich autorom, jak i licznej widowni.

Najwyżej zostali ocenieni: 
•	 Ewelina	Kocik	(wiersz	E.	Ogorzelec	„Wspo-

mnienia wierzby”) - I miejsce 
•	 Milena	Łącka	(wiersz	K.	Olszewskiego	„Czas	

westchnień) - II miejsce 
•	 Wiktoria	Januś	(wiersz	W.	Brody	„…Dzień	

ma się ku schyłkowi”) - III miejsce
•	 Aleksandra	Kraj	 (wiersz	K.	Olszewskiego	

„Jeszcze nie teraz”) - wyróżnienie
•	 Mikołaj	Małopolski	(wiersz	M.	Wajdy	„Żal	

po latach”) - wyróżnienie 
•	 Anna	Złotnik	 (wiersz	U.	Kołodziej	„Przy-

chyl nam Panie nieba”) - wyróżnienie.
Wyrazy uznania należą się wszystkim Pa-

niom Polonistkom, które rozpropagowały ideę 
konkursu w swoich szkołach i przygotowały 
uczniów do występu.

Patronatem Honorowym nad „Poetycką 
Pleśną” objęli: Marek Sowa – Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego, Roman Łucarz – Sta-
rosta Tarnowski, Stanisław Burnat – Wójt Gmi-
ny Pleśna. Patronat Medialny: Radio RDN, 
Miesięcznik Samorządowy Gminy Pleśna „Po-

górze”. Sponsorzy nagród: Wójt Gminy Ple-
śna, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Gru-
pa Azoty, Urząd Marszałkowski w Krakowie, 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Pleśnej.

Serdecznie dziękujemy!
Dziękujemy również Dyrekcji i Pracow-

nikom Centrum Kultury, Sportu i  Promocji 
Gminy Pleśna za życzliwą gościnę!

Niezwykłe spotkanie z poezją spotkało się 
z wysoką oceną przybyłych Gości. Zaszczyci-
li nas: Pan Wójt Stanisław Burnat, Pani Wójt 
Marta Rzepa, Panowie Marian Truchan i Ka-
zimierz Mania - zastępcy Przewodniczącego 
Rady Gminy, Pan Józef Knapik – radny po-
wiatowy, Pani Irena Barszcz – dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Świebodzinie, Pani Elżbieta 
Łyszczarz - przewodnicząca Rady Rodziców. 

Gratulowano nam inicjatywy, podkreśla-
no, że to wydarzenie stało się sukcesem w pro-
mowaniu kultury pięknego słowa szczególnie 
wśród młodego pokolenia oraz w budowaniu 
poczucia dumy z dorobku kulturalnego naszej 
„Małej Ojczyzny”, tym bardziej że konkursowi 
towarzyszyły inne prezentacje.

Wystąpili:
- absolwenci naszej Szkoły: Anna Górka za-

śpiewała pieśń „Ave Maria Jasnogórska” Pio-
tra Rubika, Piotr Jasiak wygłosił fragment 
„Pieśni o blasku wody” Jana Pawła II. 

- obecni uczniowie utalentowani muzycznie: 
klasa IIIa – zwycięzcy szkolnego Festiwalu 
Piosenki Papieskiej, Anna Nowak, Julia Cich, 
Olga Kołodziej - zdobywczynie wyróżnienia 
powiatowego etapu Konkursu Piosenki Ob-
cojęzycznej, Julia Gąciarz – laureatka I miej-
sca szkolnego etapu Konkursu Piosenki Ob-
cojęzycznej. Donata Zielińska - uczennica 
szkoły muzycznej w klasie skrzypiec; wyko-
nała „Concertino” Ch. Steigera. Nadto moż-
na było podziwiać wystawę prac plastycz-
nych pochodzących z różnych lat pod tytu-
łem „Pleśna w oczach dzieci”.

Już dzisiaj planujemy kolejne edycje kon-
kursu „Poetycka Pleśna”. Twórców, którzy w trak-
cie spotkania zaprezentowali swoje nowe, niepu-
blikowane utwory, prosimy o udostępnienie tek-
stów, bo ta poetycka uczta spowodowała – po-
wtarzając za Jonaszem Koftą- „Że apetyt rośnie 
wilczy / Na poezję/ Co być może rośnie w nas”.

Maria Jasiak 

„Kochajcie czasem poetę 
On jest rybim okiem 

Śladem po locie motyla 
I wężową łuską między ziołami”

  /Adam Ziemianin/

Konkurs recytatorski
„Poetycka Pieśń”
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Znane wszystkim słowa Jana Pawła II skierowane do mło-
dych ludzi ukazują im właściwą drogę życia – tę, wymagają-
cą wysiłku i wyrzeczeń, lecz bardziej owocną. Istotą wycho-
wania jest takie pokierowanie dzieckiem, by, nieprzymuszane 
przez nikogo, dostrzegało w swoim dorosłym życiu sens po-
dejmowania trudniejszych rozwiązań.

W oczekiwaniu na kanonizację Papieża Polaka, wielkiego 
orędownika młodych, uczniowie Gimnazjum w Pleśnej podjęli 
się realizacji projektu, któremu przyświecała cytowana nauka 
Ojca Świętego. Inspirowani przez swoich nauczycieli, w szcze-
gólności panią Antoninę Pawłowską oraz ks. katechetę Pawła 
Gruszkę w bieżącym półroczu wykonywali liczne prace pla-
styczne i literackie, w tym: wspomnienia o Janie Pawle, świa-
dectwa, wiersze. Opracowywali albumy biograficzne, a także 
tworzyli prezentacje multimedialne związane z sylwetką Pa-
pieża. Gimnazjaliści wzięli także udział w konkursie wiedzy o 
Janie Pawle II. Finał przedsięwzięcia miał miejsce 16 kwietnia; 
wówczas to przed budynkiem szkoły zasadzony został dąb pa-
pieski, mający od tej pory przypominać społeczności szkolnej 
o doniosłym wydarzeniu, jakim była kanonizacja Ojca Świę-
tego. Ksiądz Paweł poświęcił także znajdujący się obok drze-
wa pamiątkowy kamień, będący dowodem wdzięczności za 
życie i nauczanie świętego Jana Pawła II.

Wieczorem, podczas nabożeństwa Maryjnego w koście-
le parafialnym młodzież przedstawiła program artystyczny 
poświęcony życiu w świętości naszego Papieża i wyrażający 
wdzięczność za Jego ziemską posługę.

Podsumowanie projektu gimnazjalnego 
2013/2014:

„MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ, NAWET 
GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI”
Uczniowie biorący udział w projekcie wykonali w sumie 

53 prace literackie, w tym 5 wierszy, 9 prezentacji multime-
dialnych około 80 albumów. Nagrody za najlepsze wykona-
nia ufundowali ks. Paweł Gruszka oraz pan Józef Knapik. Oto 
lista nagrodzonych:

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II:
1. Katarzyna Gąciarz 
2. Joanna Pieczonka 
3. Wiktor Polek 

Albumy:
1. Patrycja Pytlik, Natalia Dymon
2. Klaudia Sawczak
3. Paulina Niedbalec

Wyróżnienia:
Ewelina Koryga, Magdalena Zbylut
Wiktoria Skowron, Anna Złotnik
Dominik Gąciarz
Dominik Drąg, Piotr Golonka 
Magdalena Nosek, 
Anna Kuklińska, 
Natalia Wiśniewska

Prezentacje:
1. Piotr Kras 
2. Rafał Danik 
3. Wiktoria Jagoda, Zuzanna Cich, Anna Boguszewska

Prace literackie, wypracowania:
1. Jędrzej Knapik
2. Weronika Plebanek
3. Arkadiusz Mruk

Wyróżnienia:
Sebastian Pytel
Jakub Hajduga
Karolina Żaba

Wiersze:
1. Anna Sikora

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali

Wdzięczni za kanonizację Jana Pawła II – 
projekt papieski w Gimnazjum w Pleśnej
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Znane wszystkim słowa Jana Pawła II skierowane do mło-
dych ludzi ukazują im właściwą drogę życia – tę, wymagają-
cą wysiłku i wyrzeczeń, lecz bardziej owocną. Istotą wycho-
wania jest takie pokierowanie dzieckiem, by, nieprzymuszane 
przez nikogo, dostrzegało w swoim dorosłym życiu sens po-
dejmowania trudniejszych rozwiązań.

W oczekiwaniu na kanonizację Papieża Polaka, wielkiego 
orędownika młodych, uczniowie Gimnazjum w Pleśnej podjęli 
się realizacji projektu, któremu przyświecała cytowana nauka 
Ojca Świętego. Inspirowani przez swoich nauczycieli, w szcze-
gólności panią Antoninę Pawłowską oraz ks. katechetę Pawła 
Gruszkę w bieżącym półroczu wykonywali liczne prace pla-
styczne i literackie, w tym: wspomnienia o Janie Pawle, świa-
dectwa, wiersze. Opracowywali albumy biograficzne, a także 
tworzyli prezentacje multimedialne związane z sylwetką Pa-
pieża. Gimnazjaliści wzięli także udział w konkursie wiedzy o 
Janie Pawle II. Finał przedsięwzięcia miał miejsce 16 kwietnia; 
wówczas to przed budynkiem szkoły zasadzony został dąb pa-
pieski, mający od tej pory przypominać społeczności szkolnej 
o doniosłym wydarzeniu, jakim była kanonizacja Ojca Świę-
tego. Ksiądz Paweł poświęcił także znajdujący się obok drze-
wa pamiątkowy kamień, będący dowodem wdzięczności za 
życie i nauczanie świętego Jana Pawła II.

Wieczorem, podczas nabożeństwa Maryjnego w koście-
le parafialnym młodzież przedstawiła program artystyczny 
poświęcony życiu w świętości naszego Papieża i wyrażający 
wdzięczność za Jego ziemską posługę.

Podsumowanie projektu gimnazjalnego 
2013/2014:

„MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ, NAWET 
GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI”
Uczniowie biorący udział w projekcie wykonali w sumie 

53 prace literackie, w tym 5 wierszy, 9 prezentacji multime-
dialnych około 80 albumów. Nagrody za najlepsze wykona-
nia ufundowali ks. Paweł Gruszka oraz pan Józef Knapik. Oto 
lista nagrodzonych:

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II:
1. Katarzyna Gąciarz 
2. Joanna Pieczonka 
3. Wiktor Polek 

Albumy:
1. Patrycja Pytlik, Natalia Dymon
2. Klaudia Sawczak
3. Paulina Niedbalec

Wyróżnienia:
Ewelina Koryga, Magdalena Zbylut
Wiktoria Skowron, Anna Złotnik
Dominik Gąciarz
Dominik Drąg, Piotr Golonka 
Magdalena Nosek, 
Anna Kuklińska, 
Natalia Wiśniewska

Prezentacje:
1. Piotr Kras 
2. Rafał Danik 
3. Wiktoria Jagoda, Zuzanna Cich, Anna Boguszewska

Prace literackie, wypracowania:
1. Jędrzej Knapik
2. Weronika Plebanek
3. Arkadiusz Mruk

Wyróżnienia:
Sebastian Pytel
Jakub Hajduga
Karolina Żaba

Wiersze:
1. Anna Sikora

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali

Wdzięczni za kanonizację Jana Pawła II – 
projekt papieski w Gimnazjum w Pleśnej
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Miejscowość 
Dobro cin ,  j ak 
i zarazem Żurowa 
leżą w sąsiedztwie 
na  południowym 
stoku wzniesienia 
Brzanka – Gilo-
wa Góra, i  znaj-

dują się na styku powiatów tarnowskiego, gor-
lickiego i jasielskiego. Całe to wzniesienie jest 
jednym wielkim kompleksem leśnym.

Od 14 sierpnia w Dobrocinie kwaterowały 
1-sza kompania por. „Mimozy” /Józefa Rusec-
kiego/, 2-ga kompania  por. „Bułata” /Fran-
ciszka Kuty/, 3-cia  kompania por. „Wilka” /
Sergiusza Kapury/. Natomiast 4-ta kompania 
por. „Kaliny” / Michała Steczyszyna/ po prze-
prowadzonej w dniu 4 sierpnia 1944 roku kon-
centracji oddziału na zalesionej Ostrej Górze 
/pogranicze Pleśnej i  Rzuchowej/ w  dalszym 
ciągu działała samodzielnie i  znajdowała się 
w rejonie lasów Lubinka, Lichwin i Lubaszowa. 
Na nowym postoju batalion ubezpieczył się ze 
wszystkich kierunków. Każda kompania miała 
powierzony kierunek obrony. O jakieś dwa ki-
lometry w linii prostej na wschód od naszych 
kwater przebiegała  szosa Tarnów-Jasło, na któ-

rej ze względu na front przechodzący koło Ja-
sła, panował ostatnio wzmożony ruch niemiec-
kich pojazdów wojskowych.

