
Po żniwach - dożynki gminne „pod banderą” Janowic  
(więcej na str. 2)

W numerze także:

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA 
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W niedzielę, 24 sierpnia gmina Ple-
śna obchodziła własne dożynki. Go-
spodarzem tegorocznego święta plo-
nów była wieś Janowice. Po odprawie-
niu nabożeństwa dożynkowego w Jano-
wicach, część artystyczna imprezy odby-
ła się w centrum Pleśnej. Starostami te-
gorocznych dożynek było małżeństwo 
Agnieszka i Władysław Koza z Janowic.

Msza święta dożynkowa o godz. 
14.00 z udziałem proboszczów: Jano-
wic – ks. Piotra Stelmacha, Pleśnej – 
ks. Józefa Bobowskiego, Lichwina – ks. 
Jana Kwarcińskiego i Szczepanowic – ks. 
Władysława Kiełba, odbyła się także w 
obecności mieszkańców Janowic, przed-
stawicieli władz gminy oraz delegacji 
poszczególnych miejscowości. Podczas 
liturgii poświęcone zostały wszystkie 
wieńce dożynkowe. 

Korowód z udziałem wszystkich 11 
grup wieńcowych dotarł do cen-
trum Pleśnej w niespełna godzinę. 
Kapela „Pleśnianie” w sześciooso-
bowym składzie przygrywała pod-
czas przejazdu. Mimo fatalnej pro-
gnozy na niedzielne popołudnie 
niebo było dla gminy łaskawe, tuż 
po mszy świętej ustały opady.

Program dożynkowy w wyko-
naniu mieszkańców Janowic tra-
dycyjnie nawiązywał do żniw pol-
skich, wypieku chleba i innych ak-
centów wiejskich. Scenariusz typo-
wy dla naszego regionu zawierał bawią-
ce publiczność wstawki humorystyczne 

chociażby w postaci przyśpiewek. Jak co 
roku starostowie dożynek wręczyli go-
spodarzowi gminy symboliczny bochen 
chleba. Po raz kolejny też wójt spróbo-
wał swych sił w młóceniu cepami. Pro-
gram Janowiczan spodobał się, o czym 
świadczyły gromkie brawa po występie. 
Wśród oglądających tę część artystycz-
ną byli posłowie na Sejm: Urszula Au-
gustyn i Józef Rojek, marszałek Stani-
sław Sorys, radny powiatowy Józef Kna-
pik, Przewodniczący Rady Gminy Ple-
śna Ryszard Stankowski.

Jak na prawdziwe dożynki przysta-
ło, program gminnego święta uatrakcyj-
niały występy folklorystyczne. Prócz ka-
peli „Pleśnianie”, pleśnieńska scena go-
ściła zespół regionalny „Gorce” z Ka-
mienicy. W dwóch odsłonach zapre-
zentowali śpiew ludowy przy akompa-
niamencie własnej kapeli oraz tańce re-

gionalne. Ostatnim punktem części ar-
tystycznej był koncert tarnowskiej gru-
py „Pyroskop”. Dożynki zakończyła za-
bawa przy szlagierach wykonywanych 
przez zespół „Forte”.

Wieńce dożynkowe, tak pieczoło-
wicie wykonywane przez mieszkańców 
poszczególnych sołectw, wzięły udział w 
corocznym gminnym konkursie. Kon-
strukcją, doborem materiałów i stylem 
winny były nawiązywać do tradycyj-
nego wieńca dożynkowego. Komisja w 
składzie: Małgorzata Hajduga, Jolanta 
Zych i Barbara Wójcik przyglądnąwszy 
się uważnie każdemu, dokonała wybo-
ru dwóch, które reprezentować miały 
gminę na zewnątrz. Podobno o wyborze 
zadecydowały detale. Wieniec wsi Ple-
śna, autorstwa Joanny Łobody, prezen-
tował się na dożynkach powiatowych w 

Ciężkowicach, natomiast to Rzuchowej 
w tym roku przypadł zaszczyt wyjazdu z 

wieńcem na dożynki jasnogórskie. 
Stałym punktem programu 

dożynek była również prezentacja 
wieńców. Delegacje kolejnych wsi 
wnosiły własny wieniec na scenę. 
Konferansjer zapowiadał kolejne 
sołectwo, tak więc zaciekawiona 
publiczność – zwłaszcza przyjezd-
na – mogła teraz rozpoznać swoje-
go faworyta.

Centrum Kultury, Sportu i Pro-
mocji Gminy Pleśna – składa ser-

deczne podziękowania osobom za bez-
interesowne wsparcie przy organizacji 
i przeprowadzeniu imprezy:
- Mieszkańcom wsi Janowice 
- Sołtysowi Janowic Zofii Gromba 

wspólnie z Radą Sołecką,
- Proboszczom z parafii Janowice, Ple-

śna, Lichwin i Szczepanowice, 
- sponsorom dożynek – Stanisławowi 

Kocikowi i Sławomirowi Skowrono-
wi,

- druhom z OSP Janowice i Pleśna,
- jurorom Gminnego Konkursu Wień-

ców,
- Przewodniczącemu Rady Gminy Ple-

śna – Ryszardowi Stankowskiemu 
– za ufundowanie wyjazdu autoka-
rowego na dożynki jasnogórskie do 
Częstochowy. 

S. Smoleń

Gmina dziękowała za tegoroczne plony
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W miesiącach letnich w Gminie Ple-
śna zakończono realizacje kilku inwesty-
cji, które były możliwe dzięki dofinanso-
waniu ze środków zewnętrznych.

Mieszkańcy miejscowości Rzucho-
wa mogą już korzystać z  boiska spor-
towego, które zostało zbudowane dzię-
ki unijnemu dofinansowaniu ze środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Na boisku zamontowane zosta-
ły trybuny, ławki, kosze na śmieci, wia-
ty boiskowe, bramki oraz piłkochwy-
ty. Obiekt jest oświetlany z wykorzysta-
niem lamp fotowoltaicznych. Całkowi-
ty koszt realizacji zadania wyniósł bli-
sko 650 tys. zł. 

Dzięki dofinansowaniu udzielonemu 
przez Ministra Sportu i Turystyki ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej (FRKF) rozpoczęto remont posadzki 

w hali sportowej przy Gimnazjum w Ple-
śnej. Obiekt zostanie oddany do użytku 
już w październiku. Całkowity koszt in-
westycji wyniósł blisko 590 tys. zł.

W  ramach zaplanowanych robót 
wykonano docieplenie części podda-
sza i wykonano roboty wykończeniowe 
świetlicy dla strażaków w remizie OSP 
Lichwin. Całkowity koszt zadania wy-
niósł 67 tys. zł. Zadanie zostało sfinan-
sowane ze środków Województwa Ma-
łopolskiego w ramach programu „Mało-
polskie remizy”.

Nadto wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Pleśna zapraszamy do odwiedzenia 
Centrum Pamięci Narodowej w Lichwi-
nie, którego powstanie zbiegło się z set-
ną rocznicą wybuchu I wojny światowej. 
Głównym założeniem projektu było utwo-
rzenie miejsca pamięci o ofiarach z obu 

wojen światowych, których mogiły znaj-
dują się na terenie gminy Pleśna. W ra-
mach zaplanowanych prac powstał plac, 
na którym odbywać się będą uroczysto-
ści i  apele. Na terenie centrum znajdu-
ją się obeliski upamiętniające bohaterów 
dwóch największych konfliktów zbrojnych 
XX w. Z tablic informacyjnych można do-
wiedzieć się wielu ciekawych informacji  
m.in. o działalności konspiracyjnej miesz-
kańców Gminy Pleśna w czasie II woj-
ny światowej, o cmentarzach wojennych 
z okresu I WŚ. Centrum będzie także peł-
nić rolę bezpiecznego miejsca wypoczyn-
ku dla mieszkańców i turystów oraz este-
tycznej wizytówki miejscowości. Realiza-
cja zadania była możliwa dzięki unijne-
mu dofinansowaniu z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Oliwia Tańska

W piątek 16 maja Członek Zarzą-
du Województwa Małopolskiego Sta-
nisław Sorys przekazał Wójtowi Stani-
sławowi Burnatowi umowę na dofinan-
sowanie montażu oświetlenia solarnego 
na terenie Gminy Pleśna. Dotacja unij-
na z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na realizacje inwe-
stycji wynosi blisko 588 tys. zł.

Staramy się działać w  taki sposób, 
żeby wykorzystać potencjał, który po-

siadamy na terenie Naszego Wojewódz-
twa. Unia Europejska daje środki po to, 
aby budować rozwój gospodarczy, by 
zwiększać PKB - powiedział, przekazu-
jąc umowę, Stanisław Sorys.

Projekt obejmuje zakresem bu-
dowę oświetlenia ulicznego solarne-
go w czterech miejscowościach Gminy 
Pleśna (Lichwin, Pleśna, Szczepanowi-
ce, Rzuchowa):
1. w Lichwinie, wzdłuż drogi powiato-

wej Lubinka-Tuchów;
2. w Pleśnej, wzdłuż drogi gmin-
nej Pleśna-Gądówka i  Pleśna-
-Szczepanowice oraz na osie-
dlu domów jednorodzinnych 
w Pleśnej;
3. w Rzuchowej na osiedlu do-
mów jednorodzinnych.

Łącznie zamontowanych zostanie 76 
lamp. W każdym z wytypowanych od-
cinków zaplanowano budowę oświetle-
nia w postaci stanowisk słupowych (la-
tarnie oraz fundamenty) oraz uziemie-
nia słupów. Lampy wykorzystują ener-
gię elektryczną wytwarzaną przez pane-
le fotowoltaiczne i nie wymagają zasila-
nia elektrycznego z sieci energetycznej.

Oliwia Tańska

DOFINANSOWANIE NA LAMPY SOLARNE

Finalizacja kilku ważnych inwestycji 
w okresie wakacyjnym
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Gmina Pleśna znalazła się w gronie 19 gmin wojewódz-
twa małopolskiego, którym przyznano dofinansowanie unij-
ne na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ścieko-
wej. W ramach naboru złożono 88 wniosków, z których 72 
zostały ocenione pozytywnie i znalazły się na liście projek-
tów zakwalifikowanych do przyznania pomocy. Pula środków 
dostępna w ramach przedmiotowego konkursu wynosiła 25 
mln zł, co umożliwiło dofinansować 19 pierwszych projek-
tów znajdujących się na liście rankingowej.

W ramach przyznanej dotacji zrealizowany zostanie pro-
jekt pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodo-
ciągowej w miejscowościach Rychwałd i Rzuchowa”. Celem 
projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy 
Pleśna poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kana-

lizacji sanitarnej. Operacja składa się z trzech zadań: rozbu-
dowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rzuchowej na 
działkach od 411/5 do 414/3, rozbudowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej w Rzuchowej na działkach od 406/6 do 
407/5, rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ry-
chwałd. Planuje się wykonanie 28 przyłączy kanalizacyjnych 
i 44 przyłączy wodociągowych. Całkowita wartość zadania 
wynosi prawie 800 tys. zł.

Projekt dofinansowany zostanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej”).