Dzień 14 sierpnia spędziliśmy na odpo-
czynku. Koło południa przyszła do obozu łącz-
niczka Inspektoratu Tarnowskiego AK pani 
„Kazia” /Kazimiera Pluta/, przywiozła, mel-
dunki z  terenu, rozkazy i  co najważniejsze – 
dużo wiadomości, których jako „ludzie z lasu” 
byliśmy najwięcej spragnieni. Niektórzy kole-
dzy otrzymali listy od rodzin. Po południu pani 
„Kazia” wyjechała  podwodą do Tarnowa, za-
bierając pocztę. Również po południu dowódcy 
przeprowadzili w swoich kompaniach szkole-
nie żołnierzy. Nazajutrz w dniu 5 sierpnia, ob-
chodzonym przed wojną jako Święto Żołnie-
rza, kapelan batalionowy ks. „Gruda” / ks. Sta-
nisław Pycior z Tarnowa/ odprawił uroczystą 
polową Mszę św., w której wziął udział prócz 
partyzantów spory tłum okolicznych mieszkań-
ców. Kapelan wygłosił okolicznościowe kazanie 
o żołnierzu polskim, walczącym na wszystkich 
frontach z  odwiecznym wrogiem Słowiańsz-
czyzny. Nabożeństwo zakończyło się odśpie-
waniem pieśni „Boże coś Polskę”.

A teraz cofnijmy się o kilka dni, gdy kom-
pania I por. „Mimozy” kwaterowała jeszcze na 

Księżym Podlesiu. W dniu 12 sierpnia wieczo-
rem zjawił się u nich patrol radziecki w sile 12 
ludzi uzbrojonych w nowoczesną broń i grana-
ty. Patrol posiadał także prócz radiostacji dużą 
ilość materiałów wybuchowych.  Przeszli oni 
linię frontu i mieli oni wysadzać mosty i tory 
kolejowe. Zatrzymali się oni na krótko w kwa-
terach 1-ej kompanii, by odpocząć, zdobyć po-
trzebne wiadomości i dopiero wyruszyć na wy-
konanie zadania. Przyjęto ich dobrze, zwłasz-
cza nasz st. strz. „Zabijaka” /NN/ pochodzą-
cy gdzieś ze wschodnich terenów Polski, Znał 
język rosyjski, a nawet zaprzyjaźnił się jednym 
z nich o imieniu Paweł.

Następnego dnia patrol rosyjski poszedł 
na wykonanie pierwszego zadania. I  właśnie 
15-go sierpnia zjawili się ponownie. Z wyprawy 
tej Paweł przywiózł swemu przyjacielowi „Za-
bijace” zdobyczny niemiecki kompas. W dniu 
16 sierpnia już we wczesnych godzinach ran-
nych wyszły w teren patrole zwiadowcze na da-
lekie rozpoznanie, patrole ubezpieczające i od-
działy na akcje na drogach. Reszta oddziałów 
stanowiła załogę obozu, prowadziła w  swo-
ich rejonach wyszkolenie bojowe, strzeleckie 
i inne. Tak zeszedł czas do obiadu. W południe 
kpt. „Leliwa” wezwał do siebie strz. „Groma” 

18 maja 2014 r. odbył się XIII Gminny Rajd Miejscami Pamięci 
Narodowej. Organizatorami rajdu byli – Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Rzuchowej oraz Światowy Związek Żołnierzy AK Koło 
w Pleśnej. Do uczestnictwa w rajdzie zapraszano dzieci i młodzież 
szkół z terenu gminy.

Problemu z wyznaczeniem trasy miejscami Pamięci Narodo-
wej raczej nie ma, bo tyle jest w naszej gminie takich miejsc. Gmi-
na Pleśna aż roi się od cmentarzy wojskowych, miejsc kaźni, walk, 
bitew z czasów wojen światowych. Rodzice uczniów uczestniczą-
cych w tych przemarszach zgłaszają niekiedy obawy, zatroskanie 
o  zdrowie, o  błoto na trasie, o  niespodziewany deszcz, wszędo-
bylskie kleszcze itp. I  tu przemawiają donośnym głosem te mo-
giły i te pomniki. To dzięki pochowanym w grobach młodym lu-
dziom umierającym w wieku dwudziestu paru, a nawet kilkunastu 
lat można w ogóle w obecnych czasach zgłaszać takie troski i wąt-
pliwości. Borykając się z codziennymi kłopotami, tracimy powoli 
świadomość, że w gruncie rzeczy żyjemy w najszczęśliwszych cza-
sach i miejscu świata wcale nie najgorszym. W ciągu ostatniego ty-
siąclecia Europa nie doświadczyła tak długiego okresu pokoju, jak 
ten, który stał się naszym udziałem po zakończeniu Drugiej Woj-
ny Światowej. To dobrze, ale wcale tak nie musiało być i nie musi 
być nadal. Co więcej, splot różnych okoliczności i powiedzmy to 
szczerze - także chciwość, pazerność, egoizm, brak prawdziwego 
solidaryzmu pozwalają żywić obawy o przyszłość. Niektórzy uwa-
żają, że wojny, rewolucje, terrorystyczne akty będą omijały Euro-
pę, Polskę czy naszą chatę z kraja. Ale niby dlaczego? Czyżbyśmy 
mieli specjalny glejt od Pana Boga, albo czy na takowy zasługu-
jemy? Historia uczy - a jest nauczycielką życia - że w przyszłości 

wszystko może się wydarzyć. Przyszłość nie zna zdarzeń z rodza-
ju niemożliwych. 

W gruncie rzeczy to dobrze, że młodzież, uczestnicząc w tych 
rajdach, przemarszach, uroczystościach znosi takie czy inne nie-
wygody i zmęczenie. Dzięki temu młodzi ludzie kształtują charak-
ter, uczą się patriotyzmu, poznają, jaką wartość ma pokój, przeko-
nują się do czego prowadzą konflikty małe i wielkie, uświadamia-
ją sobie, że często końcem konfliktów są groby. Aby mieć, najpierw 
trzeba być. Trzeba więc umieć bronić wartości. Jeżeli kiedyś nadej-
dzie godzina próby trzeba będzie umieć jej sprostać. Coś dziwne-
go dzieje się z naszą cywilizacją, jeżeli kapitanowie pierwsi ucie-
kają z tonących okrętów. Może tak zostali wychowani – pamiętaj, 
przede wszystkim chroń siebie.

M.M.

XIII Gminny Rajd Miejscami Pamięci Narodowej – wrażenia uczestnika

Pod Gilową Górą
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/Emila Porębę/ należącego do pocztu d-cy ba-
talionu. Ojciec tego partyzanta był stolarzem 
i mieszkał w Żurowej. Kapitan zlecił mu, by za-
mówił u swego ojca wykonanie kilku par drąż-
ków do noszy dla patroli sanitarnych. „Grom”, 
wychodząc z obozu, zdjął opaskę partyzancką, 
a pistolet schował do kieszeni spodni.

W  godzinach popołudniowych zaczę-
ły wracać patrole i oddziały z akcji. Dowódcy 
pododdziałów relacjonowali przełożonym wy-
konanie zleconych zadań. Nagle gdzieś około 
15-tej od strony Żurowej zawarczał  złowrogo  
ciężki  karabin  maszynowy.  Rozległy  się  po

kwaterach gwizdki alarmowe, a po chwi-
li przybiegł do dowódcy batalionu strz. Grom, 
którego uprzednio wysłał kpt. „Leliwa” w po-
łudnie do Żurowej, a ten zameldował, że w trak-
cie jego pobytu u ojca do tej miejscowości wje-
chało osiem samochodów z żandarmerią nie-
miecką, prawdopodobnie by dokonać aresz-
towań. Grom wówczas był boso, chwycił ja-
kąś łopatę pozorując, że idzie w pole do pracy, 
opłotkami wydostał się ze wsi, by zaalarmować 
obóz partyzancki. Był już pod samym Dobroci-
nem, gdy nad głową posłyszał świst kul. Niem-
cy strzelali z  Żurowej do ćwiczących w  polu 
naszych oddziałów, ale ponieważ była to odle-
głość duża, nikt nie został nawet raniony. Jed-
nak obóz został postawiony w stan alarmowy.

Wbiegając do wsi „Grom” spotkał już 
ppor. „Rybę” /Mieczysława Podgórskiego/, 
który jako zastępca d-cy 2-iej kompanii wy-
prowadzał plutony na stanowiska obronne, po 
czym pobiegł do kwatery „Leliwy’, by zdać re-
lację o sile ekspedycji niemieckiej. Niemcy mu-
sieli zauważyć ruchy partyzantów, bo ponownie 
zaczęli ostrzeliwać nasze oddziały. Por. „Bułat” 
początkowo nie reagował na strzelaninę nie-
miecką, ale gdy Niemcy pokazali się na przed-
polu – po naszej stronie też zaczęła się palba 
karabinowa. Kpt. „Leliwa” na wiadomość o sile 
ekspedycji niemieckiej wezwał do siebie do-
wódcę plutonu „Janina”, ppor. „Jawora” /Jana 
Gomołę/ i polecił mu, by ze swym plutonem 
zajął „skałki” leżące przy drodze, którą Niemcy 
będą musieli jechać wycofując się spod Żuro-
wej. Należało bowiem przewidywać, że żandar-
mi nie zdecydują się na pozostanie na noc we 
wrogim dla nich terenie, tym bardziej że dopie-
ro w odległości kilkudziesięciu kilometrów były 
większe załogi niemieckie. Ppor. „Jawor” wró-
cił więc do siebie, by poderwać pluton do wy-
konania zadania, ale w tym czasie ogień kara-
binowy po stronie niemieckiej umilkł. Wkrót-
ce dowiedzieliśmy się, że Niemcy wyjechali sa-
mochodami z Żurowej.

W czasie wymiany strzałów, jedna z kul 
niemieckich przebiła drewnianą ścianę bu-
dynku i ciężko zraniła gospodarza  Stanisła-
wa Placka.  Pierwszej  pomocy  udzieliły  ran-
nemu  sanitariuszki 2-giej kompanii „Kasia” 
/Zofia Weber/ i  „Hela” /Helena Zalewska/, 
jednak ranny jeszcze tego samego dnia zmarł.

Po opuszczeniu 
Żurowej przez Niem-
ców dowiedzieliśmy 
się, że żandarmi za-
t r z y m a l i  j e d n e go 
z  mieszkańców wio-
ski - nijakiego Stu-
dzińskiego i kazali się 
prowadzić do domów; 
Jana Dudy (miał pseu-
donim „Czarny”, do-
w o d z i ł  p l a c ó w k ą 
w  Szerzynach, a  póź-
niej pocztem dowód-
cy batalionu) i  Tade-
usza Mikruta (pseu-
do „Jawor”, z-ca komendanta placówki w Sze-
rzynach). Jednak do aresztowania nie doszło, 
bo żandarmi spostrzegli ćwiczące się nasze od-
działy przed Dobrocinem i  zaczęli je ostrze-
liwać, a gdy się zorientowali się, że siły prze-
ciwnika nie są małe, zaniechali aresztowań 
i w pośpiechu opuścili Żurową, zabierając jed-
nego rannego.

Spoza Dobrocina obserwowaliśmy dale-
ko na horyzoncie szosę w kierunku Szerzyn, 
którą w obłokach pyłu oddalała się kolumna 
ośmiu żandarmskich samochodów. Kpt. „Le-
liwa”, widząc, że żandarmi wymykają mu się 
z  pułapki poleca por. „Wilkowi” zorganizo-
wać natychmiast wyprawę i urządzić na nich 
zasadzkę na szosie Tarnów – Jasło pod Gilową 
Górą. Do szosy tej na przełaj było dwa kilome-
try, natomiast drogą na Szerzyny około 15-stu, 
nie było więc czasu do stracenia. Z por. „Wil-
kiem” ochoczo poszli: ppor. „Ryś” (Jan Ma-
ciejko), plut. „Boczek” (Bronisław Skafin), 
strz. „Sęk” (Zygmunt Wilga) oraz trzech żoł-
nierzy radzieckich, należących do 3-ciej kom-
panii, a to starszyzna Wiaczesław Skażennik, 
Pietia Kuźmienko) i Iwan Żrawlow. Z druży-
ny dowódcy dołączyli: ppor. „Goliat” (Czesław 
Gągola), sierż. „Czarny”, kpr. podch. „Żaba” 

(Erwin Wittrych), kpr. „Jóźko” (Franciszek 
Pyrek), st. strz. „Żbik” (NN), strz. „Lipek” 
(Jacek Popiel) i strz. „Grom”.

Z I kompanii przyszła wiadomość, że szo-
są pod Gilową Górą poszedł również patrol ra-
dziecki, a z nim pośpieszyli pod dowództwem 
„Zabijaki”: st. strz. „Wróbel” (NN), strzel-
cy „Bażant” (Stanisław Walaszek), „Kana-
rek” (Mieczysław Kiełbasa, zginął w  Jam-
nej), „Koło (NN), „Mech” (NN), „Sosna (NN), 
„Gawron” (NN).

Patrol radziecki miał dzisiaj wieczorem 
odejść na kolejną swoją akcję. Za zgodą do-
wódcy patrolu dołączył do nich na stałe lejt-
nant sowiecki, należący dotychczas do III kom-
panii. Był on podobnie, jak trzej wyżej wymie-
nieni Rosjanie, zbiegłym z niewoli jeńcem, któ-
ry przez pewien czas ukrywał się po wioskach, 
a po czym dołączył do naszego oddziału.

Wyprawa poszła, staliśmy jeszcze i  ko-
mentowaliśmy dzisiejsze wypadki. Raptem 
mogło upłynąć zaledwie kilkanaście minut od 
wymarszu naszych chłopców, gdy nagle usły-
szeliśmy gwałtowną strzelaninę w lesie z kie-
runku, gdzie biegła szosa na Tarnów pod Gi-
lową Górą. Czyżby nasi byli już na miejscu? 
Silny ogień trwał dość długo, później stopnio-
wo ucichł, tylko od czasu do czasu padały po-
jedyncze strzały, wreszcie i te umilkły. Ciągle 
jeszcze staliśmy i zastanawialiśmy się, co zaszło 
na szosie pod Gilową Górą, gdy niespodzie-
wanie nad lasem zaczęły wykwitać pojedyn-
cze grzyby dymu. Domyślaliśmy się – palą się 
samochody. Liczyliśmy obłoki dymów: jeden, 
dwa trzy …siedem. Zwycięstwo! Byliśmy pod-
nieceni, robiliśmy najrozmaitsze przypuszcze-
nia. Długo tak staliśmy, był piękny bezwietrz-
ny wieczór, pojedyncze obłoki dymów ciągle 
wisiały nad lasem. Od strony Żurowej doszedł 
nas odgłos zbliżającego się samochodu, a z nim 
melodia partyzanckiej piosenki, w reszcie padł 
strzał. Podchodzimy do drogi biegnącej do Żu-
rowej, a w naszą stronę jechał duży ciężarowy 
samochód. Teraz już wyraźnie słychać melo-
dię pieśni partyzanckiej. To nasi, ale co ozna-
cza widoczna nad szoferką chorągiew ze swa-
styką? Ktoś przez lornetkę rozpoznał charak-
terystyczną sylwetkę por. „Wilka”. Podjeżdżają 
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/Emila Porębę/ należącego do pocztu d-cy ba-
talionu. Ojciec tego partyzanta był stolarzem 
i mieszkał w Żurowej. Kapitan zlecił mu, by za-
mówił u swego ojca wykonanie kilku par drąż-
ków do noszy dla patroli sanitarnych. „Grom”, 
wychodząc z obozu, zdjął opaskę partyzancką, 
a pistolet schował do kieszeni spodni.

W  godzinach popołudniowych zaczę-
ły wracać patrole i oddziały z akcji. Dowódcy 
pododdziałów relacjonowali przełożonym wy-
konanie zleconych zadań. Nagle gdzieś około 
15-tej od strony Żurowej zawarczał  złowrogo  
ciężki  karabin  maszynowy.  Rozległy  się  po

kwaterach gwizdki alarmowe, a po chwi-
li przybiegł do dowódcy batalionu strz. Grom, 
którego uprzednio wysłał kpt. „Leliwa” w po-
łudnie do Żurowej, a ten zameldował, że w trak-
cie jego pobytu u ojca do tej miejscowości wje-
chało osiem samochodów z żandarmerią nie-
miecką, prawdopodobnie by dokonać aresz-
towań. Grom wówczas był boso, chwycił ja-
kąś łopatę pozorując, że idzie w pole do pracy, 
opłotkami wydostał się ze wsi, by zaalarmować 
obóz partyzancki. Był już pod samym Dobroci-
nem, gdy nad głową posłyszał świst kul. Niem-
cy strzelali z  Żurowej do ćwiczących w  polu 
naszych oddziałów, ale ponieważ była to odle-
głość duża, nikt nie został nawet raniony. Jed-
nak obóz został postawiony w stan alarmowy.

Wbiegając do wsi „Grom” spotkał już 
ppor. „Rybę” /Mieczysława Podgórskiego/, 
który jako zastępca d-cy 2-iej kompanii wy-
prowadzał plutony na stanowiska obronne, po 
czym pobiegł do kwatery „Leliwy’, by zdać re-
lację o sile ekspedycji niemieckiej. Niemcy mu-
sieli zauważyć ruchy partyzantów, bo ponownie 
zaczęli ostrzeliwać nasze oddziały. Por. „Bułat” 
początkowo nie reagował na strzelaninę nie-
miecką, ale gdy Niemcy pokazali się na przed-
polu – po naszej stronie też zaczęła się palba 
karabinowa. Kpt. „Leliwa” na wiadomość o sile 
ekspedycji niemieckiej wezwał do siebie do-
wódcę plutonu „Janina”, ppor. „Jawora” /Jana 
Gomołę/ i polecił mu, by ze swym plutonem 
zajął „skałki” leżące przy drodze, którą Niemcy 
będą musieli jechać wycofując się spod Żuro-
wej. Należało bowiem przewidywać, że żandar-
mi nie zdecydują się na pozostanie na noc we 
wrogim dla nich terenie, tym bardziej że dopie-
ro w odległości kilkudziesięciu kilometrów były 
większe załogi niemieckie. Ppor. „Jawor” wró-
cił więc do siebie, by poderwać pluton do wy-
konania zadania, ale w tym czasie ogień kara-
binowy po stronie niemieckiej umilkł. Wkrót-
ce dowiedzieliśmy się, że Niemcy wyjechali sa-
mochodami z Żurowej.

W czasie wymiany strzałów, jedna z kul 
niemieckich przebiła drewnianą ścianę bu-
dynku i ciężko zraniła gospodarza  Stanisła-
wa Placka.  Pierwszej  pomocy  udzieliły  ran-
nemu  sanitariuszki 2-giej kompanii „Kasia” 
/Zofia Weber/ i  „Hela” /Helena Zalewska/, 
jednak ranny jeszcze tego samego dnia zmarł.

Po opuszczeniu 
Żurowej przez Niem-
ców dowiedzieliśmy 
się, że żandarmi za-
t r z y m a l i  j e d n e go 
z  mieszkańców wio-
ski - nijakiego Stu-
dzińskiego i kazali się 
prowadzić do domów; 
Jana Dudy (miał pseu-
donim „Czarny”, do-
w o d z i ł  p l a c ó w k ą 
w  Szerzynach, a  póź-
niej pocztem dowód-
cy batalionu) i  Tade-
usza Mikruta (pseu-
do „Jawor”, z-ca komendanta placówki w Sze-
rzynach). Jednak do aresztowania nie doszło, 
bo żandarmi spostrzegli ćwiczące się nasze od-
działy przed Dobrocinem i  zaczęli je ostrze-
liwać, a gdy się zorientowali się, że siły prze-
ciwnika nie są małe, zaniechali aresztowań 
i w pośpiechu opuścili Żurową, zabierając jed-
nego rannego.

Spoza Dobrocina obserwowaliśmy dale-
ko na horyzoncie szosę w kierunku Szerzyn, 
którą w obłokach pyłu oddalała się kolumna 
ośmiu żandarmskich samochodów. Kpt. „Le-
liwa”, widząc, że żandarmi wymykają mu się 
z  pułapki poleca por. „Wilkowi” zorganizo-
wać natychmiast wyprawę i urządzić na nich 
zasadzkę na szosie Tarnów – Jasło pod Gilową 
Górą. Do szosy tej na przełaj było dwa kilome-
try, natomiast drogą na Szerzyny około 15-stu, 
nie było więc czasu do stracenia. Z por. „Wil-
kiem” ochoczo poszli: ppor. „Ryś” (Jan Ma-
ciejko), plut. „Boczek” (Bronisław Skafin), 
strz. „Sęk” (Zygmunt Wilga) oraz trzech żoł-
nierzy radzieckich, należących do 3-ciej kom-
panii, a to starszyzna Wiaczesław Skażennik, 
Pietia Kuźmienko) i Iwan Żrawlow. Z druży-
ny dowódcy dołączyli: ppor. „Goliat” (Czesław 
Gągola), sierż. „Czarny”, kpr. podch. „Żaba” 

(Erwin Wittrych), kpr. „Jóźko” (Franciszek 
Pyrek), st. strz. „Żbik” (NN), strz. „Lipek” 
(Jacek Popiel) i strz. „Grom”.

Z I kompanii przyszła wiadomość, że szo-
są pod Gilową Górą poszedł również patrol ra-
dziecki, a z nim pośpieszyli pod dowództwem 
„Zabijaki”: st. strz. „Wróbel” (NN), strzel-
cy „Bażant” (Stanisław Walaszek), „Kana-
rek” (Mieczysław Kiełbasa, zginął w  Jam-
nej), „Koło (NN), „Mech” (NN), „Sosna (NN), 
„Gawron” (NN).

Patrol radziecki miał dzisiaj wieczorem 
odejść na kolejną swoją akcję. Za zgodą do-
wódcy patrolu dołączył do nich na stałe lejt-
nant sowiecki, należący dotychczas do III kom-
panii. Był on podobnie, jak trzej wyżej wymie-
nieni Rosjanie, zbiegłym z niewoli jeńcem, któ-
ry przez pewien czas ukrywał się po wioskach, 
a po czym dołączył do naszego oddziału.

Wyprawa poszła, staliśmy jeszcze i  ko-
mentowaliśmy dzisiejsze wypadki. Raptem 
mogło upłynąć zaledwie kilkanaście minut od 
wymarszu naszych chłopców, gdy nagle usły-
szeliśmy gwałtowną strzelaninę w lesie z kie-
runku, gdzie biegła szosa na Tarnów pod Gi-
lową Górą. Czyżby nasi byli już na miejscu? 
Silny ogień trwał dość długo, później stopnio-
wo ucichł, tylko od czasu do czasu padały po-
jedyncze strzały, wreszcie i te umilkły. Ciągle 
jeszcze staliśmy i zastanawialiśmy się, co zaszło 
na szosie pod Gilową Górą, gdy niespodzie-
wanie nad lasem zaczęły wykwitać pojedyn-
cze grzyby dymu. Domyślaliśmy się – palą się 
samochody. Liczyliśmy obłoki dymów: jeden, 
dwa trzy …siedem. Zwycięstwo! Byliśmy pod-
nieceni, robiliśmy najrozmaitsze przypuszcze-
nia. Długo tak staliśmy, był piękny bezwietrz-
ny wieczór, pojedyncze obłoki dymów ciągle 
wisiały nad lasem. Od strony Żurowej doszedł 
nas odgłos zbliżającego się samochodu, a z nim 
melodia partyzanckiej piosenki, w reszcie padł 
strzał. Podchodzimy do drogi biegnącej do Żu-
rowej, a w naszą stronę jechał duży ciężarowy 
samochód. Teraz już wyraźnie słychać melo-
dię pieśni partyzanckiej. To nasi, ale co ozna-
cza widoczna nad szoferką chorągiew ze swa-
styką? Ktoś przez lornetkę rozpoznał charak-
terystyczną sylwetkę por. „Wilka”. Podjeżdżają 
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kierowca kpr. Jóźko, zatrzymuje wóz. Z wozu 
zeskakują chłopcy.

Kpt. „Leliwa” zwraca się do por. „Wilka”: 
Zdążyliście?
Nie, nie zdążyliśmy – odpowiada ku na-

szemu zdumieniu „Wilk”- uprzedził nas od-
dział z Jasła. Okazuje się, że nasi chłopcy byli 
już w pobliżu szosy, gdy nagle usłyszeli na szo-
sie strzały. Byli zaskoczeni, ale domyślali się, że 
ktoś ich uprzedził. Mimo to postanowili wziąć 
udział w walce. Po chwili ogień umilkł, za za-
krętem szosy zobaczyli rozbitą kolumnę sa-
mochodów niemieckich. Koło wozów wala-
ły się ciała poległych żandarmów. Ale gdzież 
są zwycięzcy? Strzały dochodzące z głębi lasu 
wyjaśniają, że poszli w pogoń za uciekającym 
wrogiem. Prawie równocześnie nadszedł od-
dział  radziecki i  wspólnie obejrzeli pobojo-
wisko. Osiem samochodów stało na szosie na 
przestrzeni 150 metrów. Wśród nich jeden sa-
mochód osobowy, trzy ciężarowe z ławkami /
widocznie dla żandarmów/ i cztery wozy bez 
ławek dla więźniów. Jak się później okazało 
– żandarmów było około 40-stu. Koło samo-
chodów leżały ciała sześciu poległych Niem-
ców, a  ilu ich w  lesie zginęło, trudno powie-
dzieć. Dowódca jasielskiego oddziału wybrał 
doskonałe miejsce na zasadzkę, bowiem szosa 
w tym miejscu biegła przez las na stoku Gilo-
wej Góry. Zaatakowani Niemcy nie mogli ucie-
kać w przeciwnym kierunku, bo teren wzno-
sił się dosyć stromo pod górę, uciekali więc na 
strzelających do nich partyzantów. Żandarmi 
więc zostali całkowicie rozproszeni. W pościg 
za nimi poszli wszyscy.