Oliwia Tańska

Gmina Pleśna rozpoczęła prace nad przygotowaniem Pla-
nu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest  strategicznym do-
kumentem, warunkującym ubieganie się o środki z Unii Eu-
ropejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane z ochro-
ną środowiska i efektywnością energetyczną.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do 
osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-ener-
getycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplar-
nianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej z od-
nawialnych źródeł). Oprócz korzyści w skali makro docelowo 
Plan ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez po-
prawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Gmina Pleśna złożyła wniosek do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie  o dofinansowanie tego opracowania. W ramach Działa-
nia 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicz-
nej – plany gospodarki niskoemisyjnej” Gmina uzyskała bez-
zwrotną dotację w wysokości 85% kosztów jego przygotowa-
nia. Projekt przewiduje opracowanie bazy inwentaryzacji CO2 
oraz planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN), przeprowadze-
nie oceny oddziaływania na środowisko oraz szkolenie pra-
cowników Urzędu Gminy Pleśna w zakresie tworzenia PGN.

Opracowanie dokumentu zostało zlecone firmie spe-
cjalistycznej Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

Oliwia Tańska

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichwinie, w związku z oddaniem do użytku budynku remizy w Li-
chwinie, składa serdeczne podziękowania: Władzom Gminy Pleśna, a w szczególności: panu Wójtowi Stanisła-
wowi Burnatowi, Zastępcy Wójta pani Marcie Rzepa, Skarbnikowi Gminy pani Joannie Krochmal, Sekretarzo-
wi Gminy pani Małgorzacie Włodek, Kierownikowi referatu IKOŚ panu Józefowi Knapikowi, panu Tadeuszo-
wi Ścieżce; Radnym Gminy Pleśna, Księdzu Proboszczowi Janowi Kwarcińskiemu, członkom OSP w Lichwinie, 
mieszkańcom oraz wszystkim dobroczyńcom, dzięki którym nasza wieś może szczycić się tak piękną remizą.

Ze strażackim pozdrowieniem,
Zarząd OSP Lichwin

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych przeprowa-
dzonych podczas pikniku rodzinnego, który odbył się w Pleśnej w czerwcu 2014r.

Zgłoszone uwagi zostaną przedstawione radnym podczas wrześniowych posiedzeń komisji Rady Gminy Pleśna. 
W najbliższym czasie na stronie internetowej Gminy Pleśna oraz na portalu internetowym Gminy Pleśna www.aktywni-
lokalnie.pl zostaną umieszczone zgłoszone przez Państwo uwagi wraz z odpowiedziami na nie.

Pracownicy Urzędu Gminy Pleśna

Nowe zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Powstanie Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pleśna
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Z inicjatywy Zarządu Gminy PSL w Ple-
śnej przy współpracy Centrum Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Pleśna oraz Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Pleśnej w dniu 9 czerw-
ca została zorganizowana uroczystość z oka-
zji Gminnego Święta Ludowego przypadają-
ca na dzień Zielonych Świąt. Wydarzenie zo-
stało połączone i wplecione w 100-lecie dro-
gi do niepodległości.

Część oficjalna odbyła się na placu przy 
Urzędzie Gminy w Pleśnej.  Mieszkańcy Gmi-
ny Pleśna oraz wszyscy zaproszeni goście roz-
poczęli uroczystość odśpiewaniem hymnu na-
rodowego. Obchodom przewodniczył Prezes 
Zarządu Gminnego PSL w Gminie Pleśna Wa-
cław Majewski, który powitał zaproszonych 
gości, a wśród nich byli min. wójt gminy Ple-
śna - Stanisław Burnat, Członek Zarządu Wo-
jewództwa Małopolskiego Stanisław Sorys, 
dziennikarka telewizyjna Agnieszka Gąciarz - 
Partridge,  prelegent - dr Jan Hebda, Przewod-
niczący Rady Gminy Pleśna - Ryszard Stan-
kowski, Radny Rady Powiatu - Józef Knapik. 
W wydarzeniu wzięły również udział Pocz-
ty Sztandarowe z terenu gminy Pleśna, takie 
jak: Sztandar Szkoły Podstawowej w Pleśnej, 

Gimnazjum w Pleśnej, Komendy Hufca ZHP 
Pleśna, Koła PSL w Lichwinie, Przedwojen-
ny Sztandar  Koła PSL w Pleśnej, Przedwojen-
ny Sztandar Koła PSL w Janowicach, Sztan-
dar Zarządu Gminnego PSL w Pleśnej oraz 
Sztandar OSP w Pleśnej i OSP w Lichwinie.  

W okolicznościowych przemówieniach 
głos zabrał również Wicemarszałek Stanisław 
Sorys oraz dr Jan Hebda, a następnie poszcze-
gólne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym poległych za kraj. Na zakoń-
czenie obchodów święta „ludowców” została 
zaplanowana sesja historyczna z udziałem dr 
Jana Hebdy, który wygłosił wykład pt. „Pleśna 
wczoraj i dziś”. Była to przede wszystkim oka-
zja do przypomnienia historii ruchu ludowego, 
jego działaczy i ich roli w rozwoju wsi Pleśna.

„Tegoroczne Święto Ludowe powiązane 
zostało z wszystkimi uroczystościami, które 
odbędą się w naszej gminie, m.in. 70-lecie akcji 
„Burza”. Będą one organizowane przez Samo-
rząd Gminy i Samorząd Województwa, a my 
jako „ludowcy” chcieliśmy pokazać historie ru-
chu ludowego, na podstawie czołowych posta-
ci z naszej gminy. Ma to związek z tym, iż oni 
też w jakiś sposób przecierali szlak do niepod-
ległości. A często jest tak, że zwykle mówimy 
o tych wielkich rzeczach, a często zapomina-
my, że tutaj ktoś zrobił podwaliny pod to, co 
mamy dzisiaj.” – mówi Wacław Majewski - Pre-
zes Zarządu Gminnego PSL w Gminie Pleśna.

Anita Ogiela

Od września w gimnazjach w Pleśnej i w Rzuchowej rozpocznie 
się realizacja programu Youngster Plus, w ramach którego ucznio-
wie klas trzecich będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z ję-
zyka angielskiego. Stosowane w ramach programu rozwiązania me-
todyczne pozwalają na bardziej efektywną naukę języka. 

Zajęcia prowadzone są w ramach zajęć pozalekcyjnych w opar-
ciu o podręczniki, które uczestnicy zajęć otrzymają bezpłatnie w ra-
mach programu. Każda z grup zaawansowania zobligowana jest do 
zrealizowania 90 godzin lekcyjnych zajęć w ramach roku szkolnego.

Zajęcia w ramach programu Youngster są odpłatne dla uczniów 
w wysokości 5 zł/ m-c. Środki z tego tytułu są w całości przezna-

czane na potrzeby szkoły, przede wszystkim na potrzeby programu 
(np. z zebranych środków można zakupić pomoce dydaktyczne).

Gmina zobowiązana jest m.in. do współfinansowania wyna-
grodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia, zapewnienia pomiesz-
czeń do prowadzenia zajęć, zorganizowania i zapewnienia wszyst-
kim uczniom uczestniczącym w  zajęciach i  mieszkających poza 
miejscowością, w której jest prowadzona nauka, dowozu (trans-
portu) do domów, skorelowanego z zajęciami pozalekcyjnymi.

Program Youngster realizowany jest przy wsparciu finanso-
wym Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w ra-
mach programu Youngster Plus.

Oliwia Tańska

Wyróżnienie dla 
Henryka Iwańca – 
sołtysa wsi Pleśna

W  tym roku po 
raz pierwszy powiat 
tarnowski zorganizo-
wał Konkurs na „Naj-
lepszego Sołtysa Po-
wiatu Tarnowskiego 
2014”. Rozstrzygnięcie konkursu miało 
miejsce podczas dożynek powiatowych 
w Ciężkowicach.

Naszą gminę reprezentował Pan 
Henryk Iwaniec – sołtys wsi Pleśna 
z wieloletnim doświadczeniem w pracy 
na rzecz sołectwa i gminy. Warto dodać, 
iż wyboru reprezentanta dokonało gre-
mium sołtysów z naszych miejscowości. 
Pan Henryk otrzymał wyróżnienie, sym-
boliczny dyplom uznania oraz nagrodę 
rzeczową. Warto nadmienić, iż konkurs 
ten był dofinansowany przy wsparciu 
wszystkich samorządów terytorialnych 
z powiatu tarnowskiego.

S. Smoleń
Pragnę po-

dziękować Pa-
niom i  Panom 
Sołtysom z Gmi-
ny Pleśna za tę za-
szczytną dla mnie 
nominację. Dzię-
kuję nadto gospo-
darzowi gminy – 

Wójtowi Stanisławowi Burnatowi za zaufa-
nie, czteroletnią współpracę oraz docenie-
nie pracy, jaką my – sołtysi – na co dzień 
wykonujemy dla gminy i mieszkańców.

Sołtys Wsi Pleśna Henryk Iwaniec

Program YOUNGSTER Plus w gimnazjach Gminy Pleśna

OBCHODY ŚWIĘTA „LUDOWCÓW” 
W PLEŚNEJ
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Szczęśliwe małżeństwo to takie, w którym 
mąż rozumie każde słowo, którego żona… 
nie wypowiedziała!

Alfred Hitchcock

W środę 14 sierpnia 11 par małżeń-
skich z gminy Pleśna obchodziło swoje „Zło-
te Gody”. W sali Centrum Kultury, Sportu i 
Promocji Gminy Pleśna wójt Stanisław Bur-
nat odznaczył jubilatów Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Zaproszeni mał-
żonkowie otrzymali także legitymacje z pod-
pisem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego. Gospodarz na-
szej gminy złożył jubilatom gratulacje, ży-
cząc, by ich dalsze życie było pełne zdro-
wia, uśmiechu i miłości. W listach gratula-
cyjnych, które otrzymali, czytamy: „Niech 

sprzyja Wam los, niosąc radość i pomyślność 
na dalsze lata. Idźcie przez życie z dobrocią 
w sercu, otoczeni ludźmi, których kochacie, 
silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia 
– nierozłączni.”

W uroczystości wzięli udział nadto 
Przewodniczący Rady Gminy Pleśna Ry-
szard Stankowski oraz jego zastępca – rad-
ny Kazimierz Mania. Po uroczystym „sto 
lat” jubilaci wraz z towarzyszącymi im 
krewnymi: dziećmi, wnukami, prawnuka-
mi, zasiedli przy wspólnym stole. Powra-
cały wspomnienia. 

Tego dnia swoje święto obchodzili: 
Państwo Zofia i Dionizy Cebula, Państwo 

Romana i Wiesław Flasz, Państwo Hele-
na i Andrzej Kocik, Państwo Anna i Zdzi-
sław Kocik, Państwo Halina i Mieczysław 
Majkut, Państwo Jadwiga i Eugeniusz Mar-
ta, Państwo Anna i Czesław Rzońca, Pań-
stwo Maria i Adam Słowik, Państwo Ma-
ria i Józef Seruś, Państwo Stanisława i Jó-
zef Zielińscy, Państwo Bogusława i Ma-
rian Żurowscy.

Jubilatom życzymy kolejnych wielu lat 
razem, w szczęściu i miłości. Niech wciąż 
wypełniają swoją misję, będąc wzorem 
do naśladowania dla młodszych pokoleń.