Po pewnym czasie pojedynczo nadcho-
dzą partyzanci jasielscy, żołnierze 5-tego Pułku 
Strzelców Podhalańskich AK. Patrole doniosły 
im, że samochody z żandarmerią przejechały 
w kierunku Żurowej. Zrobili więc zasadzkę na 
szosie pod Gilową Górą i udało się. Dowódcą 
oddziału jasielskiego był „Bem” ( Eugeniusz 
Przybyłowicz). Zaskoczenie żandarmów – jak 
opowiadali – było zupełne. W popłochu starali 
się ujść z zasadzki. Jeden z nich  wjechał w leśną 
drogę, ale wóz widocznie trafiony zatrzymał się. 
Zwłoki kierowcy leżały obok auta. Koło inne-

go wozu leżały zwłoki 
lejtnanta żandarme-
rii, prawdopodobnie 
dowódcy tej wyprawy. 
W ręce trzymał pisto-
let z  pustym już ma-
gazynkiem, dłoń miał 
tak zaciśniętą, że z tru-
dem zdołano wyjąć mu 
pistolet z  dłoni. Ofi-
cer ten w  wewnętrz-
nej kieszeni bluzy woj-
skowej miał drugi pi-
stolet z  nabojami, ale 
tym się nie zdążył się 
już posłużyć. W  jego 
torbie oficerskiej zna-

leziono ciekawy dla nas dokument z wczoraj-
szą datą. Był to protokół z przesłuchania jed-
nego z naszych żołnierzy, który wpadł w ręce 
Niemców. Aresztowanego i  związanego, po-
wieszono w Ryglicach za nogi i przesłuchiwa-
no. Zmaltretowany podał Niemcom nazwi-
ska kilku ludzi będących w  „lesie”. W  doku-
mencie tym był między innymi wymieniony 
wspomniany już Jan Duda (ps. „Czarny”). To 
po niego właśnie przyjechali do Żurowej (był 
u nas dowódcą pocztu batalionowego w stop-
niu starszego sierżanta, a zarazem – jak już pisa-
łem – komendantem placówki w Szerzynach).

Również był wymieniony pseudonim ko-
mendanta placówki w Ryglicach st. ogniomi-
strza Józefa Piotrowskiego (ps. ”Pionek”). 
Wreszcie w dokumencie był wymieniony Ta-
deusz Mikrut (ps. „Jawor”), z-ca komendan-
ta plac. w  Szerzynach. Dodać warto, że żoł-
nierz od którego Niemcy wydobyli te infor-
macje, został później przez nich zamordowa-
ny. Teraz stało się dla nas jasne, że wyprawa 
żandarmerii na Żurową i  Dobrocin była na-
stępstwem pochwycenia tamtego partyzanta. 
Strzały w lesie już umilkły, słychać nawoływa-
nie por. „Bema”. Żołnierze radzieccy pozbie-
rali dokumenty wojskowe poległych żandar-
mów niemieckich. Część samochodów miała 
uszkodzone motory, ale niektóre były na cho-
dzie. Nasi chłopcy postanowili wracać do obo-
zu wozem, kapral „Jóźko” wybrał więc 3-tono-
wego „Steyera” z ławkami. W wozie znalezio-
no dwie walizy, jedną wypełniona wytworną 
bielizną damską, druga bielizną męską. Prócz 
tego była duża paczka świec kościelnych i duża 
skrzynia papierosów. Z  broni był granatnik 
z 30-ma pociskami kaliber 45 mm.

Zasadniczo nie ma tu już nic do roboty. 
Zwycięzcy w pogoni za żandarmerią zbyt od-
dalili się. Por. „Wilk” kazał ściągać ciała pole-
głych żandarmów z  szosy do jaru, następnie 
przygotować samochody do spalenia. Wresz-
cie zarządził zbiórkę oddziału, czas wracać do 
obozu. Kpr. „Józko” podjeżdża zdobycznym 
wozem. Ktoś zrobił z biało-czerwonych opa-
sek, jakie nosiliśmy, dwie chorągiewki i umo-

cował je na masce naszego samochodu. Ktoś 
inny widocznie chcąc zaakcentować, że wróg 
całkowicie został pokonany, bo w partyzanc-
kich rękach jest jego flaga, wywiesił tą flagę ze 
swastyką (znalezioną w samochodzie) nad szo-
ferką. Wracają ze śpiewem, jednak nie ujecha-
li jeszcze kilometra, gdy tu nagle z zarośli przy 
szosie wyskoczyło na drogę dwóch mężczyzn 
w samych spodniach bez bluz i czapek. Jeden 
z nich trzymał w ręku karabin, a drugi granat 
ręczny trzonkowy i rękami zaczęli dawać znaki, 
by zatrzymać wóz. Zdumiony „Józko” nacisnął 
hamulce. Nieznajomi biegli do wozu, ale jeden 
z nich gwałtownie zatrzymał się, wskazując to-
warzyszowi na maskę samochodu, coś krzyk-
nął, następnie wskoczyli obaj ponownie w zaro-
śla przydrożne. Trwało to zaledwie parę sekund.

Teraz dopiero nasi chłopcy zdali sobie 
sprawę z tego co zaszło. Byli to bowiem dwaj 
żandarmi, którzy uszli cało z pogromu. By ich 
nie rozpoznał, zrzucili bluzy i czapki, zatrzy-
mali tylko broń. Prawdopodobnie szli zarośla-
mi wzdłuż szosy w nadziei, że łatwiej wydosta-
ną się z opresji. Trafili rzeczywiście na wóz, ja-
dący z wywieszoną flagą ze swastyką - tylko że 
jechali nim partyzanci. Tylko gdy znaleźli się 
przed maską samochodu, ujrzeli polskie chorą-
giewki i jeszcze prędzej wskoczyli w zarośla. Po 
tym epizodzie samochód ruszył w dalszą dro-
gę. Mieszkańcy wiosek, przez które przejeżdża-
li, słysząc pieśni partyzanckie owacyjnie witali 
naszych chłopców, ze zdumieniem patrząc na 
chorągiew ze swastyką.

Gdy dojeżdżali do Dobrocina, posterunek 
będący na ubezpieczeniu, widząc samochód 
ze swastyką niewiele myśląc strzelił do nich 
z karabinu, ale na szczęście nie trafił. Wresz-
cie znaleźli się na terenie obozu. Opowiada-
niom nie było końca do późnej nocy. Na drugi 
dzień kpt. „Leliwa” z uwagi  na  rozpoznanie  
naszych  stanowisk  przez  Niemców  przesu-
wa gros batalionu do zabudowań Podlesie 484, 
wysyłając II kompanię na Ratówki, a IV kom-
panię na zachodni cypel pasma wzniesienia 
Brzanka – Gilowa Góra.

W kilka dni później nad Dobrocin przy-
leciały dwa samoloty „Storchy” i zrzuciły sześć 
bomb, które nie wyrządziły zresztą żadnych 
szkód. Dopiero dwa miesiące po wyżej opisa-
nych wypadkach przybyły do Żurowej i Swo-
szowy oddziały własowców. Okopali się wzdłuż 
lasów, później nadeszły wojska niemieckie i za-
częto przeszukiwać lasy i miejscowości Swoszo-
wa, Żurowa i Ryglic. Aresztowano w samej Żu-
rowej 100 mężczyzn i wywieziono ich do Wro-
cławia i  Wiednia. Dodać trzeba, że z  pogro-
mu pod Gilową Górą 12-stu żandarmów, któ-
rzy lasami doszli do Swoszowy, zarekwirowali 
drabiniasty wóz i przez Szerzyny dojechali do 
stacji Siepietnica, skąd dostali się do Tarnowa.

Por. Władysław Kowal ps. „Rola”
Adiutant batalionu „Barbara”
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Za nami już dwie wycieczki organi-
zowane w ramach tegorocznej akcji pn. 
„Wędruj Razem z Nami”. Przed nami 
kolejne sześć atrakcyjnych wypadów. 
Akcję współtworzą Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz 
Jan Wójtowicz.

Kwietniowa inauguracja sezonu 
miała miejsce w naszej rodzimej gmi-
nie. Pomysł na zapoczątkowanie wędro-
wania po miejscowych szlakach okazał 
się bardzo trafny. W grupie 54-osobo-
wej wyruszyliśmy spod Urzędu Gminy 
w stronę Rychwałdu. Zaplanowana trasa 
wiodła przez naszą ścieżkę przyrodniczą 
– Uroczysko Pleśnianki. Tutaj w towa-
rzystwie Pana Ryszarda Kozika pozna-
waliśmy sekrety okolicznej flory. W Ry-
chwałdzie zatrzymaliśmy się u Pana Wła-
dysława Żabińskiego, który ugościł nas 
w swoim gospodarstwie. Dalsza część na-
szej wędrówki przebiegała pod postacią 
zwiedzania miejsc pamięci związanych 
z obiema wojnami światowymi. Zatrzy-
maliśmy się przy obelisku upamiętniają-
cym rozformowanie batalionu  16pp. AK 
„Barbara” oraz przy cmentarzach z okre-
su wielkiej wojny. Będąc już w Lichwi-
nie postanowiliśmy zwiedzić kamienio-
łom łupka mioceńskiego oraz liczące ok. 
60 mln. lat skamieniałe pnie drzew. Stąd 
udaliśmy się już w kierunku najwyższe-

go wzniesienia w gmi-
nie Pleśna – Wału. Aura 
była o tyle łaskawa, iż 
mimo zachmurzenia, 
dopiero pod koniec 
trasy, w lesie „Piekło”, 
dopadł nas deszcz, na 
szczęście nie tak inten-
sywny. W planie naszej 
wycieczki uwzględni-
liśmy sławetny „Dia-
bli Kamień” z enig-
matycznym wizerun-
kiem twarzy oraz le-
śną kapliczkę. Po tej 
części trasy oprowa-
dzał nas pan Sylwester 
Maciak, znający dosko-
nale historię okolicy. 
Wkrótce dotarliśmy do 
Janowic, na przysiółek 
„Zadziele”, gdzie cze-
kał na nas ciepły po-
częstunek. Gościliśmy 
u Pana Roberta Pytla, 
któremu serdecznie 
dziękujemy za przy-
chylność i gościnę. Na 
„Zadzielu” dokonaliśmy także oficjalne-
go rozpoczęcia tegorocznych wędrówek.

Druga wycieczka IV sezonu, zorga-
nizowana w ostatnią sobotę maja, zapro-
wadziła nas na wzgórza Beskidu Sądec-
kiego. W liczbie 55 osób wyruszyliśmy 
niebieskim szlakiem z Łabowca w kie-
runku schroniska na Hali Łabowej. Po-
goda oszczędziła nam deszczu, poskąpiła 
także promieni słonecznych. W optymal-
nych warunkach spokojnie, pewnie po-
konywaliśmy kolejne metry, stopniowo, 
łagodnie osiągając najwyższy punkt wy-

cieczki. Na Hali Łabowskiej zatrzyma-
liśmy się w schronisku na posiłek i go-
rącą herbatę. Ruszyliśmy w stronę Hali 
Pisanej, grzbietem pasma, otoczeni pięk-
nym krajobrazem na drugą stronę Beski-
du oraz dywanem dojrzewającej borowi-
ny. Na przełęczy, tuż za halą, odbiliśmy 
w stronę doliny Popradu, obierając żół-
ty szlak turystyczny. Jeszcze na wysoko-
ści około 900mnpm udało nam się wy-
patrzyć majaczące Tatry. Schodząc, cześć 
grupy zatrzymała się u jednego z górali, 
który oferował bundz i oscypki. Do Piw-
nicznej, obok pijalni wody mineralnej, 
dotarliśmy po 5 godzinach wędrowania. 

Nieco głodni zabraliśmy się auto-
busem nad sam Poprad. Gorący, pyszny 
obiad czekał na nas w Domu Wczaso-
wym „Stefanka”. Ponieważ zostało nam 
jeszcze trochę czasu, podjęliśmy wspól-
nie decyzję, by zatrzymać się na pół go-
dziny na rynku w Piwnicznej – Zdro-
ju. Około 17.00 udaliśmy się w drogę 
powrotną, zadowoleni z miło spędzo-
nego dnia.

Do zobaczenia na kolejnych szla-
kach. Zapraszamy! 

S. Smoleń

Sezon IV pełną parą!
Wędruj Razem z Nami 2014
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Zajęcia taneczno – ruchowe ZUMBA dla dzieci
W każdy poniedziałek:
godz. 10.00 – 11.00 w Centrum Kultury w Pleśnej
godz. 11.30 – 12.30 w Domu Kultury w Janowicach
Koszt jednych zajęć (przy grupie minimum 10-osobo-
wej): 3 złote od osoby
Wpłata u prowadzącego na pierwszych zajęciach
Zapisy do 1 lipca w Centrum Kultury w Pleśnej

Zajęcia ruchowo – sportowe na „Orliku” w Pleśnej
W każdy wtorek i czwartek: godz. 10.00 do 13.00
W  razie deszczu zajęcia odbywać się będą w  Centrum 
Kultury w Pleśnej

Lipiec
Zajęcia plastyczne
m.in. zdobienie skarbonki, biżuterii techniką dekupażu
W  każdy poniedziałek: godz. 11.30 – 13.30 w  Centrum 
Kultury w Pleśnej
Koszt: 22 zł /osoba przy grupie minimum 10 osób (koszty 
materiałów)
Zapisy wraz z wpłatą do 27 czerwca w Centrum Kultury 
w Pleśnej

Zajęcia taneczne
W każdą środę:
godz. 10.00 do 11.00 w Centrum Kultury w Pleśnej
godz. 11.30 do 12.30 w Domu Kultury w Janowicach
Koszt: 25 zł za miesiąc od osoby (przy grupie 10-osobo-
wej)
W  przypadku większej liczby uczestników koszty zajęć 
będą niższe
Wpłata na pierwszych zajęciach
Zapisy do 27 czerwca w Centrum Kultury w Pleśnej

Kulinaria
środy, godz. 11.00 do 13.00 w Centrum Kultury w Pleśnej
wtorki godz. 10.00 do 12.00 w Domu Kultury w Janowi-
cach
Koszt: 14 zł/osoba
Zapisy wraz z wpłatą do 27 czerwca w Centrum Kultury 
w Pleśnej oraz w Domu Kultury w Janowicach
Liczba miejsc ograniczona do 10.

Wycieczka autobusowa do Ciężkowic 
(dla dzieci szkolnych od klasy III) 
25 lipca (piątek) godz. 10.00
zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego (sala multimedial-
na i  prelekcyjna) oraz rezerwatu „Skamieniałe Miasto” 
z przewodnikiem
- wyjazd o godzinie 9.00 spod Urzędu Gminy Pleśna

Koszty wycieczki: 22 zł (przejazd, ubezpieczenie, bilet 
wstępu, przewodnik)
Zapisy wraz z wpłatą i wypełnionym pozwoleniem od 
rodziców/opiekunów do 18 lipca w  Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Pleśna 
 - liczba miejsc ograniczona – 30 osób
- przy zapisie należy podać: imię i nazwisko, adres, PE-
SEL, nr telefonu
(pozwolenie do pobrania na stronie internetowej oraz 
u organizatora)

Sierpień
Wycieczka autobusowa do Trzcinicy
(dla dzieci szkolnych od klasy III) 
29 sierpnia (piątek) godz. 11.00
zwiedzanie Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” 
z przewodnikiem: wystawa, park archeologiczny, grodzi-
sko, zwiedzanie platformy widokowej
- wyjazd o godzinie 9.15 spod Urzędu Gminy Pleśna

Koszty wycieczki: 35 zł (przejazd, ubezpieczenie, bilet 
wstępu, przewodnik)
Zapisy wraz z wpłatą i wypełnionym pozwoleniem od 
rodziców/opiekunów do końca lipca w Centrum Kultu-
ry, Sportu i Promocji Gminy Pleśna 
 - liczba miejsc ograniczona – 30 osób
- przy zapisie należy podać: imię i nazwisko, adres, PE-
SEL, nr telefonu
(pozwolenie do pobrania na stronie internetowej oraz 
u organizatora)

Informujemy, że w ramach oferty wakacyjnej mogą po-
jawić  się nadto dodatkowe atrakcje – prosimy śledzić 

informacje zawarte na naszej stronie internetowej www.
ckplesna.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Oferta wakacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Lipiec – sierpień 2014

Organizator: Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna

Okres całych wakacji
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Zmagania rekreacyjno – sportowe 
w ramach VI Europejskiego Tygodnia Spor-
tu dla Wszystkich w tym roku rozpoczęły 
się nieco wcześniej. Planując udział w kolej-
nym XX Sportowym Turnieju Miast i Gmin 
chcieliśmy podobnie, jak w latach ubiegłych, 
zaproponować takie imprezy, które zachęci-
łyby do udziału wielu mieszkańców naszej 
Gminy począwszy od przedszkolaków do 
osób dorosłych. Część zaplanowanych im-
prez, które w latach ubiegłych cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, również w tym 
roku zostały powtórzone.

W  sobotę 17 maja 15 uczniów Szko-
ły Podstawowej w Janowicach brało udział 
w zajęciach sportowych na pływalni w Fa-
ściszowej – Modrzewiowe Wzgórze. Najlep-
szymi pływakami okazali się kolejno: Mikoś 
Arkadiusz, Kocik Bartłomiej, Niewola Pa-
tryk i Skruch Dominik. W nagrodę otrzy-
mali okularki pływackie.

Trasa zaplanowanej wycieczki rowe-
rowej rozpoczynała się pod szkołą i  wio-
dła drogami wzdłuż prawego brzegu Bia-
łej. Po jednogodzinnej jeździe zatrzymali-
śmy się na 30 minut w Tuchowie. Następ-
nie rozpoczęła się wspinaczka po wzniesie-
niach dróg wiodących do Mesznej Opackiej 
i Lichwina. Tam też na drodze prowadzącej 
do Cmentarza Legionistów na Łowczówku 
została przeprowadzona próba sportowa 
w jeździe indywidualnej na czas. Po krót-
kim odpoczynku i podsumowaniu czasówki 
zjechaliśmy w stronę Rychwałdu pod szko-
łę w Pleśnej. Podczas wycieczki pokonali-
śmy dystans 32 km.

Na boisku sportowym „Orlik” w  tur-
nieju piłkarskim dzieci wystąpiły 4 drużyny. 
Grano systemem każdy z każdym.

W  turnieju finałowym badmintona 
i  tenisa stołowego, który został przepro-
wadzony w niedzielę 18 maja na hali spor-
towej w  Pleśnej, uczestniczyło po 21 fi-
nalistów, natomiast w  grach eliminacyj-
nych łącznie 150 zawodników. Wyłoniły 
one uczestników zawodów finałowych, do 
których zakwalifikowali się najlepsi wśród 
dziewcząt i  chłopców. Większość ze star-

tujących bardzo ambitnie podchodziło 
do każdego spotkania. W  każdym meczu 
uczniowie doskonalili swoje umiejętno-
ści, chcąc wygrywać i kontynuować udział  
w dalszej części turnieju. W kategorii dziew-
cząt gimnazjum w badmintona zwycięży-
ła podobnie jak w roku ubiegłym Aleksan-
dra Bogacka. Kolejne miejsca zajęły Daria 
Łątka, Patrycja Pytlik i Sara Drwal. Wśród 
chłopców wygrał Marcin Mania przed Da-
nielem Krasem, Przemysławem Krydką 
i Mateuszem Ropskim. W turnieju druży-
nowym dziewcząt uczestniczyło 9 par po-
dzielonych na dwie grupy eliminacyjne. Po 
dwie najlepsze drużyny grupowe walczy-
ły o zwycięstwo i medale w całym turnie-
ju. Natomiast w turnieju tenisa stołowego 
wśród dziewcząt najlepsza okazała się rów-
nież Aleksandra Bogacka przed Patrycją Py-
tlik i Sarą Drwal. Oskar Budzik okazał się 
bezkonkurencyjny wśród chłopców. Kolej-
ne miejsca na podium zajęli Tomasz Bro-
żek i Jędrzej Knapik. Zwycięzcy otrzymali 
medale i rakietki do badmintona z rąk pro-
wadzącego turniej Krzysztofa Sorysa. Gra-
tulujemy wszystkim startującym oraz dzię-
kujemy za udział. 

Również w niedzielę 18 maja odbył się 
XII Gminny Rajd Miejscami Pamięci Na-
rodowej. Organizatorem był Zespół Szkol-
no – Przedszkolny w Rzuchowej W Rajdzie 
udział wzięła młodzież ze szkoły w Rzucho-
wej i  Janowic, a  także zaproszeni goście, 
w sumie około 80 osób.

Na Cmentarzu wojennym nr 192 (Lub-
cza Szczepanowska – Lubinka) zaprojek-
towanym przez Gustawa Rossmanna od-
była się prelekcja. Pomnikiem centralnym 
na tym cmentarzu jest siedemnastometro-
wa kryta gontem kaplica. O godzinie 12:30 
odbyła się Msza Święta w której uczestni-
czyły władze Gminy Pleśna, przedstawicie-
le Światowego Związku AK, poczty sztanda-
rowe. Na grobach złożono wiązanki kwia-
tów. Rajd zakończył się pieczeniem kiełba-
sek i wspólnym biesiadowaniu.

Natomiast na obiekcie „Orlik” naj-
młodsi adepci tenisa ziemnego walczy-

li w  mini turnieju tej wspaniałej dyscy-
pliny, a  ich starsi koledzy w turnieju piłki 
nożnej. W turnieju tenisa uczestniczyło 12 
uczniów – zwyciężył Adrian Skowron, na-
tomiast w  turnieju piłkarskim 3 drużyny. 
Po zakończeniu zmagań najlepsi otrzymali 
symboliczne nagrody.

W  poniedziałek 19 maja przeprowa-
dzono zaplanowany Test Coopera. Test sza-
cuje wytrzymałość krążeniowo – oddecho-
wą. Przeznaczony dla osób od 13 roku ży-
cia, aktywnych fizycznie na poziomie rekre-
acyjnym lub wyczynowym. Zadanie testo-
we polega na przebiegnięciu jak najwięk-
szego dystansu w  ciągu 12 minut według 
tabel uwzględniających wiek i płeć. Miej-
scem testu powinna być równa, utwardzo-
na powierzchnia. Biegamy po pętli o zna-
nej długości. Od uczestników nie wyma-
ga się ciągłego biegu, przez część dystan-
su można maszerować. Pokonany dystans 
należy odnaleźć w odpowiedniej dla wieku  
i płci komórce tabeli. Jeśli jest on gorszy niż 
„przeciętny” lub „zadawalający”, są powo-
dy do niepokoju. Do testu przystąpiło wie-
lu uczniów szkół gimnazjalnych i podsta-
wowych.

Najlepsze wyniki wśród startujących 
gimnazjalistów uzyskali:

Daria Łatka – 2490m,
Sara Drwal – 2450m,
Weronika Plebanek – 2445m,
Mateusz Maślanka – 3020m,
Przemysław Brach – 2870m,
Patryk Bańka – 2830m,
Najlepsze wyniki wśród startujących 

uczniów SP uzyskali:
Weronika Martyka – 2180m,
Julia Kuklińska – 2145m,
Izabela Adamiak – 2005m,
Szymon Budzik – 2430m,
Adrian Skowron – 2395m,
Karol Kukułka – 2320m,

Najlepsi zostali nagrodzeni pamiątko-
wymi statuetkami i medalami.

W tym samym dniu w godzinach po-
południowych na hali przy Gimnazjum 
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w Pleśnej został rozegrany V Turniej Dwó-
jek Siatkarskich. Mogli w nim uczestniczyć 
uczniowie gimnazjum, szkół średnich i do-
rośli. Do zawodów przystąpiło 16 par. Były 
to pary męskie, żeńskie i mieszane. Grano 
systemem brazylijskim – do dwóch prze-
granych. Każdy mecz trwał 10 min. Uczest-
nicy pod nadzorem organizatora sami sę-
dziowali. Z tego zadania wywiązali się bar-
dzo dobrze. Po ostatnim finałowym spo-
tkaniu pierwsza trójka turnieju otrzymała 
piękne statuetki.

Najlepsze pary V Turnieju „Dwójek 
Siatkarskich 2014”:

Marcin Lisowski – Dominik Słowik
Michał Gawron – Karolina Brożek
Filip Wiejacki – Michał Wiejacki

Również w poniedziałek w szkole pod-
stawowej w Janowicach został przeprowa-
dzony turniej w tenisie stołowym w kate-
gorii chłopców – gry singlowe i  deblowe 
oraz w kategorii dziewcząt – gry singlowe. 
W turnieju wystartowało 20 zawodników. 
Gry singlowych chłopców:

Sikora Adam 
Kocik Kamil
Mikoś Arkadiusz
W  kategorii gier deblowych zwycię-

żyła para:
Sikora Adam i Kocik Kamil
Wśród dziewcząt najlepszymi okaza-

ły się:
Malisz Sandra
Kocik Monika
Kocik Ewelina
Ostatnią imprezą sportową tego dnia był 

turniej „w Zbijaka”. Zawody zostały przepro-
wadzone w szkole podstawowej w Szczepa-
nowicach. Uczestniczyło w nich 43 uczniów 
podzielonych na cztery zespoły. Trzy zespoły 
ze Szczepanowic i jedna z Janowic. Zwycię-
żył zespół ze Szczepanowic w składzie: Ka-
mil Kocik, Adam Sikora, Kamil Wójcik, Ar-
kadiusz Mikoś, Sandra Malisz, Patrycja Jasiń-
ska, Monika Kocik, Sylwia Tyka, Weronika 
Skrobisz i Marcin Rymanowski. Wszystkie 
zespoły w nagrodę otrzymały piłki.