S. Smoleń

W sobotę 30 sierpnia 2014 r. na bo-
isku sportowym Orlik w Pleśnej odbyły się 
rozgrywki piłkarskie Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych o Puchar Wójta Gminy Pleśna. 
Uczestnikami zmagań sportowych byli dru-
howie z wszystkich sześciu jednostek z tere-
nu naszej Gminy oraz członkowie czterech 
zespołów Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych: Rzuchowej, Janowic i Szczepano-
wic. Organizatorem strażackiego turnieju 
piłkarskiego był Zarząd Oddziału Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Pleśnej.

Imprezie towarzyszył niewątpliwie stra-
żacki klimat wypełniony humorem i dobrą 

zabawą, bowiem nie chodzi-
ło tutaj o wielki profesjona-
lizm piłkarski, czy też wyni-
ki związane z zajęciem czo-
łowych miejsc, ale o wspólne 
spotkanie się druhów, których 
łączy przecież bardzo zaszczyt-
ny cel niesienia bezinteresow-
nej pomocy innym. W rozgry-

wanych 12 minutowych meczach piłki noż-
nej, których było łącznie 17, bowiem sędzia 
ustalił, że zagra każdy zespół z każdym, mo-
gliśmy podziwiać wiele ciekawych akcji za-
równo wśród najmłodszych uczestników, 
jak i wśród druhów seniorów.

Finałem rozgrywek piłkarskich były 
gratulacje i wręczenie pucharów przez Wój-
ta Gminy Pleśna zwycięskim drużynom, 
którymi zostały: drużyna seniorów z OSP 
Pleśna i zespół Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej I z Rzuchowej.

W imieniu Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Pleśnej składam serdecz-
ne podziękowania sponsorowi Pani Agacie 
Skowron, Wójtowi Gminy Panu Stanisławo-
wi Burnatowi za sponsoring i doping dru-
hom rozgrywającym mecze.

Myślę, że w tym turnieju nie ma prze-
granych, wszyscy uczestnicy pokazali i  udo-
wodnili, na co ich stać, szczególnie Ci naj-
młodsi ochotnicy z Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych dostarczyli wszystkim nieza-
pomnianych emocji. 

Nasza ,,Brać Strażacka” miło i sportowo 
zakończyła tegoroczne wakacje.

Sekretarz Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Pleśnej

dh Elżbieta Kędzior

50 lat razem!

Rozgrywki piłkarskie strażaków o Puchar Wójta Gminy Pleśna
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W  niedzielę  29  czerwca  miesz-
kańcy  gminy  Pleśna  mogli  zapoznać 
się z działalnością lokalnych organiza-
cji pozarządowych podczas Rodzinne-
go Pikniku, który odbył się w Pleśnej 
na placu przy Urzędzie Gminy. Tego-
roczny  piknik  realizowany był  przez 
Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych 
z Krakowa i Urząd Gminy Pleśna w ra-
mach projektu unijnego: Doskonale-
nie mechanizmu konsultacji społecz-
nych w Gminie Pleśna.

Ideą  pikniku  było  zachęcenie 
mieszkańców  gminy  do  aktywnego 
brania  udziału  w  działalności  gminy 
poprzez  udział  w  konsultacjach  spo-
łecznych. Na stoisku konsultacji spo-
łecznych można się było dowiedzieć, 
co  to  są  konsultacje  społeczne  i  jak 
można wziąć w nich udział. Zaintere-
sowani mogli skorzystać z doradztwa, 
jak pozyskać środki na lokalne inicja-
tywy. Uczestnicy pikniku chętnie za-
znaczali na mapie gminy miejsca za-
niedbane  w  gminie  oraz  takie,  gdzie 
jest duży potencjał do wykorzystania.

Wydarzenie  rozpoczął  mecz  pił-
ki nożnej o Puchar Gminy Pleśna ro-
zegrany  na  boisku  Orlik  pomiędzy 
drużyną Stowarzyszenia Nowa Szan-
sa a drużyną Gminy Pleśna, w której 
skład weszli nauczyciele, samorządow-
cy i przedsiębiorcy. Piknik dał szansę 
mieszkańcom na przybliżenie działal-
ności  lokalnych  organizacji  pozarzą-
dowych. Uczniowski Klub Sportowy 
z  Janowic zatroszczył  się o organiza-
cję i przebieg konkursów sportowych. 
Dla zainteresowanych walkami rycer-
skimi,  specjalny  pokaz  zorganizowa-
ło  Bractwo  Rycerskie  działające  przy 
Centrum Kultury, Sportu  i Promocji 
Gminy  Pleśna.  Strażacy  z  OSP  Ple-

śna  zainscenizowali  pokaz  pierwszej 
pomocy. Na  stoisku OSP Rzuchowa 
wszyscy mogli zobaczyć, jak wyposa-
żone są wozy strażackie i jakim sprzę-
tem ratowniczym dysponuje straż po-
żarna. Czas umilały występy muzycz-
ne zespołu DORANA i akordeonistów 
z Janowic oraz występ taneczny zespo-
łu dziecięcego z Lichwina. Podopieczni 
z Placówki Opiekuńczo-Wychowaw-
czej z Rzuchowej zaprezentowali swo-
je rękodzieło. Można było m.in. skosz-
tować wspaniałych wypieków przygo-
towanych przez Koła Gospodyń Wiej-
skich  z  Rzuchowej  i  Szczepanowic 
oraz  potraw  przygotowanych  przez 
Grupę  ODROLNIKA.  Stowarzysze-
nie Nowa Szansa częstowało wszyst-
kich kiełbaskami z grilla. Podczas pik-
niku odwiedzający chętnie brali udział 

w grze rodzinnej „Odkryj nasze orga-
nizacje”  i  głosowali  na  najciekawsze 
stoisko organizacji pozarządowej. Gło-
sami uczestników najlepszą organiza-
cją pozarządową zostało Stowarzysze-
nie Pomocy Dzieciom Pod Promykiem 
z Rzuchowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
organizacjom  pozarządowym,  które 
przyczyniły  się  do  organizacji  pikni-
ku  i wzięły w nim udział: Stowarzy-
szeniu Nowa Szansa, Kołu Gospodyń 

Wiejskich z Rzuchowej, Kołu Gospo-
dyń Wiejskich ze Szczepanowic, Sto-
warzyszeniu  Pomocy  Dzieciom  Pod 
Promykiem,  Grupie  ODROLNIKA, 
Lokalnej Grupie Działania Dunajec-
-Biała, OSP Rzuchowa, OSP Pleśna, 
UKS Janowice, LKS Pogórze.

Chcielibyśmy  wyrazić  naszą 
wdzięczność  wolontariuszom  z  Pla-
cówki  Opiekuńczo-Wychowawczej 
„Promyk” z Rzuchowej i Stowarzysze-
nia Nowa Szansa za pomoc organiza-
cyjną, Pani Pielęgniarce za prowadze-
nie punktu medycznego, Policjantom 
za prowadzenie konkursów dla dzie-
ci  i  czuwanie  nad  bezpieczeństwem 
uczestników pikniku.

Dziękujemy  także  Ryszardowi 
Stankowskiemu za obsługę konferan-
sjerską pikniku.

Warto także wspomnieć o sponso-
rach, bez których trudno byłoby nam 
zorganizować to przedsięwzięcie: Panu 
Sławomirze  Skowronie,  Panu  Mar-
ku Burnacie, Panu Wiesławie Wróblu 
i Panu Tomaszu Nalepce.

Mamy nadzieję, że za rok spotka-
my  się  na  kolejnym  pikniku  rodzin-
nym, na który już dziś serdecznie za-
praszamy.

Oliwia Tańska

Aktywni lokalnie - I Rodzinny Piknik 
Organizacji Pozarządowych
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Tak to bywa, iż na łamach naszej gazety od czasu 
do czasu prezentujemy Państwu sylwetki osób aktyw-
nych sportowo, ludzi z prawdziwą pasja, którzy dążą 
do coraz lepszych rezultatów, wkładają w swoją pra-
cę mnóstwo wysiłku i serca.

Michał Marta z Pleśnej jest właśnie taką osobą. 
W młodym wieku już zaczął interesować się końmi 
i jeździectwem. Jak zrodziło się to zamiłowanie? Za-
praszamy do lektury poniższej rozmowy.
Redakcja: Ile to już lat, odkąd pasjonujesz się 
końmi i jeździectwem? W jaki sposób zrodziło 
się to zainteresowanie?
M.M.: Jak dobrze pamiętam od 21 lat. (Michał ma 
obecnie 32 lata – przyp. red.) To się zaczęło po prostu 
przypadkowo. Dowiedziałem się, że pan Michał Ku-
czera posiada konie. Pewnego dnia, jako młody chło-
pak, wybrałem się na rowerze do Batylowej, zobaczy-
łem te konie i tak to się zaczęło. Zainteresowałem się 
i zacząłem tam jeździć. Pracowałem przy koniach jed-
nocześnie pobierając naukę jazdy konnej. Uczyłem się 
podstaw. Sam do wszystkiego dochodziłem z delikat-
ną pomocą. Korzystałem z doświadczenia Michała.
Redakcja: Początki zwykle bywają trudne. Jak 
było w Twoim wypadku?
M.M.: To prawda. Największe trudności polegają na 
tym, żeby przełamać pewien strach, stereotyp związa-
ny z końmi, że są niebezpieczne. Jak w każdym spo-
rcie, chodzi o samozaparcie. Trzeba dużo trenować, po-
święcić coś dla sportu. Sportowe jeździectwo zaczęło 
się u mnie dość późno, bo dopiero na przełomie 2010 
i 2011 roku, gdyż – jak ja to mówię – jazda rekreacyj-
na troszeczkę już mi się znudziła. Chciałem już cze-
goś więcej i wówczas dołączyłem do klubu LKJ Kli-
kowa. Tam zacząłem pobierać lekcje u pani Katarzy-
ny Dalczyńskiej – Wardzała. Zacząłem jeździć na za-
wody w Małopolsce. Zdobyłem konia – moim zdaniem 
bardzo dobrego w dyscyplinie, w której jeżdżę – czy-
li skokach przez przeszkody. Od 2013 roku stacjonuję 
z nim już u siebie koło domu.
Redakcja: Jak rozwijała i rozwija się ta karie-
ra sportowa?