Zabawy i gry dla przedszkolaków zapla-
nowano na wtorek 20 maja. Widząc wielką 
radość dzieci uczestniczących w zabawach 
w latach ubiegłych, tej imprezy nie mogło 
zabraknąć. Dzieci z Przedszkola z Pleśnej, 
Rzuchowej i  oddziałów przedszkolnych 
z  Lichwina, Świebodzina i  Szczepanowic 
podobnie jak w latach ubiegłym rywalizo-
wały między sobą na hali sportowej w Ple-
śnej. To kolejne IV spotkanie pięciolatków 
i sześciolatków naszej Gminy. Zabawa była 
wspaniała i przez cały czas jej nie brakowało. 
W czasie zabaw i przerw było widać radość 

w oczach biegających i szczęśliwych dzieci. 
Z wielkim zapałem wykonywali powierzo-
ne zadania. Rywalizacja była bardzo zacięta  
i wyrównana. Ostatecznie wszystkie dzie-
ci zwyciężyły. W  zabawach uczestniczy-
ło 145 dzieci. Organizator bardzo dziękuje 
wszystkim dzieciom i ich opiekunom oraz 
dyrektorom przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych za udział w tej bardzo sympatycz-
nej i  miłej imprezie. Pamiątkowy puchar, 
dyplom i  artykuły dydaktyczno - sporto-
we dzieciom wręczali Pani Barbara Piwo-
warczyk – nauczyciel prowadzący zabawy  
i Dyrektor Gimnazjum w Pleśnej Pan Mie-
czysław Gąciarz, który zaprosił wszystkich 
za rok na kolejną piątą sportową rywaliza-
cję przedszkolaków.

Również 20 maja odbyła się ostatnia 
runda spotkań piłkarskich ligi szkół podsta-
wowych na boisku Orlik. Była to piąta edy-
cja tych rozgrywek. W całym sezonie w roz-
grywkach uczestniczyło dziewięć zespołów 
z sześciu szkół naszej Gminy. Każdy mecz 
to nowe doświadczenie dla młodych piłka-
rzy. Celem całej ligi jest doskonalenie umie-
jętności piłkarskich i zachęcanie do udziału 
w systematycznych zajęciach szkoleniowych 
w Uczniowskim Klubie Sportowym. Orga-
nizacja ligi przynosi oczekiwany skutek. Są 
chłopcy, którzy właśnie po udziale w tych 
rozgrywkach decydują się na udział w  za-
jęciach treningowych UKS. Na zakończe-
niu i podsumowaniu rozgrywek była obec-
na Pani Dyrektor Centrum Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Pleśna Jolanta Kucze-
ra-Stankowska i Pan Dyrektor Gimnazjum 
Mieczysław Gąciarz. Podziękowali mło-
dym sportowcom za udział i wielkie zaan-
gażowanie. Życzyli wielu sukcesów sporto-
wych i zachęcali do udziału wszystkie dru-
żyny wraz z  opiekunami w  rozgrywkach 
w przyszłym roku. Każda z drużyn otrzyma-
ła pamiątkowy puchar i dyplom. Zdobyw-
cy miejsc na podium medale. Najlepszym 
strzelcem ligi został zawodnik SP w  Ple-
śnej Maciej Zieliński, najlepszym bramka-
rzem Rafał Szablowski, natomiast najlep-
szym zawodnikiem Dawid Pabian reprezen-
tujący SP w Rzuchowej. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe statuetki.

Liga piłki nożnej – etap „Orlik”
Rychwałd – Szczepanowice  0:3
Pleśna I – Świebodzin  1:0
Rzuchowa – Pleśna III  2:0
Plesna II – Janowice  2:0
Pleśna III – Pleśna II  0:2
Świebodzin – Rzuchowa   0:1
Szczepanowice – Pleśna I  0:4
Lichwin – Rychwałd  3:0
Pleśna I – Lichwin   4:0
Szczepanowice – Rzuchowa  0:0

Pleśna II – Świebodzin  2:3
Janowice – Pleśna III  2:0
Świebodzin – Janowice  2:0
Szczepanowice – Pleśna II  0:1
Lichwin – Rzuchowa  0:1
Rychwałd – Pleśna I  0:3
Rzuchowa – Rychwałd  3:0
Pleśna II – Lichwin  3:0
Janowice – Szczepanowice  1:0
Pleśna III – Świebodzin  3:1
Szczepanowice – Pleśna II  1:0
Lichwin – Janowice  0:3
Rychwałd – Pleśna II  0:3
Pleśna I – Rzuchowa  5:0
Pleśna II – Plesna I  1:3
Janowice – Rychwałd   3:0
Pleśna III – Lichwin  3:0
Świebodzin – Szczepanowice 2:2
Lichwin – Świebodzin  0:3
Rychwałd – Pleśna III  0:3
Pleśna I – Janowice  5:2
Rzuchowa – Pleśna II  4:1
Janowice – Rzuchowa  1:5
Pleśna III – Pleśna I  1:7
Świebodzin – Rychwałd   3:0
Szczepanowice – Lichwin  3:0

Tabela końcowa:
Pleśna I –   32pkt
Rzuchowa –   21pkt
Pleśna II –   20pkt
Janowice –   17pkt
Świebodzin –   15pkt
Szczepanowice–  14pkt
Pleśna III –   13pkt
Lichwin –   11pkt
Rychwałd –     1pkt

Od rana tego samego dnia, korzysta-
jąc z panującej pięknej pogody, zrealizowa-
liśmy rajd pieszy po pleśnieńskim Pogórzu. 
Wędrówka rozpoczęła się z  doliny Białej, 
a zakończyła nad brzegiem Dunajca w Dą-
brówce Szczepanowskiej. Trasa rajdu mia-
ła około 12 km długości i w zdecydowanej 
części wiodła bezdrożami i dolinami oraz 
korytami potoków. Trasa wiodła z Pleśnej 
żółtym szlakiem, fragmentem ścieżki przy-
rodniczej i wędrując „na azymut” doszliśmy 
do leśniczówki w Lubince. Po wypoczynku 
udaliśmy się na dalszą część trasy wiodącej 
leśnymi drogami i potokami, aby około go-
dziny 13:00 znaleźć się nad brzegiem Dunaj-
ca. Oczekiwał tam na nas szkolny autobus, 
którym wróciliśmy do szkoły. Grupa uczest-
ników to uczniowie klas pierwszym gimna-
zjum w Pleśnej w towarzystwie 3 nauczycieli.

W  środę 21 maja rozegrano na hali 
w Pleśnej VIII turniej piłki ręcznej chłop-
ców o „Puchar Wójta Gminy Pleśna”. Tur-
niej, jak co roku, jest podsumowaniem se-
zonu dla chłopców biorących udział w zaję-
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w Pleśnej został rozegrany V Turniej Dwó-
jek Siatkarskich. Mogli w nim uczestniczyć 
uczniowie gimnazjum, szkół średnich i do-
rośli. Do zawodów przystąpiło 16 par. Były 
to pary męskie, żeńskie i mieszane. Grano 
systemem brazylijskim – do dwóch prze-
granych. Każdy mecz trwał 10 min. Uczest-
nicy pod nadzorem organizatora sami sę-
dziowali. Z tego zadania wywiązali się bar-
dzo dobrze. Po ostatnim finałowym spo-
tkaniu pierwsza trójka turnieju otrzymała 
piękne statuetki.

Najlepsze pary V Turnieju „Dwójek 
Siatkarskich 2014”:

Marcin Lisowski – Dominik Słowik
Michał Gawron – Karolina Brożek
Filip Wiejacki – Michał Wiejacki

Również w poniedziałek w szkole pod-
stawowej w Janowicach został przeprowa-
dzony turniej w tenisie stołowym w kate-
gorii chłopców – gry singlowe i  deblowe 
oraz w kategorii dziewcząt – gry singlowe. 
W turnieju wystartowało 20 zawodników. 
Gry singlowych chłopców:

Sikora Adam 
Kocik Kamil
Mikoś Arkadiusz
W  kategorii gier deblowych zwycię-

żyła para:
Sikora Adam i Kocik Kamil
Wśród dziewcząt najlepszymi okaza-

ły się:
Malisz Sandra
Kocik Monika
Kocik Ewelina
Ostatnią imprezą sportową tego dnia był 

turniej „w Zbijaka”. Zawody zostały przepro-
wadzone w szkole podstawowej w Szczepa-
nowicach. Uczestniczyło w nich 43 uczniów 
podzielonych na cztery zespoły. Trzy zespoły 
ze Szczepanowic i jedna z Janowic. Zwycię-
żył zespół ze Szczepanowic w składzie: Ka-
mil Kocik, Adam Sikora, Kamil Wójcik, Ar-
kadiusz Mikoś, Sandra Malisz, Patrycja Jasiń-
ska, Monika Kocik, Sylwia Tyka, Weronika 
Skrobisz i Marcin Rymanowski. Wszystkie 
zespoły w nagrodę otrzymały piłki.

Zabawy i gry dla przedszkolaków zapla-
nowano na wtorek 20 maja. Widząc wielką 
radość dzieci uczestniczących w zabawach 
w latach ubiegłych, tej imprezy nie mogło 
zabraknąć. Dzieci z Przedszkola z Pleśnej, 
Rzuchowej i  oddziałów przedszkolnych 
z  Lichwina, Świebodzina i  Szczepanowic 
podobnie jak w latach ubiegłym rywalizo-
wały między sobą na hali sportowej w Ple-
śnej. To kolejne IV spotkanie pięciolatków 
i sześciolatków naszej Gminy. Zabawa była 
wspaniała i przez cały czas jej nie brakowało. 
W czasie zabaw i przerw było widać radość 

w oczach biegających i szczęśliwych dzieci. 
Z wielkim zapałem wykonywali powierzo-
ne zadania. Rywalizacja była bardzo zacięta  
i wyrównana. Ostatecznie wszystkie dzie-
ci zwyciężyły. W  zabawach uczestniczy-
ło 145 dzieci. Organizator bardzo dziękuje 
wszystkim dzieciom i ich opiekunom oraz 
dyrektorom przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych za udział w tej bardzo sympatycz-
nej i  miłej imprezie. Pamiątkowy puchar, 
dyplom i  artykuły dydaktyczno - sporto-
we dzieciom wręczali Pani Barbara Piwo-
warczyk – nauczyciel prowadzący zabawy  
i Dyrektor Gimnazjum w Pleśnej Pan Mie-
czysław Gąciarz, który zaprosił wszystkich 
za rok na kolejną piątą sportową rywaliza-
cję przedszkolaków.

Również 20 maja odbyła się ostatnia 
runda spotkań piłkarskich ligi szkół podsta-
wowych na boisku Orlik. Była to piąta edy-
cja tych rozgrywek. W całym sezonie w roz-
grywkach uczestniczyło dziewięć zespołów 
z sześciu szkół naszej Gminy. Każdy mecz 
to nowe doświadczenie dla młodych piłka-
rzy. Celem całej ligi jest doskonalenie umie-
jętności piłkarskich i zachęcanie do udziału 
w systematycznych zajęciach szkoleniowych 
w Uczniowskim Klubie Sportowym. Orga-
nizacja ligi przynosi oczekiwany skutek. Są 
chłopcy, którzy właśnie po udziale w tych 
rozgrywkach decydują się na udział w  za-
jęciach treningowych UKS. Na zakończe-
niu i podsumowaniu rozgrywek była obec-
na Pani Dyrektor Centrum Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Pleśna Jolanta Kucze-
ra-Stankowska i Pan Dyrektor Gimnazjum 
Mieczysław Gąciarz. Podziękowali mło-
dym sportowcom za udział i wielkie zaan-
gażowanie. Życzyli wielu sukcesów sporto-
wych i zachęcali do udziału wszystkie dru-
żyny wraz z  opiekunami w  rozgrywkach 
w przyszłym roku. Każda z drużyn otrzyma-
ła pamiątkowy puchar i dyplom. Zdobyw-
cy miejsc na podium medale. Najlepszym 
strzelcem ligi został zawodnik SP w  Ple-
śnej Maciej Zieliński, najlepszym bramka-
rzem Rafał Szablowski, natomiast najlep-
szym zawodnikiem Dawid Pabian reprezen-
tujący SP w Rzuchowej. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe statuetki.

Liga piłki nożnej – etap „Orlik”
Rychwałd – Szczepanowice  0:3
Pleśna I – Świebodzin  1:0
Rzuchowa – Pleśna III  2:0
Plesna II – Janowice  2:0
Pleśna III – Pleśna II  0:2
Świebodzin – Rzuchowa   0:1
Szczepanowice – Pleśna I  0:4
Lichwin – Rychwałd  3:0
Pleśna I – Lichwin   4:0
Szczepanowice – Rzuchowa  0:0

Pleśna II – Świebodzin  2:3
Janowice – Pleśna III  2:0
Świebodzin – Janowice  2:0
Szczepanowice – Pleśna II  0:1
Lichwin – Rzuchowa  0:1
Rychwałd – Pleśna I  0:3
Rzuchowa – Rychwałd  3:0
Pleśna II – Lichwin  3:0
Janowice – Szczepanowice  1:0
Pleśna III – Świebodzin  3:1
Szczepanowice – Pleśna II  1:0
Lichwin – Janowice  0:3
Rychwałd – Pleśna II  0:3
Pleśna I – Rzuchowa  5:0
Pleśna II – Plesna I  1:3
Janowice – Rychwałd   3:0
Pleśna III – Lichwin  3:0
Świebodzin – Szczepanowice 2:2
Lichwin – Świebodzin  0:3
Rychwałd – Pleśna III  0:3
Pleśna I – Janowice  5:2
Rzuchowa – Pleśna II  4:1
Janowice – Rzuchowa  1:5
Pleśna III – Pleśna I  1:7
Świebodzin – Rychwałd   3:0
Szczepanowice – Lichwin  3:0

Tabela końcowa:
Pleśna I –   32pkt
Rzuchowa –   21pkt
Pleśna II –   20pkt
Janowice –   17pkt
Świebodzin –   15pkt
Szczepanowice–  14pkt
Pleśna III –   13pkt
Lichwin –   11pkt
Rychwałd –     1pkt

Od rana tego samego dnia, korzysta-
jąc z panującej pięknej pogody, zrealizowa-
liśmy rajd pieszy po pleśnieńskim Pogórzu. 
Wędrówka rozpoczęła się z  doliny Białej, 
a zakończyła nad brzegiem Dunajca w Dą-
brówce Szczepanowskiej. Trasa rajdu mia-
ła około 12 km długości i w zdecydowanej 
części wiodła bezdrożami i dolinami oraz 
korytami potoków. Trasa wiodła z Pleśnej 
żółtym szlakiem, fragmentem ścieżki przy-
rodniczej i wędrując „na azymut” doszliśmy 
do leśniczówki w Lubince. Po wypoczynku 
udaliśmy się na dalszą część trasy wiodącej 
leśnymi drogami i potokami, aby około go-
dziny 13:00 znaleźć się nad brzegiem Dunaj-
ca. Oczekiwał tam na nas szkolny autobus, 
którym wróciliśmy do szkoły. Grupa uczest-
ników to uczniowie klas pierwszym gimna-
zjum w Pleśnej w towarzystwie 3 nauczycieli.