M.M.: Obecnie moim trenerem jest Paweł Antoszak, 
z którym trenujemy w Koszycach Wielkich. Od ubiegłe-
go roku jeździmy także na tzw. puchar Podkarpacia. Jak 
do tej pory niestety nie udało mi się zdobyć miejsca na 
podium, aczkolwiek uważam, iż same starty w zawo-
dach o takiej randze, wśród najlepszych jeźdźców w Pol-
sce jak Michał Kazimierczak czy Sławek Szlachta, dają 
sporą satysfakcję i doświadczenie. Przykładowo na OPP 
(Otwarty Puchar Podkarpacia – przyp. red.) przyjeż-

dża od 100 do 150 koni, tak więc konkurencja jest bar-
dzo duża. Jak do tej pory udało mi się zdobyć najlep-
sze, czwarte miejsce w pucharze. Jesteśmy zadowoleni, 
tym bardziej że patrząc na większość startów w pucha-
rze, zawsze klasyfikowałem się w pierwszej dziesiątce. 
Bywają gorsze i lepsze dni, konie też mają swoje „hu-
mory”. Nie jest źle, jest progres, trzeba cały czas treno-
wać i zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku.
Redakcja: A czy są plany na przyszłość związa-
ne z owym sportem? Jakieś aspiracje? 
M.M.: Oczywiście są aspiracje. W miarę jedzenia ape-
tyt rośnie i to samo jest z końmi. Chcący skakać wy-
żej, trzeba najpierw skakać niżej. Obecnie mam zda-
ną złotą odznakę jeździecką. Chcąc skakać wyżej niż 
120 cm, trzeba przejechać 6 konkursów klasy N na 
„zero” i dopiero wtedy dostaje się tzw. „drugą katego-
rię”. Ja mam teraz trzecią. Oczywiście, chcąc skakać 
wyżej, trzeba także mieć odpowiedniego konia i wia-
domo, że to już się wiąże z kosztami. Koń, który ska-
cze wyżej niż 140 cm, kosztuje już bagatela od 30 czy 
40 tys. zł w górę. Jesteśmy w zasięgu klasy N, a obec-
nie skaczemy w klasach L-P i startujemy w turniejach 
podkarpackich. Na przełomie września i październi-
ka liczymy na dobre miejsce w finałach OPP, zwłasz-
cza że w tym roku już jesteśmy w czołowej dziesiątce, 
na ósmym miejscu. Jeździectwo jest sportem, w któ-
rym osiągnięcia przychodzą stopniowo, powoli, tak 
więc jesteśmy dobrej myśli.
Redakcja: Na koniec pytanie już nie do sportow-
ca, ale do mieszkańca gminy Pleśna. Z pewnością 

Michał Marta – kolejny pleśnianin z pasją
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„Powitanie lata” - pod taką nazwą w niedzielne 
popołudnie, 22 czerwca odbył się Festyn Rodzinny 
zorganizowany przez Radę Rodziców w szkole w Ja-
nowicach. Pogoda dopisała, więc impreza zgromadzi-
ła liczne grono wielbicieli dobrej zabawy. Z zapro-
szenia na festyn skorzystali uczniowie szkoły, ich 
rodzice, babcie, dziadkowie oraz mieszkańcy Jano-
wic. Wszystkich uczestników imprezy powitał Pan 
dyrektor Maksymilian Mrzygłód, życząc wspólnej 
udanej zabawy.

Program festynu obfitował w mnóstwo atrakcji 
i niespodzianek. Nie zabrakło rów-
nież konkursów sportowych oraz 
zręcznościowych np. przeciąganie 
liny, wyścigi w workach itp. Bardzo 
dużą popularnością cieszyły się dmu-
chane zjeżdżalnie oraz malowanie 
twarzy. W czasie festynu można było 

skorzystać z bufetu oraz 
stoiska z watą cukrową.

Dziękujemy wszyst-
kim Przyjaciołom szko-
ły, którzy docenili nasze 
zaangażowanie i wspo-
mogli nas w przygoto-
waniu tegorocznego fe-
stynu. Dziękujemy za 
wspólną, świetną zaba-
wę! To właśnie dla na-
szych dzieci i Państwa 
warto podejmować sta-
rania i realizować tego 
rodzaju przedsięwzięcia.

Rada Rodziców 
w Janowicach

śledzisz to, co się dzieje w Twojej gminie. Czy coś 
byś zmienił? Czy masz jakieś propozycje?
M.M.: Gmina Pleśna ma duży potencjał, i o ile nie bra-
kuje pomysłów wszelkiego typu na jego wykorzystanie, 
są jednak problemy z ich realizacją. Warto też brać 
przykład z innych gmin. U nas brakuje miejsc służą-
cych rekreacji i wypoczynkowi. Jeżeli chodzi o sport, 
to bardzo dobrze, że powstają nowe obiekty. Mamy do-
brą bazę, jednak ważne jest, by sport w gminie nie był 
jednostronny, bo najwięcej się dzieje wokół piłki noż-
nej. Gmina powinna też chociaż w niewielkim stopniu 
wspierać indywidualnych, obiecujących sportowców, 
którzy wypromują ją na zewnątrz.
Redakcja: Jakieś słowa podsumowania?
M.M.: Na koniec chciałbym podziękować Pani Tere-
sie Urbańskiej z Banku Spółdzielczego „Rzemiosła” 
z Pleśnej, Panu Jerzemu Rzepa i wójtowi Stanisławowi 
Burnatowi za wsparcie finansowe i pomoc w wystar-
towaniu w zawodach. Najmocniej zaś chciałbym po-
dziękować swojej rodzinie, Mamie i rodzeństwu, któ-
rzy zawsze mnie wspierają i okazali zrozumienie przy 
wyborze tej pasji.

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę. Nam pozo-
staje życzyć Ci najlepszych startów, wysokich 
miejsc i przede wszystkim nieprzerwanej satys-
fakcji z tego, co robisz.
M.M.: Dziękuję.

Rozmawiał: Sebastian Smoleń

W Janowicach powitano lato!
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W pierwszych dniach czerwca, w  Szkole Podstawowej w Świebo-
dzinie, przeprowadzona została Akcja „Lekcja Wolności”. Dwa tygo-
dnie wcześniej, w ramach przygotowań do akcji, uczniowie przepro-
wadzali wywiady, przygotowywali plakaty oraz referaty na temat wy-
darzeń z 4 czerwca 1989r. Wykorzystywali wiadomości z pogadanek 
przeprowadzonych przez nauczycieli na godzinach do dyspozycji wy-
chowawcy i historii oraz innych źródeł. Efekt ich pracy zamieszczono 
na wystawce prac pod hasłem „Lekcja Wolności”. Najlepsze prace wy-
konały Anna Wajda kl.6, Weronika Zelek, Paulina Kipiela, Daria Koł-
ton oraz Iwona Kajmowicz kl.6 oraz Jakub Wrona kl.6.

W niedzielę, 21 września na cmentarzu 
wojennym nr 185 w Lichwinie odbędzie się uro-
czystość mająca na celu poświęcenie tego od-
nowionego obiektu. W wydarzeniu uczestni-
czyć będą przedstawiciele Austriackiego Czar-
nego Krzyża oraz goście z zagranicy, żołnierze 
niemieccy, austriaccy, polscy. Planowany jest 
udział grup rekonstrukcji historycznej z Austrii.

W programie wydarzeń na cmentarzu:
13.00 – 14.00 uroczysta msza święta w 

intencji poległych żołnierzy wszystkich narodowości i wyznań z 
udziałem delegacji z Austrii i Polski

14.00 – 15.00 oficjalne uroczystości: wystąpienia, odznaczenia, 
apel poległych, salwa honorowa i złożenie wieńców

Cmentarz „Głowa Cukru” jest położony na szczycie wzgórza Gró-
dek, z którego rozpościera się piękna panorama Pogórza Karpackie-

go. Pochowani są na nim żołnierze austro-
-węgierscy i rosyjscy, którzy polegli w maju 
1915 roku podczas bitwy gorlickiej. W cen-
trum obiektu znajduje się przysadzisty mo-
nument łączący cechy piramidy schodkowej 
z mastabą. Zwężające się ku górze ściany po-
mnika zdobią wieńce laurowe i 4 tablice in-
skrypcyjne w języku niemieckim o treści: To 
wzgórze kryje skarb - wiernych, dzielnych mę-
żów. Nam wojna stała się grobem - Wam odro-

dzeniem. Gdy chodzicie w blasku dnia - pomyślcie o tych, którzy za Was 
polegli. Przybyliśmy z daleka, by znaleźć śmierć. Mogiły rozmieszczo-
ne są nieregularnie z typowymi krzyżami. Po przeciwnej stronie niż 
brama usytuowane są 2 pomniki na sporych rozmiarów grobowcach.

Organizatorami uroczystości są: Powiat Tarnowski, 
Gmina Pleśna oraz Województwo Małopolskie. 

W słoneczne popołudnie 13 sierpnia przez naszą miejscowość 
przechodziła grupa młodych ludzi niosących ze sobą duże baga-
że. Jako że Rychwałd jest małą wioską pielgrzymi szybko wzbu-
dzili spore zainteresowanie swoją obecnością. Wydawali się głod-
ni i zmęczeni podróżą. Nie znając ich zamiarów,  postanowiliśmy 
się dowiedzieć, kim są nieznajomi. Jedyne słowo, które znali w ję-
zyku polskim to „dziękuję”, które w miarę rozwoju sytuacji często 
padało z ich ust, z czego możemy być tylko dumni. Na szczęście 
odnaleźliśmy wspólny język ponieważ znali angielski, dzięki cze-
mu mogliśmy się dowiedzieć o nich dużo więcej i służyć im pomo-
cą.  Jak się okazało, była to grupa katolicka, której skład stanowi-
li młodzi i odważni. Szukali dachu nad głową, gdyż zgodnie z ich 
oznaczeniami na mapie zakończenie kolejnego dnia podróży przy-
padło właśnie na naszą miejscowość, którą zresztą byli zachwyce-
ni, podziwiając jej piękne krajobrazy.

Kościelny tutejszej kaplicy za porozumieniem z Proboszczem 
parafii udostępnił im salkę, gdzie mogli przenocować. Mieszkań-
cy Rychwałdu bez chwili namysłu zorganizowali posiłek, przyno-
sząc z domu co tylko posiadali. Wędrowcy byli bardzo wdzięczni 

za okazaną pomoc, w ramach której śpiewali religijne piosenki. Na 
zakończenie ich pobytu wymieniliśmy się kontaktami i zrobiliśmy 
sobie pamiątkowe zdjęcie, a także życzyliśmy im dalszej szczęśli-
wej podróży. Mamy nadzieję, że będą mile wspominać „przysta-
nek” w Rychwałdzie.

Paulina Kuczera

100 rocznica wybuchu I wojny światowej

Poświęcenie odnowionego 
cmentarza wojennego na „Głowie Cukru”

FRANCJA W RYCHWAŁDZIE

Lekcja wolności – historia „opowiedziana” 
przez uczniów szkoły w Świebodzinie
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Tegoroczne, XII już Święto Owoców i Produktów Pszcze-
lich Gminy Pleśna odbyło się pod hasłem „EKO”. Impreza mia-
ła miejsce 20 lipca w centrum wsi Pleśna. Jednym z głównych 
celów jej przeprowadzenia była promocja zdrowej, ekologicz-
nej i głównie miejscowej żywności. Pogoda i nastroje dopisa-
ły, a smaki tegorocznej edycji były wyjątkowe!

Po godzinie 15.00 gospodarz Święta i gminy - wójt Stani-
sław Burnat - powitał wszystkich przybyłych na imprezę, w tym 
zaproszonych gości. O znaczeniu tego wyjątkowego w powie-
cie przedsięwzięcia wspominali poproszeni o głos: poseł Urszu-
la Augustyn, marszałek Stanisław Sorys i starosta tarnowski Ro-
man Łucarz. Po powołaniu komisji konkursu „Pleśnieński Smak” 
nadszedł czas na część artystyczną imprezy.

Konferansjer Święta - Krzysztof Borowiec - zapowiadał wy-
stępy kolejnych zespołów i kapel ludowych. Dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca Gminy Pleśna wystąpił z programem krakowia-
ków zachodnich, w którym nie zabrakło typowego dla Krako-
wa akcentu w postaci lajkonika. Zgromadzona przy scenie pu-
bliczność nagradzała brawami także występy zespołu ludowego 
„Młodzi Jastrzębianie” i kapeli „Gwoździec”. Nie lada atrakcją 
okazał się program przygotowany przez zespół regionalny „Bi-
skupianie” spod Radłowa. Koń, biorący udział w przedstawie-
niu, spowodował spore zaskoczenie i zainteresowanie ogląda-
jących. Oczywiście z wielkim przytupem zagrała po raz kolejny 
Orkiestra Dęta Szczepanowice pod batutą Jacka Skrzelowskiego. 

Tańce i śpiewy ludowe przeplatane były konkursami eko-
logicznymi, angażującymi w zabawę, ale i edukację, dzieci, 
młodzież i dorosłych. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzy-
mali nagrody rzeczowe.

Stało się już tradycją, iż w Pleśnej podczas Święta Owo-
ców prezentuje się szereg wystawców, przede wszystkim bio-
rący udział w konkursie „Pleśnieński Smak”: producenci, koła 
gospodyń, stowarzyszenia i rolnicy, chcący promować zdro-
wą, naturalną, smaczną żywność. W tym roku obok 14 sto-
isk spożywczych, gościliśmy także te z biżuterią, ceramiką, 
rękodziełem artystycznym oraz przedstawicieli ginących za-
wodów: bednarza i rzeźbiarza w drewnie. Od trzech lat Świę-
to uatrakcyjnia stoisko „Zasmakuj w Małopolsce” organizo-
wane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w Krakowie, serwujące najlepsze, regionalne sma-
ki województwa. W tym roku gościli u nas z kącikiem zabaw 
dla dzieci i sporą liczbą konkursów. Wreszcie, w ramach kam-
panii „Festiwal Dobrego Piwa” firma Al.Capone serwowała 
smaczne piwa pochodzące z regionalnych browarów, ważone 
wg tradycyjnych receptur. 

Organizatorzy zadbali także o najmłodszych, zapewniając 
im atrakcje w postaci dmuchanych zjeżdżalni czy eurobungge 
oraz stoisk z lodami i watą cukrową. Najmocniejszym akcen-
tem dwunastej edycji Święta był koncert gwiazdy wieczoru - 
działającej od ponad 20 lat grupy rockowej ZIYO z Tarnowa. 
Zgromadzeni na koncercie fani bawili się przednio, a muzy-
cy bisowali kilkakrotnie.

Wkomponowany w  tradycję dwunastoletniego Święta 
konkurs „Pleśnieński Smak” w tym roku zorganizowany zo-

stał pod kątem żywności ekologicz-
nej. Spośród 14 uczestników komi-
sja w składzie:

Przewodnicząca - Marta Rzepa - 
Z-ca Wójta Gminy Pleśna

Członkowie: Eugeniusz Tadel - kierownik Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie, Elżbieta Siedlik - 
przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego O/
Tarnów, Anna Wadas - Radna Gminy Pleśna, Leszek Nowicki 
- Radny Gminy Pleśna.

Sekretarz - Jolanta Zych - MODR Karniowice, PZDR Tar-
nów,

wyłoniła laureatów w czterech kategoriach:
Napoje, wina i nalewki

  I miejsce: Gospodarstwo Ekologiczne Zofii Gromba z Jano-
wic - za napój zdrowotny „Vita”,

 II miejsce: Stowarzyszenie „Dolina Czereśni” ze Szczepano-
wic - za nalewkę czereśniową,

III miejsce: Zofia Michałowska z winnicy „Zadora” - za mio-
dowe wino likierowe.
Desery, ciasta, wypieki

  I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich z Rzuchowej - za ko-
łacz z serem,

 II miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne Barbary Bała z Ja-
nowic - za babeczki owocowe,

III miejsce: F.P.H.U. „MARCEPAN” z Pleśnej - za słodką ma-
linkę.
Potrawy domowe

  I  miejsce: Gospodarstwo Ekologiczne Teresy Filipowicz 
z Mogilna - za pierożki ze śliwkami w sosie miodowo - 
orzechowym,

 II miejsce: Stowarzyszenie Grupa „ODROLNIKA” z Rzucho-
wej - za fasolę ze śliwką,

III miejsce: Winnica „Zawisza” Mariusza Chryka z Wesoło-
wa - za szynkę dojrzewającą,

  I wyróżnienie: Koło Gospodyń Wiejskich „Warkocz Tarłów-
ny” z Dębna - za groch „Jaś” ze śliwką suszoną,

 II wyróżnienie: F.H.U. Marcin Mazur z  Pieniążkowic - za 
oscypka na ciepło z żurawiną.
Miody i produkty pszczele

  I miejsce: Wiesław Skruch z Koła Pszczelarzy w Pleśnej - za 
pierzgę w miodzie,

  II miejsce: Pasieka Wędrowna „Burnat” z Chojnika - za miód 
lipowy,

III miejsce: Pasieka „Karwat” z Tarnowa - za kit pszczeli.
Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagro-

dy ufundowane przez organizatorów. Tytuł najatrakcyjniejsze-
go, najładniejszego stoiska wystawowego XII EKO Święta Owo-
ców jednomyślnie przyznano Stowarzyszeniu „Dolina Czere-
śni” ze Szczepanowic. 

Organizatorzy imprezy - Centrum Kultury, Sportu i Pro-
mocji Gminy Pleśna oraz Gmina Pleśna - serdecznie dziękują 
zaangażowanym w przeprowadzenie Święta osobom, firmom 
i instytucjom, a przede wszystkim: Starostwu Powiatowemu 

Smacznie i ekologicznie podczas  
XII EKO Święta Owoców w Pleśnej
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„Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,
Za to, że dni moje tęczą malujesz,
dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.”

W tym jednym z najpiękniejszych 
dni w roku – Dniu Matki, uczniowie 
Szkoły  Podstawowej  w  Świebodzinie 
zaprosili wszystkie mamy na program 
artystyczny przygotowany przez oddział 
przedszkolny, klasy I – III oraz klasy IV 
– VI. Dzieci z klas młodszych dedyko-
wały mamom wiersze, piosenki i taniec, 
a z klas starszych zespół teatralny ,,Pi-
nokio” zaprezentował inscenizację baj-

ki  o  zdrówku.  Pomysł  zorganizowa-
nia środowiskowej uroczystości zyskał 
uznanie wśród wszystkich mam, i tych, 
których  dzieci  chodzą  do  szkoły,  jak 
i  tych,  których  po-
ciechy dawno,  a na-
wet  bardzo  dawno 
opuściły mury szko-
ły.  W  oku  niejed-
nej  mamy  zakręci-
ła się łezka wzrusze-
nia, którą próbowała 
dyskretnie  osuszyć. 
Na twarzach zaś go-
ścił uśmiech i szczę-

ście. Właśnie ta widoczna radość to naj-
lepszy dowód miłości    i wdzięczności 
dla wszystkich mam.

Renata Mroczek

Prezentujemy Państwu fragment twórczości poetyckiej Pani 
Janiny Kolankiewicz, która w tym roku kończy 88lat. Pani Ja-
nina pochodzi z Lichwina i co roku wraca w swoje rodzinne 
strony. Tego roku odwiedziła nas podczas Święta Owoców i po-
stanowiła napisać wiersz z okazji tej ważnej dla gminy imprezy.

XII EKO Święto Owoców i Produktów Pszczelich 
Gminy Pleśna w dniach 19-20 lipca 2014r.
Co roku w Pleśnej jest to ŚWIĘTO organizowane,
na którym zdrowe produkty są prezentowane.
Można również podziwiać biżuterię, ceramikę rzemiosła tutejszego,
oraz podziwiać występy zespołów ludowych regionu wiejskiego.
Są różne atrakcje, konkursy dla starszych i dzieci,

i zabawa taneczna i wesoło i szybko czas leci.
Ja co roku z Wrocławia do rodziny przybywam,
i chętnie do Pleśnej przybywam i nasze produkty podziwiam.
Ja z mojej wsi Lichwin w 1946 roku wyjechałam,
na Ziemie Zachodnie i tu do dziś pozostałam.
Jeszcze w odgruzowaniu Wrocławia udział brałam,
tu skończyłam szkołę średnią i pracowałam.
Teraz jestem już emerytką i żyję wspomnieniami,
a wspomnienia te opisuję poezją – wierszami.
Należę do Katolickiego Klubu Literackiego
i biorę udział w występach Poetów Regionu Wrocławskiego.
Ostatni nasz wieczór poetycki dotyczył
Ojca Świętego Jana Pawła II-go,
gdy ogłoszono Go jako Świętego.

Środowiskowy Dzień Matki w Świebodzinie

w Tarnowie, Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego 
w Tarnowie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Ma-
łopolskiego, firmie Al.Capone S.C, PPHU „El-Stach”, Oddzia-
łowi Banku Spółdzielczego „Rzemiosła” w Pleśnej, Sekreta-
riatowi Regionalnemu KSOW Województwa Małopolskiego, 

wszystkim wykonawcom i zespołom prezentującym się pod-
czas Święta, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Pleśnej 

Organizatorzy dziękują mediom zainteresowanym pro-
mocją tego gminnego wydarzenia: Gazecie Krakowskiej, któ-
ra po raz kolejny gościła w Pleśnej z redakcją terenową, rozgło-

śni RDN Małopolska, Tele-
wizji Polskiej Kraków oraz 
tygodnikowi Miasto i Lu-
dzie z Tarnowa.

S. Smoleń
fotoreportaż na str. 23
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CENTRUM  KULTURY  PLEŚNA

1. Nauka gry na instrumentach 
muzycznych
Prowadzący: Lucyna Krzanowska
Instrumenty: keyboard, gitara

Prowadzący: Jerzy Mach
Instrumenty: keyboard, gitara, 
akordeon

2. Zajęcia plastyczne dla dzieci
Koszt: 50 zł od osoby za semestr

3. Kółko modelarskie dla dzieci
Prowadzący: Stanisław Kozek
Zajęcia odbywać się będą przy 
minimalnej liczbie 10 uczestników
w świetlicy profilaktyczno – 
wychowawczej w Pleśnej (GCI)
Koszt: 15 zł od osoby za miesiąc

4. Zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych
Prowadzący: Ewa Iwaniec
Techniki: haft, szydełko

5. Zajęcia z elementami aikido dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych
Koszt: 50 zł na miesiąc od osoby

6. ZUMBA dla dzieci
Koszt: 5 zł za jednorazowe zajęcia 
od osoby

7. ZUMBA dla dorosłych
Koszt: 9 zł za jednorazowe zajęcia 
od osoby

Zapisy na powyższe zajęcia do końca 
września w Centrum Kultury, Sportu  

i Promocji Gminy Pleśna, tel. (14) 679 81 
91 lub 14 629 28 26

DOM  KULTURY  JANOWICE

1. Nauka gry na instrumentach 
muzycznych 
Prowadzący: Zbigniew Skrzyniarz
Instrumenty: keyboard, gitara, 
akordeon, flet prosty, skrzypce
Koszt: 15 zł za lekcję od osoby
Spotkanie organizacyjne: wtorek, 16 
września, godz. 13.00

2. Zajęcia plastyczne dla dzieci
Koszt: 40 zł za semestr od osoby

3. ZUMBA dla dzieci
Koszt: 5 zł za jednorazowe zajęcia od 
osoby

4. Zajęcia taneczne dla dzieci (klasy 3 – 6)
Prowadzący: Lucyna Krzanowska
Koszt 50 zł/lekcję od grupy

Zajęcia z rytmiki dla dzieci (klasy 0 – 2)
Prowadzący: Lucyna Krzanowska
Koszt 50 zł/lekcję od grupy

Lekcje odbędą się pod warunkiem 
zgłoszenia się przynajmniej 10 osób 
na każde z zajęć.