W  środę 21 maja rozegrano na hali 
w Pleśnej VIII turniej piłki ręcznej chłop-
ców o „Puchar Wójta Gminy Pleśna”. Tur-
niej, jak co roku, jest podsumowaniem se-
zonu dla chłopców biorących udział w zaję-
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ciach i zawodach piłki ręcznej w ciągu roku 
szkolnego. W  VIII turnieju uczestniczyły 
zespoły w dwóch kategoriach wiekowych, 
rocznik 1998 i  rocznik 1999-2000. W  za-
wodach uczestniczyły reprezentacje Rado-
myśla Wielkiego Zalasowej i Pleśnej. Gra-
no systemem „każdy z każdym”.

Wyniki spotkań: rocznik 1999-2000
Radomyśl W. – Zalasowa   6:6
Pleśna – Radomyśl W.   8:11
Zalasowa – Pleśna   11:7 

Tabela końcowa:
Zalasowa
Radomyśl Wielki
Pleśna
Wyniki spotkań: rocznik 1998

Radomyśl W. – Zalasowa   6:8
Pleśna – Radomyśl W. 12:8
Pleśna – Zalasowa  12:9 

Tabela końcowa:
Pleśna
Zalasowa 
Radomyśl Wielki

Puchary, medale i  dyplomy wręcza-
ła Pani Dyrektor Centrum Kultury i  Pan 
Dyrektor Gimnazjum. Najlepsi zawodni-
cy poszczególnych zespołów otrzymali pa-
miątkowe statuetki. Wygrana chłopców 
z Pleśnej w starszej kategorii podobnie jak 
w ubiegłym roku to spory sukces. Chłop-
cy udowodnili, że systematyczne uczest-
nictwo w  zajęciach treningowych przy-
nosi żądany efekt. Najlepszymi zawodni-
kami turnieju zostali: Tomasz Wolak, Mi-
chał Maj, z Radomyśla, Tomasz Galas, To-
masz Pawłowicz z Zalasowej, Michał Bober  
i Przemysław Krydka z Pleśnej.

W godzinach popołudniowych tego sa-
mego dnia na hali został przeprowadzony 
turniej „Trójek siatkarskich” dla dziewcząt 
szkół podstawowych i gimnazjum. W oby-
dwu kategoriach startowało po 4 zespoły. 
Grano systemem „każdy z każdym”.

Wyniki:
Szkoły Podstawowe:

„Muszki” - Iza Adamiak, Karolina Gądek, 
Ewelina Trybulec,
„Skowronki” - Kinga Łabuda, Natalia Su-
łowska, Sylwia Bodziony,
„Tygryski” – Magda Cetera, Weronika Ga-
wełczyk, Magda Florek,
„J.O.M.” – Aleksandra Biga, Julia Lis, Mi-
lena Miśtak,

Gimnazjum:
„Gwoździe” – Ola Sajdak, Karolina Brożek, 
Ola Golińska,
„Jedynka” – Ola Bogacka, Marzena Kubisz, 
Iza Surowiec,
„Marmolada” – Aga Burnat, Sylwia Mar-
mol, Natalia Dymon,

„Jaskółki” – Monika Sowa, Asia Kamykow-
ska, Wiktoria Skowron,

Statuetki i dyplomy dla trzech najlep-
szych drużyn wręczał trener prowadzący 
zajęcia z dziewczętami Pan Marek Skrobot.

W czwartek 22 maja przy pięknej sło-
necznej pogodzie odbył się uliczny mar-
szobieg dla dzieci, młodzieży i  dorosłych 
ku Czci Świętego Jana Pawła II. Trasa wio-
dła od parkingu przy Kościele Parafial-
nym w  Pleśnej poprzez uliczki pobliskie-
go Osiedla. W marszobiegu uczestniczyło 
450 uczniów i nauczycieli ZSP w Rzucho-
wej, SP i  Gimnazjum w  Pleśnej. Bieg od-
był się ze startu wspólnego dla wszystkich 
uczestników, prowadzony przez gimnazja-
listów, uczestników małopolskiej gimna-
zjady młodzieży w  biegach przełajowych: 
Oliwię Rzepka, Darię Łątka, Mateusza Ma-
ślankę, Szymona Rybę i Przemysława Bra-
cha. Wszyscy uczestnicy po pokonaniu tra-
sy otrzymali pamiątkowe naklejki, a szkoły 
podziękowania za liczny udział.

W  tym samym czasie w  Świebodzi-
nie odbyły się „Wiosenne biegi przełajowe”. 
Startowało w nich 46 osób w czterech ka-
tegoriach: kl. I-III oraz IV – VI oddzielnie 
dziewczęta i chłopcy. Zwycięzcami poszcze-
gólnych kategorii zostali:

kl. I-III- dziewczęta: 
1. Zabawa Angelika 
2. Korpacka Kasia
3. Broda Wiktoria
kl.I-III - chłopcy: 
1. Bober Mateusz 
2. Kajmowicz Dawid 
3. Sawczak Miłosz
kl.IV-VI- dziewczęta: 
1. Abranmowicz Anna, 
2. Budzik Ola, 
3. Kajmowicz Iwona
kl.IV-VI - chłopcy: 
1. Czermak Karol, 
2. Małopolski Mikołaj, 
3. Wrona Adam

W ostatnim dniu Tygodnia Sportu prze-
prowadzono w gimnazjum w Pleśnej Dzień 
Sportu Szkolnego. Zawody lekkoatletycz-
ne i międzyklasowe wyścigi sprawnościo-
we to główne atrakcje dnia. Uczestniczy-
ło w nich 165 uczniów. Dobra zabawa, bicie 
rekordów szkoły w poszczególnych konku-
rencjach, rywalizacja między klasami dopin-
gowała uczestników do wzmożonego wysił-
ku. Najlepsze wyniki wśród gimnazjalistów 
w skoku w dal uzyskali Oliwia Rzepka 4,04m 
i Michał Nawrocki 5,10m, w biegu na 60m 
mistrzem szkoły zostali Patrycja Pytlik 8,54s 
i Patryk Gacek 7,49s. W pchnięciu kulą Karo-
lina Brożek 8,10m i Radosław Knapik 9,70m.

Także 23 maja odbył się szkolny turniej 
szachowy o mistrza i mistrzynię szachową 
Szkoły Podstawowej w Janowicach oraz sy-
multana z mistrzem szachowym seniorów. 
Turniej i symultana trwały w godz. 1215- 1600 

w turnieju wzięło udział 10 uczniów, którzy 
dobrze znali zasady gry w szachy w tym 6 
chłopców i 4 dziewczęta z klas IV – VI. Zde-
cydowaną przewagę w kategorii dziewcząt 
zyskała uczennica klasy IV Adamiak Alek-
sandra, wygrywając wszystkie partie w ra-
mach turnieju i wszystkie partie towarzyskie 
w grach mieszanych z chłopcami poza tur-
niejem. Miejsce drugie zajęła Kocik Eweli-
na, a trzecie Jasińska Patrycja. W kategorii 
chłopców kolejność wyglądała następująco: 
1 miejsce Kocik Bartłomiej 2 miejsce Wój-
cik Kamil i 3 miejsce Krakowski Dariusz. 
Najlepsza trójka turnieju otrzymała medale.

Podobny turniej w  tym dniu został 
przeprowadzony w  szkole podstawowej 
w  Pleśnej dla uczniów klas I-VI. Turniej 
był rozgrywany systemem szwajcarskim. 
Wszystkich uczestników biorących udział 
w rozgrywkach było 39. Wstępne elimina-
cje przeprowadzono w dwóch grupach wie-
kowych. Spośród uczniów klas I – III i IV- 
VI wyłoniono po 6 najlepszych zawodni-
ków, którzy następnie rozegrali 7 rund po-
śród siebie. Na szczególne uznanie zasługuje 
uczeń klasy II b Paweł Kędzior, który wygrał 
wszystkie rozgrywane partie, co uplasowało 
Go na I miejscu. Finałowa dwunastka otrzy-
mała medale. Najlepsze wyniki uzyskali:

Kędzior Paweł
Kukułka Karol
Brożek Kamil
Budzik Szymon
Sajdak Adam
Budzik Kacper
Skubisz Tomasz
Kukułka Jakub
Wojnarowicz Krzysztof
Tryba Wiktoria
Boczek Kondrat
Stadyk Leon 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, 
opiekunom i  wolontariuszom za udział 
w tegorocznej edycji turnieju miast i gmin. 
Szczególne podziękowania dla Dyrekcji 
Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gmi-
ny Pleśna i Gimnazjum w Pleśnej. 

 Koordynator VI Europejskiego Tygo-
dnia Sportu dla Wszystkich

 XX Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin w Gminie Pleśna

Krzysztof Sorys
(fotoreportaż na str. 28)
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Bardzo blisko podium powiatowe-
go uplasowały się trzy drużyny w za-
wodach lekkoatletycznych. Pierwsza 
z nich to drużyna dziewcząt szkoły 
podstawowej w Rzuchowej. W czwór-
boju wywalczyła  czwarte miejsce zdo-
bywając 866pkt. Do podium 
dziewczętom zabrakło tylko 
trzech punktów. Również 
zaraz za podium znalazły się 
zespoły dziewcząt i chłop-
ców gimnazjum w Pleśnej. 
Drużyny te rywalizowały 
w drużynowej lidze lekko-
atletycznej. Dziewczęta zdo-
bywając 865pkt przegrały 
podium tylko jednym punk-
tem, natomiast chłopcy zdo-
bywając 1080pkt przegrali 

podium osiem-
nastoma punk-
tami. Wszystkie 
zawody zostały 
przeprowadzo-
ne na stadionie 

lekkoatletycznym w Tarnowie 
- Mościcach. Dobre wyniki 
będą zachęcać do jeszcze lep-
szego przygotowania i startów 
w roku przyszłym. Opiekuna-
mi poszczególnych zespołów 
na zawodach byli Pani Diana 
Lisowska, Pan Stanisław Faliń-
ski i Pan Krzysztof Sorys.

K.S.

Drużyna chłopców gimnazjum 
w  Pleśnej po raz drugi w  historii zdo-
była srebrne medale powiatowego finału 
piłki ręcznej. 11 kwietnia w Skrzyszowie 
został zorganizowany turniej piłki ręcz-
nej  dla czterech najlepszych drużyn na-
szego powiatu. Uczestniczyły w nim dru-
żyny z Zalasowej, Lisiej Góry, Skrzyszo-
wa i  Pleśnej. Awans do gier finałowych 
chłopcy uzyskali po wygranej w półfina-
le powiatowym, który odbył się 26 marca 
na hali w Pleśnej.

Wyniki finałów powiatowych:
Pleśna – Skrzyszów 9:12

Zalasowa – Lisia Góra 
 12:6
Skrzyszów – Lisia Góra 
 23:8
Pleśna – Zalasowa 
 12:11
Skrzyszów – Zalasowa 
 14:9
Pleśna – Lisia Góra 
 17:8
Puchar, medale i dyplom 
zawodnicy i trener otrzy-
mali z rąk Pana Dyrekto-
ra ZS w Skrzyszowie.

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

Drużyna występowała w następują-
cym składzie: Mateusz Maślanka, Konrad 
Dulęba, Marcin Mania, Szymon Ryba, 
Przemysław Krydka, Kamil Bernaś, Da-
niel Kras, Wiktor Polek, Michał Bober, 
Sebastian Łątka, Krzysztof Szatko, Pa-
tryk Bańka, Piotr Golonka. Przygotowa-
niem drużyny i jej prowadzeniem pod-
czas turniejów kierował Krzysztof Sorys. 

K.S.