Zapisy na zajęcia 
do końca września 

w Domu Kultury w Janowicach 
(tel. 14 679 93 86)

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna
- zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w roku szkolnym 2014/2015
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W dniach 26 – 28 maja 2014 roku uczniowie klas drugich uczest-
niczyli w edukacyjnej wycieczce do Warszawy. Stolica oczarowała 
wszystkich bogactwem miejsc  do poznania, ogromnym dziedzictwem 
narodowym. Bardzo napięty harmonogram narzucał dużo tempo, ale 
było warto.

Pierwszego dnia spotka-
liśmy się z przewodnikiem na 
Placu Zamkowym przy Ko-
lumnie Zygmunta, następnie 
spacer Traktem Królewskim, 
Kościół Św. Anny, Grób Nie-
znanego Żołnierza, gdzie wid-
nieje na jednej z płyt napis 
„Łowczówek”,  upamiętnia-
jący jedno z najważniejszych 
wydarzeń w historii Polski, a 
tak bliski naszemu sercu, krótka wizyta przed Pałacem Prezydenckim, 
bazylika Św. Krzyża, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury 
i Nauki,  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Po takich wrażeniach wszy-
scy trochę zmęczeni udaliśmy się na wypoczynek w hotelu „Stegny” .

Drugi dzień rozpoczęliśmy urozmaiconym śniadaniem i w dro-
gę. Czekał na nas Wilanów, przejazd metrem,  Łazienki, Belweder, Pa-
łac Przewodniczącego Rady Ministrów, Ulica Ambasad, obiad na Pla-
cu Zamkowym w restauracji –  Literatka, Muzeum Wojska Polskiego, 
Muzeum Narodowe, ogrody na dachu Biblioteki Narodowej i Cen-
trum Nauki Kopernik, gdzie przybliżaliśmy sobie naukę w grach, za-
bawach, eksperymentach, zagadkach i trzeba powiedzieć, że w takich 
warunkach przyswajanie wiedzy jest przyjemniejsze i na pewno moż-
na tam spędzać dużo więcej czasu.

Dzień trzeci to przejazd komunikacją miejską na Plac Zamko-
wy, zwiedzanie Starówki, Katedry, Kościoła Św. Anny, obiad również 
w restauracji – Literatka i uczta piękna i przepych na Zamku Królew-
skim, następnie Aleja Szucha, Getto, Powązki Wojskowe, Cytadela. 

Miejsca wywołały nastrój zadumy nad 
losami polskiego narodu i wdzięczno-
ści za ich poświęcenie dla nas. Stadion 
Narodowy – jako to ostatni przystanek 
w Stolicy –  także warto było zobaczyć.

Bogaci w nowe przeżycia wyruszy-
liśmy w drogę do domu, gdzie późno w 
nocy, ale bezpiecznie wróciliśmy,  dzię-
ki naszemu przewoźnikowi. Jesteśmy 

wdzięczni Tym, bez 
których byłoby nie-
możliwe zorganizo-
wanie tego wyjazdu – 
lokalnym Sponsorom, 
od których otrzymali-
śmy łącznie ok. 3000 
złotych. Dziękujemy 
-  Panu Józefowi Kna-
pik, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholo-

wych, Radzie Rodziców Gimnazjum w Pleśnej, Panu Robertowi Pytel, 
Panu Sławomirowi  Skowron, ks. Pawłowi Gruszka, Pani Zofii Knapik.

Uczniowie byłych klas drugich z wychowawcami

Wycieczka uczniów klas drugich Gimnazjum w Pleśnej do Warszawy
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Minęły dwa miesiące zasłużonego wypoczynku 
dzieci i młodzieży. W tym okresie Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Pleśna wyszło z propozy-
cją zajęć wakacyjnych  i wycieczek edukacyjnych dla 
uczniów z terenu gminy.

Tydzień rozpoczynał się od zajęć ruchowych z ele-
mentami fitness dla dzieci. Zumba, prowadzona w sali 
widowiskowej Centrum Kultury, cieszyła się zainte-
resowaniem także niektórych rodziców. Zajęcia te od-
bywały się przez cały okres wakacji. 

Także przez dwa miesiące, na obiekcie sportowo – 
rekreacyjnym „Orlik” w Pleśnej, prowadzone były za-
jęcia sportowe dla dzieci. Chętni mieli okazję zagrać 
w gry zespołowe powadzone przez opiekunów obiektu.

Dodatkowo w lipcu, w pierwszy dzień tygodnia pro-
wadzone były zajęcia plastyczne, podczas których dzieci 
i młodzież pod okiem instruktorów z zaangażowaniem 
wykonywały rozmaite przedmioty przy użyciu popu-
larnych w ostatnich latach technik plastycznych. Dzie-
ci poznały sposoby wykorzystywania gipsu, wykonywa-
ły odlewy gipsowe. Zaznajamiały się z  podstawami de-
kupażu, ozdabiając skarbonki i biżuterię.  Na zdjęciu 
prezentujemy biżuterią wykonaną ostatnią z wymie-
nionych technik. 

Środowe spotkania ze sztuką gotowania 
i przyrządzania potraw dostarczały dzieciom wielu 

emocji i zabawy. Odkrywanie kulinarnych sekretów 
wiązało się z przygotowaniem ciasteczek, gofrów, 
pizzy oraz sałatek. W zajęciach z równym zaangażo-
waniem uczestniczyli dziewczęta i chłopcy, co burzy 
stereotyp, iż panowie zazwyczaj stronią od gotowa-
nia. Sztuka kulinarna – w czasach, kiedy tak bardzo 
popularne i pożądane są tzw. „fast foody” – jest nie-
oceniona. Ideę zdrowego odżywania, potraw przygo-
towywanych w domu powinno się krzewić u osób od 
najmłodszych lat.

W programie wakacyjnym znalazły się dwie wy-
cieczki edukacyjne. Niestety zainteresowanie lipco-
wym wyjazdem do Skamieniałego Miasta i Muzeum 
Przyrodniczego w Ciężkowicach oraz sierpniowym 
zwiedzaniem skansenu archeologicznego „Karpacka 
Troja” w Trzcinicy było minimalne. 

Wakacje za nami, a lato z wolna ustępuję jesie-
ni. Z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 wiąże 
się nowa oferta zajęć przygotowana przez Centrum 
Kultury. Zachęcamy do zapoznania się z jej szczegó-
łami na naszej stronie internetowej www.ckplesna.pl.

S. Smoleń

Kulinaria, sport i sztuki plastyczne  
– krótkie podsumowanie zajęć w okresie wakacji
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Okazało się, że V batalion Rylskiego Żbika nie dotarł w 
tym dniu na wyznaczone wzgórze 342, ponieważ został zaata-
kowany ostrym ogniem karabinowym na Kosaczyźnie w Li-
chwinie, przy podejściu do południowej strony zbocza. Całą 
akcję zdobycia wzgórza przełożono do rana, 23 XII na godz. 
7.00. Rylski doszedł do wniosku, że jego batalion bez wspar-
cia karabinów maszynowych i artylerii nie uzyska celu. Dlate-
go rano wsparty dodatkowym ogniem karabinów i baterii gór-
skiej I pułku, który był w sąsiedztwie wzgórza, rozpoczął atak. 
Rylski, dowódca V batalionu, dysponował trzema kompaniami: 
pierwszą – por. Jerzego Sawy – Sawickiego, drugą – por. Sar-
mata – Szyszłowskiego, trzecią – por. Alojzego Wira – Konasa. 
Przy tak silnym wsparciu bojowym udało się zdobyć wzgórze. 

Podoficer  Swidarski  (V  batalionu)  wziął  do  niewoli  w 
domu dróżnika kolejowego  pułkownika, dwóch kapitanów, 
dwóch poruczników i 28 szeregowców z armii rosyjskiej. Za 
ten czyn bojowy, Swiderski i jego dzielny patrol, zostali wy-
soko wyróżnieni  przez Sosnkowskiego. Po zdobyciu wzgórza 
342 można było połączyć linię bojową ze wzgórzem 360, roz-
szerzając ją w kierunku zachodnim. W ten sposób dwa wzgó-
rza tworzyły układ zamknięty, zdolny do utrzymania stanowisk 
zdobytych. Linia ta zaczynała się od wzgórza 342, dalej na za-
chód, a kończyła na zachodnim wzgórzu 360. Wewnątrz two-
rzyły ją: V batalion, zwycięski, niezależny, dalej pułk I Śmigłe-
go: pierwszy batalion Kuby Bojarskiego, drugi batalion Her-
wina Piątka, trzeci batalion Burhardta – Bukackiego, następ-
nie bataliony drugiego pułku, czyli II i IV, a od zachodu VI za-
bezpieczał wąwóz, by przez niego Rosjanie nie przedostali się 
na tyły legionistów.

Drugi dzień walk (tj.23 XII) to dalsze rozwijanie i umac-
nianie frontu na wzgórzach. W drugim dniu Rosjanie wezwali 
posiłki wojskowe zza Wisły, dlatego walka przybierała w bardzo 
ostre ataki i kontrataki obu stron. W czasie walki ciężko ran-
ny został kpt. Herwin Piątek, zginął por. Eugeniusz Zagórski 
– dowódca 1 kompanii I batalionu. Na drugi dzień (24 XII) 
zginął dowódca I batalionu – kpt. Kuba Bojarski, broniąc lasu 
Kochanówka. Rosjanie uderzyli w środek linii bojowej. Bry-
gada została ostrzelana przez ciężki karabin maszynowy, dlate-
go por. Narbut Łuczyński wysłał cały pluton, by zdobyć jego 
stanowisko, lecz ogień był tak silny, że wykonanie tego zada-
nia stało się niemożliwe. 

Z  nastaniem  świtu  rozpoczął  się  morderczy  pojedynek 
ogniowy.  Straty  były  bardzo  duże.  Deszcz  ze  śniegiem  pa-
dał bez przerwy, a brak naboi utrudniał walkę. Dopiero po-
południu w Wigilię walki ustały. Sosnkowski otrzymał roz-
kaz telefoniczny nakazujący wycofanie wszystkich oddziałów 
ze względu na sytuację niepowodzenia Austriaków pod Tu-
chowem. Brygada wycofała się w kierunku Brzezia. W trak-
cie odwrotu Sosnkowski otrzymał sprzeczną decyzję od Au-
striaków: „legiony mają powrócić na dawne miejsca”, dlate-
go z trudem przywrócono porządek i dawne stanowiska. Całe 
to zajście spowodowało niewiarę w decyzje dowództwa. Pra-
we skrzydło nie powróciło na dawne stanowiska, lewe nato-
miast zostało odsłonięte, a batalion honwedów węgierskich, 
którzy dzielnie współpracowali z V batalionem przy zdobywa-

niu wzgórza w Łowczowie, odszedł w rejon Tuchowa bez po-
wiadomienia kpt. Rylskiego. Kompani z 22 pułku węgierskie-
go, które jeszcze pozostały w batalionie Rylskiego, nie sposób 
było zatrzymać. Stanowisk na wzgórzu 342 nie dało się bro-
nić. Sosnkowski rozkazał, by V batalion zbliżył się do I bata-
lionu pierwszego pułku i zluzował najbardziej zmęczonych. 

W dniu 25 grudnia całe pole pokryła gęsta mgła. Nacisk 
Rosjan wzrósł, a walka toczyła się na bardzo bliskich odległo-
ściach dochodzących do 50 metrów. W tym dniu o godz. 13.00 
przyszedł rozkaz odwrotu, dlatego legioniści opuścili pole bi-
twy. Straty były bardzo duże. W pierwszej kompanii  zginął 
podoficer Janusz Wysznacki, ciężko ranni byli oficerowie Po-
lkowski i Bąbiński oraz 10 szeregowców.  W drugiej kompa-
nii było 4 zabitych, 5 ciężko rannych, a w piątej kompanii zgi-
nął dowódca - porucznik Zagórski. Ciężkie rany odnieśli: po-
rucznik Janicki, Pogoń i Klaczyński. Chwałą okrył się porucz-
nik Władysław Bortnowski, późniejszy generał broniący Pol-
ski w 1939r., który leżąc ranny w wozie, wydawał nadal roz-
kazy legionistom. Porucznik Stanisław „Król” Kaszubski, były 
poddany carski oficer, został wzięty do niewoli rosyjskiej. Za 
karę, że służył w legionach i zdradę Rosjan, został skazany na 
śmierć przez powieszenie. 

Ostanie walki toczono już tylko na bagnety ze względu na 
brak naboi. Na tyłach brygady pojawiły się rosyjskie oddziały, 
Austriacy uciekli na całej linii frontu. W tej sytuacji Sosnkow-
ski przyspieszył ewakuację i przejście brygady do Wróblowic, 
a następnie do Lipnicy Górnej.

Krajobraz po bitwie wyglądał opłakanie: padło 128 legioni-
stów, 342 było ciężko rannych – tak donosił Bolesław Miętus, 
obywatel magistratu w Tuchowie, który wraz z komisją woj-
skową badał straty po bitwie. Z jego to inicjatywy powołano 
zespół do zorganizowania w Łowczówku wspólnego cmenta-
rza. Informację tę podał do Ligi Kobiet. Następnie oprowadził 
Komisję po okolicznych polach i lesie, gdzie stwierdzono ko-
nieczność ekshumacji i budowy cmentarza. Komisja składała 
się z inżyniera Karabińskiego, porucznika Hallera, komisarza 
Zająca, przewodniczącej Ligi Kobiet Kuszowej i sekretarki Bo-
dzoniownej. Po naradzie postanowiono udać się do właścicie-
la pól Wekslera celem wykupienia gruntu pod budowę cmen-
tarza. Weksler (Izraelita), odstąpił potrzebny grunt bezpłatnie. 
Liga Kobiet zorganizowała akcję zbiórki pieniędzy i materiał 
pod budowę Kaplicy na przyszłym cmentarzu. Plany budowy 
wykonały władze austriackie. Ekshumacją zwłok kierował po-
rucznik Haller. Liga Kobiet zebrała 3000 koron, a całość akcji 
budowy i ekshumacji przejął Bolesław Miętus. Jemu to odda-
no klucze do budowy kaplicy i cmentarza. On też ewidencjo-
nował legionistów, których było 113, a resztę władze austriac-
kie nakazały pochować w Lichwinie i na Garbku.

Do urządzenia cmentarza i kaplicy legionowej przyczy-
nili się: J. E. Ks. Metropolita Adam Sapiecha, Arcybiskup Dr 
Leon Wałęga, szkoła rzeźby w Zakopanem, panie Foerstero-
wa, Szatkowska i Chodalska. Szaty liturgiczne zdeponowano 
w kościele parafialnym w Pleśnej.

Stanisław Wróbel

W setną rocznicę Bitwy pod Łowczówkiem
cz. III
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Była późna noc z 16 na 17 sierpnia 
1944 r. Na południowym stoku wznie-
sienia Brzanka – Gilowa Góra, na po-
graniczu  powiatu  /obwodu/  tarnow-
skiego i gorlickiego w Dobrocinie kwa-
terował batalion partyzancki kpt. „Le-
liwy”  – Eugeniusza Borowskiego. 
Był to I batalion 16 pp. AK Ziemi Tar-

nowskiej. Pełniłem wówczas w tym oddziale funkcję adiutanta, 
czyli zgodnie z obecnym nazewnictwem wojskowym, byłem sze-
fem sztabu batalionu.

Dzień 16 sierpnia był dla nas, partyzantów pełen wrażeń. Te-
goż dnia wczesnym popołudniem zjawiła się w sąsiedniej wiosce 
Żurowej ekspedycja żandarmerii niemiec-
kiej  z  Tarnowa.  Przyjechali  ośmioma  sa-
mochodami, by przeprowadzić aresztowa-
nia  wśród  mieszkańców  wioski.  Żandar-
mi, buszując po wiosce, z daleka spostrze-
gli na polach Dobrocina ćwiczące się nasze 
oddziały i ostrzelali je. Partyzanci odpowie-
dzieli ogniem, i mało tego, ze wsi wysypały 
się inne nasze oddziały, które dążyły do od-
cięcia Niemcom odwrotu. Żandarmi spo-
strzegli  to, wsiedli do samochodów i wy-
jechali  z Żurowej.  Wracając  do  Tarnowa, 
pod Gilową Górą wpadli w zasadzkę zor-
ganizowaną przez oddział partyzancki por. 
„Bema” Eug. Przybyłowicza z jasielskiego AK. Kolumna sa-
mochodowa została zupełnie rozbita.

Pod Gilową Górą na miejscu zasadzki zjawił się i nasz oddział 
por. „Wilka” Sergiusza Kapury. Spalono siedem samochodów 
policyjnych, a ósmym nasi chłopcy wrócili spod Gilowej Góry do 
Dobrocina. Długo więc w noc opowiadali sobie partyzanci przeży-
cia dzisiejszego dnia. Wreszcie wszystkich zmorzył sen. W obozie 
zapanowała cisza, czuwały tylko straże. Siedziałem na ławce przed 
kwaterą dowództwa z por. „Krajewskim”- Leonem Łuczkie-
wiczem, nauczycielem z Ciężkowic, który do „lasu” przyszedł 
z dwoma synami, starszy Marian pseudo „Kruk” był już pod-
porucznikiem, młodszy Roman ps. „Rom” był podchorążym. 
Por. Krajewski dzisiaj pełnił służbę oficera inspekcyjnego. Przed 

chwilą wrócił z terenu, kon-
trolował placówki  i ubezpie-
czenia. Rozmawialiśmy głów-
nie na temat dzisiejszych wy-
darzeń, ale ponieważ było już 
po  północy,  wybierałem  się 
i ja na spoczynek. Gdzieś znad 
lasu dało  się  słyszeć, począt-
kowo  słabe  brzęczenie  zbli-
żającego się samolotu. Jednak 
brzęczenie  to  z  każdą  chwi-
lą  stawało  się  donośniejsze. 
Wreszcie przeszło w ogłusza-
jący łoskot. Ludzie w domach 
budzili się i nie rozumiejąc, co 
się dzieje, wybiegali z miesz-
kań w bieliźnie.

Znad lasu wyskoczyły kontury lecącej na niskim pułapie ma-
szyny oświetlonej dwoma krwawymi płomieniami. Nie wiadomo, 
czy palących się silników, czy tylko płonących spalin z rur wyde-
chowych samolotów. Paląca się maszyna przeleciała nad naszymi 
głowami na wysokości kilkudziesięciu metrów i zniknęła za la-
sem. Po chwili z tego kierunku dało się słyszeć potężną detona-
cję i na niebie rozlała się szeroko łuna pożaru. Wszyscy byli pod 
ogromnym wrażeniem tego, co się stało. W obozie nikt nie spał. 
Zastanawiano się, co to był za samolot. Tymczasem kpt. „Leliwa” 
z por. „Krajewskim” zdecydowali, by wysłać patrol do miejsca, 
gdzie spadł samolot. Patrol poprowadził kpr. „Werbel” – Stani-
sław Gąciarz z Pleśnej. Powoli w obozie zapanowała cisza. Par-
tyzanci już po raz drugi tej nocy szli na spoczynek. 

Nastał ranek. W obozie za-
panowało życie. Tylko za lasem 
zamiast  łuny  wisiał  słup  czar-
nego dymu  i przypominał,  że 
to przeżycie nocne nie było ja-
kimś  koszmarnym  snem  tyl-
ko rzeczywistością. Gdzieś za-
raz po śniadaniu, wrócił patrol 
wysłany na miejsce katastrofy. 
Z relacji „Werbla” dowiedzie-
liśmy się, że w Olszynach, 500 
m  na  wschód  od  kościoła  na 
łące  między  dwoma  pasmami 
wzgórz  zabudowanych doma-

mi spadł samolot aliancki. Przy zderzeniu z ziemią była olbrzy-
mia detonacja, a słup ognia objął szczątki samolotu. Ogień szalał 
podsycany widocznie tlenem znajdującym się w aparatach tleno-
wych lotników. Dały się słyszeć strzały i detonacje, to eksplodo-
wała amunicja i granaty w palącym się samolocie. Ciągle powta-
rzające się detonacje zbiorników benzyny wyrzucały na wszystkie 
strony jakieś palące się szczątki. Wkrótce też w płomieniach stanął 
budynek mieszkalny gospodarza Bąka znajdujący się przeszło 100 
metrów od miejsca katastrofy. Toteż tam w samolocie nie mogło 
być żywej istoty. To potworne uderzenie zabiło wszystkich. Nikt 
też nawet nie próbował zbliżyć się do miejsca tragedii. Ustawicz-
ne wybuchy odstraszały wszystkich. Gdy nastał dzień znaleziono 
pierwszą ofiarę tej tragedii.