SREBRNA DRUŻYNA

LEKKOATLETYKA
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Po raz pierwszy w historii reprezen-
tanci naszej Gminy w sztafetowych 
biegach przełajowych dziewcząt i 
chłopców awansowali do finałów 
wojewódzkich w tym samym roku 

szkolnym. Obydwie drużyny reprezen-
tujące gimnazjum w Pleśnej zajęły dru-
gie miejsca w finale powiatowym. Za-
jęcie tak wysokiej lokaty wymaga przy-
gotowania wyrównanej drużyny, któ-
ra na dystansie 10x800m dziewczęta i 
10x1000m chłopcy jest wysoce zdyscy-
plinowana, współpracuje i dopinguje się 

nawzajem. Finał powiatowy przeprowa-
dzono 15 kwietnia na osiedlu Legionów 
w Tarnowie. Puchary i medale wręczał 
Prezes Powiatowego Szkolnego Związ-
ku Sportowego. Wynik ten zapewnił  

obydwu druży-
nom  udział w 
finałach woje-
wódzkich, któ-
re odbyły się 
29 kwietnia w 
Nowym Targu. 
Start w finałach 
wojewódzkich 
okazał się wiel-
kim sukcesem 
naszych repre-
zentantów. Na 
bardzo trud-
nym, grząskim 
terenie lotni-
ska w Nowym 
Targu dziew-
częta zajęły VI, 

natomiast chłopcy V miejsce, wśród po-
nad 30 reprezentacji naszego wojewódz-
twa. To największy sukces w tej dyscypli-
nie sportu od wielu lat. Przygotowaniem 
drużyn do zwodów kierowali nauczycie-
le wychowania fizycznego Pani Barba-
ra Piwowarczyk i Pan Krzysztof Sorys.

Reprezentanci naszego gimnazjum 
występowali w następującym składzie:

Dziewczęta: Oliwia Rzepka, Patry-
cja Pytlik, Daria Łątka, Natalia Sułow-
ska, Anna Chrzanowska, Natalia Ślaga, 
Klaudia Sawczak, Sara Drwal, Weroni-
ka Plebanek, Kornelia Trytek, Agniesz-
ka Burnat

Chłopcy: Mateusz Maślanka, Ra-
dosław Knapik, Patryk Bańka, Przemy-
sław Brach, Szymon Ryba, Krystian Wi-
śniewski, Kamil Patyk, Patryk Gacek, Łu-
kasz Michałek, Dominik Starostka, Ma-
teusz Ropski, Przemysław Krydka

K.S.

W czwartek, 1 maja na kompleksie sportowo – rekreacyj-
nym „Orlik” w Pleśnej rozegrany został V Memoriał im. Jac-
ka Gąciarza. Turniej piłkarski, który gościł młodych spor-
towców z rocznika 2000 i młodszych, zorganizowany został 
przez UKS „Gryf” Pleśna we współpracy z  Urzędem Gmi-
ny Pleśna, Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Ple-
śna, Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łow-
czówkiem oraz Szkołą Podstawową im. Bronisława Czecha z 
Pleśnej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Stani-
sław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 
oraz Polski Związek Piłki Nożnej.

Oficjalnego otwarcia rozgrywek dokonał Tomasz Włodek 
– prezes UKS „Gryf” Pleśna. Ponadto wójt Gminy Pleśna Sta-
nisław Burnat dziękował zawodnikom za tak liczny udział w 
turnieju, życzył młodym chłopakom wielu bramek, zdrowej 
rywalizacji, kibicom wielu emocji. Głos zabrał także wnuk Jac-
ka Gąciarza – Jackek Partridge.

O godzinie 9.30 rozpoczęła się rywalizacja w dwóch gru-
pach. Gospodarze gościli kluby sportowe z 3 województw: ma-
łopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Prócz rokrocznie wy-
stępujących Tarnovii, Wisły Kraków czy DAP-u, w Memoria-
le wzięły udział: Odra Wodzisław Śląski, AS Progres Kraków, 
Krakus Nowa Huta, Iglopool Dębica, Siarka Tarnobrzeg, Stal 
Stalowa Wola. Wszystkie spotkania żywiołowo komentował 
Arkadiusz Mruk z gimnazjum w Pleśnej, urozmaicając tym 
samym pleśnieńskie rozgrywki.

W finale spotkały się Wisła Kraków z DAP Dębica. Chłop-
cy z Podkarpacia okazali się jednak lepiej dysponowani, poko-
nując pewnie rywala 4:0. Trzecie miejsce w turnieju zajęli nasi 
sąsiedzi – MKS Tarnovia. UKS „Gryf” Pleśna mimo podję-
tej walki uplasował się na ostatnim miejscu. Tabela końcowa 
przedstawia się następująco:

DAP Dębica 
Wisła Kraków

Dębicki klub tryumfuje na Orliku
V Memoriał im. Jacka Gąciarza w Pleśnej

WIELKI SUKCES W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
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Po raz pierwszy w historii reprezen-
tanci naszej Gminy w sztafetowych 
biegach przełajowych dziewcząt i 
chłopców awansowali do finałów 
wojewódzkich w tym samym roku 

szkolnym. Obydwie drużyny reprezen-
tujące gimnazjum w Pleśnej zajęły dru-
gie miejsca w finale powiatowym. Za-
jęcie tak wysokiej lokaty wymaga przy-
gotowania wyrównanej drużyny, któ-
ra na dystansie 10x800m dziewczęta i 
10x1000m chłopcy jest wysoce zdyscy-
plinowana, współpracuje i dopinguje się 

nawzajem. Finał powiatowy przeprowa-
dzono 15 kwietnia na osiedlu Legionów 
w Tarnowie. Puchary i medale wręczał 
Prezes Powiatowego Szkolnego Związ-
ku Sportowego. Wynik ten zapewnił  

obydwu druży-
nom  udział w 
finałach woje-
wódzkich, któ-
re odbyły się 
29 kwietnia w 
Nowym Targu. 
Start w finałach 
wojewódzkich 
okazał się wiel-
kim sukcesem 
naszych repre-
zentantów. Na 
bardzo trud-
nym, grząskim 
terenie lotni-
ska w Nowym 
Targu dziew-
częta zajęły VI, 

natomiast chłopcy V miejsce, wśród po-
nad 30 reprezentacji naszego wojewódz-
twa. To największy sukces w tej dyscypli-
nie sportu od wielu lat. Przygotowaniem 
drużyn do zwodów kierowali nauczycie-
le wychowania fizycznego Pani Barba-
ra Piwowarczyk i Pan Krzysztof Sorys.

Reprezentanci naszego gimnazjum 
występowali w następującym składzie:

Dziewczęta: Oliwia Rzepka, Patry-
cja Pytlik, Daria Łątka, Natalia Sułow-
ska, Anna Chrzanowska, Natalia Ślaga, 
Klaudia Sawczak, Sara Drwal, Weroni-
ka Plebanek, Kornelia Trytek, Agniesz-
ka Burnat

Chłopcy: Mateusz Maślanka, Ra-
dosław Knapik, Patryk Bańka, Przemy-
sław Brach, Szymon Ryba, Krystian Wi-
śniewski, Kamil Patyk, Patryk Gacek, Łu-
kasz Michałek, Dominik Starostka, Ma-
teusz Ropski, Przemysław Krydka

K.S.

W czwartek, 1 maja na kompleksie sportowo – rekreacyj-
nym „Orlik” w Pleśnej rozegrany został V Memoriał im. Jac-
ka Gąciarza. Turniej piłkarski, który gościł młodych spor-
towców z rocznika 2000 i młodszych, zorganizowany został 
przez UKS „Gryf” Pleśna we współpracy z  Urzędem Gmi-
ny Pleśna, Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Ple-
śna, Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łow-
czówkiem oraz Szkołą Podstawową im. Bronisława Czecha z 
Pleśnej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Stani-
sław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 
oraz Polski Związek Piłki Nożnej.

Oficjalnego otwarcia rozgrywek dokonał Tomasz Włodek 
– prezes UKS „Gryf” Pleśna. Ponadto wójt Gminy Pleśna Sta-
nisław Burnat dziękował zawodnikom za tak liczny udział w 
turnieju, życzył młodym chłopakom wielu bramek, zdrowej 
rywalizacji, kibicom wielu emocji. Głos zabrał także wnuk Jac-
ka Gąciarza – Jackek Partridge.

O godzinie 9.30 rozpoczęła się rywalizacja w dwóch gru-
pach. Gospodarze gościli kluby sportowe z 3 województw: ma-
łopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Prócz rokrocznie wy-
stępujących Tarnovii, Wisły Kraków czy DAP-u, w Memoria-
le wzięły udział: Odra Wodzisław Śląski, AS Progres Kraków, 
Krakus Nowa Huta, Iglopool Dębica, Siarka Tarnobrzeg, Stal 
Stalowa Wola. Wszystkie spotkania żywiołowo komentował 
Arkadiusz Mruk z gimnazjum w Pleśnej, urozmaicając tym 
samym pleśnieńskie rozgrywki.

W finale spotkały się Wisła Kraków z DAP Dębica. Chłop-
cy z Podkarpacia okazali się jednak lepiej dysponowani, poko-
nując pewnie rywala 4:0. Trzecie miejsce w turnieju zajęli nasi 
sąsiedzi – MKS Tarnovia. UKS „Gryf” Pleśna mimo podję-
tej walki uplasował się na ostatnim miejscu. Tabela końcowa 
przedstawia się następująco:

DAP Dębica 
Wisła Kraków

Dębicki klub tryumfuje na Orliku
V Memoriał im. Jacka Gąciarza w Pleśnej

WIELKI SUKCES W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
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Tarnovia Tarnów
AS Progres Kraków
Stal Stalowa Wola 
Odra Wodzisław Śląski 
Siarka Tarnobrzeg 
Iglopool Dębica 
Krakus Nowa Huta 
UKS Gryf Pleśna 
Spośród wyróżniających się piłkarzy trenerzy wybrali 

najlepszego brakarza i zawodnika. Królem strzelców V Me-
moriału został Michał Chęciak z DAP-u. Bramkarzem tur-
nieju wybrano Bartłomieja Michała z tarnobrzeskiej Siar-
ki, a statuetkę najlepszego zawodnika odebrał Kamil Ignyś 
z Wisły Kraków.

Nagrody rzeczowe, puchary i medale wręczali laure-
atom: Wójt Gminy Pleśna Stanisław Burnat, Członek Za-
rządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Prze-
wodniczący Rady Gminy Pleśna Ryszard Stankowski, rad-
ni Leszek Nowicki i Kazimierz Mania. 

S. Smoleń

Turniej nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie organiza-
cyjne UKS GRYF Pleśna, Urzędu Gminy Pleśna, Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, Gimnazjum w 
Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem, Szkoly Pod-
stawowej im. Bronisława Czecha z Pleśnej. Chciałbym podzię-
kować również przedstawicielom oraz pracownikom tych in-
stytucji: pani Agnieszce Stasik, panu Mieczysławowi Gąciarzo-
wi, panu wójtowi Stanisławowi Burnatowi, Przewodniczące-
mu Rady Gminy panu Ryszardowi Stankowskiemu, pani Jo-
lancie Kuczera – Stankowskiej oraz państwu Grażynie i Bog-
danowi Golińskim, Joannie i Marcinowi Warchoł, Tomaszo-
wi Sajdakowi, Andrzejowi Klichowi, Seba-
stianowi Smoleniowi. Serdecznie dziękuję 
Jackowi Partridge - wnukowi Jacka Gącia-
rza - za przybycie i uczestnictwo w Memo-
riale. Dziękuję paniom kucharkom ze Szkoły 
Podstawowej za przygotowanie posiłków dla 
uczestników Memoriału oraz paniom sprzą-
tającym w Gimnazjum. Na ręce Kierownika 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej 
Mieczysława Cichego składam podziękowa-
nia za pomoc w transporcie stołów i ławek. 
Dziękuję jednostce OSP KSRG w Pleśnej za 
zapewnienie opieki medycznej.

Nadto dziękuję sponsorom V Memoriału im. Jac-
ka Gąciarza w Pleśnej. Finansowo wsparli nas: Urząd 
Marszałkowski w Krakowie – podziękowania składam 
na ręce pana Stanisława Sorysa, PZPN, Tarnowska 
Agencja Rozwoju Regionalnego – pan Nowicki Le-
szek, pan Kazimierz Mania, Ju - Mar państwo Marta 
i Jerzy Rzepa, Delikatesy Centrum – pan Tomasz Na-
lepka, AL.CAPONE – pan Skowron Sławomir, pan 
Szablowski Piotr, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, 
FOTO 33 Tarnów – pan Tomasz Heród, Sport Cen-
trum Tarnów.

Patronami V Memoriału im. Jacka Gąciarza byli: Stani-
sław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 
oraz Polski Związek Piłki Nożnej. Opiekę medialną nad im-
prezą sprawowali: TVP 3 Kraków, TARNÓW.IN, MIASTO 
i LUDZIE, RDN Małopolska, miesięcznik POGÓRZE, Fut-
bol Małopolska, JuniorFutboll.pl. 

Prezes UKS „Gryf ” Pleśna
Tomasz Włodek
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