Około  250m  od  miejsca  wypadku  w  burakach  znalezio-
no zwłoki w kombinezonie lotniczym z nierozwiniętym spado-
chronem. Na zwłokach nie było widać żadnych śladów obrażeń. 
Przy zwłokach znaleziono legitymację służbową Polskich Sił Lot-
niczych w Anglii. Legitymacja miała nr F.P. 11 263 i była wysta-
wiona na nazwisko Bernarda Wichrowskiego. Ponieważ należało 
się spodziewać, że żandarmeria niemiecka może szukać miejsca 
upadku samolotu, kpt. „Leliwa” postanowił wysłać do Olszyn st. 
strz. „Skałkę” – Wojciecha Wiktora pochodzącego z Olszyn, 
by zorientował się w sytuacji i ewentualnie zabezpieczył z samolo-
tu to, co mogło dla nas mieć jakąś wartość, a więc przede wszyst-
kim broń i amunicję. Tu muszę nadmienić, że jeszcze przed po-
łudniem w dniu 17 sierpnia 1944 roku po ostatnich potyczkach 
z Niemcami pod Dobrocinem i Żurową /co mogło umożliwić im 
rozpoznanie naszych stanowisk/ kpt. „Leliwa” przesunął gro ba-
talionu z Dobrocina do zabudowań Podlesie 484, czyli około 3 
km na zachód od pierwszej miejscowości.

Ostatni Lot Liberatora TEW

Władysław Kowal

Okupacyjna kenkarta autora niniejszego artykułu

Por. „Krajewski” Leon Łuczkiewicz 
Oficer ispekcyjny bat. „Barbara” 

zginął z dwoma synami w Dąbrach
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Według relacji „Skałki” prawie do wieczora unosił się dym 
z wraku samolotu. W promieniu kilkudziesięciu metrów od miej-
sca katastrofy wszelka roślinność na łące była wypalona. Cała ta 
przestrzeń była zrujnowana i zaspana najrozmaitszymi szczątka-
mi i przedmiotami wyrzuconymi siłą wybuchu. Wszędzie wala-
ły się resztki blach, tak z samolotu, jak i ze zniszczonych zasob-
ników, w których zwykle dokonywano zrzutu broni i amunicji. 
Nie znaleziono ani jednego całego zasobnika z bagażem zrzuto-
wym. Wszystkie były uszkodzone.

W tym czasie komendantem terenowym oddziału 
AK w rejonie Olszyn był „Czajka” – Pyzik Maksy-
milian. Jego to żołnierze starali się z miejsca katastro-
fy usunąć wszelką broń i amunicję. Znajdowano wszę-
dzie pistolety maszynowe typu „Sten” oraz mnóstwo 
rozsypanej do nich amunicji. Znajdowano również ja-
kieś  sorty mundurowe,  ale w większej  części  uszko-
dzone przez ogień. Chłopcy chodząc po polu za bronią 
i amunicją znajdowali też i drobne, zmiażdżone szcząt-
ki ludzkie nie dające rozpoznać, z jakiej części ciała po-
chodzą. Ktoś znalazł trzewik męski, z którego sterczał 
kikut nogi urwanej poniżej kolana. Po pewnym cza-
sie ktoś inny przyniósł kawałek czaszki ludzkiej z du-
żym płatem skóry porośniętej długimi i czarnymi wło-
sami. Jeszcze ktoś inny dostarczył samą dłoń. Na jed-
nym z palców był duży pierścień z białego metalu z wygrawero-
wanym orłem polskim, jaki nosili lotnicy. Szczątki ludzkie na ra-
zie składano w jednej z najbliższych stodół.

W następnym dniu /18 sierpnia/ kpr. Jóźko – Franciszek 
Pyrek wysłany z patrolem do Olszyn przywiózł już pierwszą partię 
broni i amunicji zebranej przez żołnierzy „Czajki”. Jeżeli chodzi 
o broń, było kilkanaście pistoletów maszynowych i kilka tysięcy 
sztuk amunicji do nich. Jednak już pobieżny przegląd broni wy-
kazał, że wskutek silnego uderzenia wszystko uległo zdeformo-
waniu, nie wyłączając amunicji, która nie chciała wchodzić przy 
ładowaniu do komory nabojowej. W związku z tym kpt. „Leli-
wa” zarządził, by kompanie, które miały swych rusznikarzy, przy-
słały ich na pewien czas do pocztu batalionowego, gdzie zosta-
nie zorganizowany warsztat rusznikarski, aby doprowadzić całość 
odzyskanej broni do stanu używalności. Oprócz broni i amuni-
cji furmanką przywieziono z Olszyn kilkadziesiąt sztuk mundu-
rów uszkodzonych przez ogień. Z tego materiału krawcy uszyli 
kilkadziesiąt furażerek dla żołnierzy.

Tymczasem  w  Olszynach  przystąpiono  do  przeglądnięcia 
wraku samego samolotu. Prócz żołnierzy „Czajki” przyszło kil-
ku odważniejszych mężczyzn, gdyż samolot spadł na stosunko-
wo suchą łąkę i zrobił sobie odpowiednio duży lej. Silniki wry-
ły się prawie do trzech metrów w ziemię. Przystąpiono do pra-
cy. Wszędzie dużo pogiętych blach i prętów 
metalowych. Trzeba było dostać się do kabi-
ny, gdzie znajdowała się załoga samolotu. Mu-
siano przed sobą usuwać wszystko to, co prze-
szkadzało w posuwaniu się naprzód. Wszyscy 
pracowali z poświęceniem. Wreszcie po pew-
nym czasie wytężonej pracy osądzono, że tu 
gdzieś w pobliżu powinna być kabina zało-
gi. Ktoś odsunął jakąś blachę i za nią ujrzano 
jakąś bezkształtną, spaloną masę. Gdy się jej 
bliżej przyjrzano, stwierdzono że jest to kil-
ka ciał  ludzkich jakby sprasowanych razem. 
Z trudem zdołano z tej potwornej bryły ode-
rwać jeden korpus ludzki bez rąk, nóg i głowy. 

Wniesiono go na zewnątrz. Na plecach spalone jakieś strzę-
py materii, na piersiach pod kombinezonem w kieszeni znalezio-
no książeczkę wojskową z fotografią na nazwisko Florkowskiego 
Jana. „Po rozpięciu munduru - opowiada Stanisław Rąpała (czło-
nek Batalionów Chłopskich i mieszkaniec Olszyn) - zauważyłem 
na piersiach duży medalion (wielkości 2 złotówki) w kształcie ser-
ca przypięty do koszuli wielką agrafką. Wewnątrz medalionu była 
maleńka fotografia starszej kobiety. Książeczkę wojskową odda-
łem Maksymilianowi Pyzikowi, który był wówczas komendan-

tem Armii Krajowej na naszym terenie. Natomiast medalion za-
trzymałem sobie. Korpus Florkowskiego przeniesiono do stodoły, 
w której już wczoraj złożono w trumnie zwłoki Wichrowskiego.

Tymczasem z wraku wyniesiono resztę podobnych szczątków 
ludzkich. Leżały na  silniku  samolotowym. Po  sprawdzeniu czy 
nie ma dokumentów przeniesiono do stodoły. Dla tych szczątków 
„Czajka” kazał zrobić jedną dużą trumnę i jemu też przekazano do-
wody osobiste pięciu członków załogi. Jednak wydawało się według 
masy tych szczątków, że należały do znaczniej większej grupy osób.

Pogrzeb poległym lotnikom postanowiono zrobić wieczorem, 
gdyż Niemcy o tej porze nie pokazywali się na terenach opanowa-
nych przez partyzantów. 19 sierpnia 1944 r. wieczorem odwiezio-
no trumny na miejscowy cmentarz. Egzekwie odprawił miejsco-
wy proboszcz ksiądz Józef Jandziszak, były kapelan Wojska pol-
skiego w stanie spoczynku. W pogrzebie wzięło udział sporo ludzi 
z wioski. O pogrzebie relacjonuje kolega Rąpała – „Przygnębie-
nie ludności było takie, jak by w każdym domu zmarł ktoś z ro-
dziny. Na takim pogrzebie nie byłem przedtem, ani potem. Na 
najliczniejszym nawet pogrzebie mimo współczucia zawsze ktoś, 
gdzieś wtrąci jakieś oderwane słowo niezwiązane z obrzędem i na-
strojem, a tu nikt!. Nastrój był taki, jakby każdy odprowadzał na 
miejsce wiecznego spoczynku najdroższą osobę”.

Na drugi dzień w niedzielę (20 sierpnia) nasz kapelan bata-
lionowy ks. „Gruda”- Sta-
nisław Pycior z Tarnowa 
odprawił  w  intencji  pole-
głych lotników polową Mszę 
św. Według dowodów posia-
danych przez Czajkę w Ol-
szynach zginęli: 
sierżant Bernard Wichrowski, 
urodzony 22 marca 1923 r.
sierżant Jan Florkowski, uro-
dzony 16 czerwca 1920 r.
nawigator  Tadeusz  Fencka, 
urodzony 19 listopada 1917 r.

Legitymacja wojskowa Bernarda Wichrowskiego

Legitymacja wojskowa lotnika Brunona Malejki



Pogórze • Nr 4(179) czerwiec - lipiec - sierpień 2014 str. 19

sierżant  Józef  Dudziak,  urodzony  28  mar-
ca 1924 r.
podoficer Brunon Malejka, urodzony 10 maja 
1917 r.

 Niemcy  w Olszynach  nie pokazali  się, 
widocznie lekcję pokazową, jaką otrzymali 16 
sierpnia pod Gilową Górą dobrze zapamiętali.

Z Olszyn jeszcze raz przywieziono nam 
resztę amunicji broni zebranej na miejscu ka-
tastrofy. Przywieziono również ciężki karabin 
maszynowy  kaliber  12,7  mm  po  wymonto-
waniu go z rozbitego samolotu. Został on od 
razu wmontowany w ramę samochodu, któ-
rym nasi chłopcy jeździli na wypady. Tuż po 
niedzieli w naszym obozie zjawił się z furman-
ką Komendant „Czajka” przywożąc ze sobą 
pakiet listów, fotografii i innych dokumentów 
znalezionych przy lotnikach. Niektóre z tych dokumentów były 
uszkodzone przez ogień. Wśród ocalałych była legitymacja upo-
ważniająca sierżanta Józefa Dudziaka (nr. Fligkt 1586 R.A.F./C4-
-Polisch Forces N.F.) do noszenia Krzyża Walecznych z jednym 
okuciem. Legitymacja była podpisana przez Kazimierza Śniegu-
lę dowódcę 305 Dywizjonu Bombowego. „Czajka” przywiózł 
również ze sobą pewną ilość dolarów znalezioną przy poległych. 
Kwotę tą odebrał ppor. „Goliat” – Czesław Gągola, pełniący 
wówczas funkcję dodatkowo – oficera płatnika.

Wojna się skończyła. W 1945 roku w jednym z czasopism uka-
zała się notatka o zestrzeleniu nad Olszynami samolotu alianckie-
go z polską załogą. Przy tym było podane, u kogo w Olszynach 
można zasięgnąć bliższych informacji. Po pewnym czasie do Sta-
nisława Rąpały przyjechało dwóch mężczyzn z Kalisza i przedsta-
wili się jako ojciec i brat poległego Jana Florkowskiego. Wzruszo-
ny mieszkaniec Olszyn uściskał obu i sięgnął po medalion zdjęty 
z piersi lotnika. Obaj na widok medalionu bardzo się wzruszyli 
i oświadczyli, że matka, której fotografia jest wewnątrz medalio-
nu, wręczyła go synowi, gdy szedł na wojnę.

W aktach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach za-
chowała się notatka, że w październiku 1946 r. w Olszynach do-
konano ekshumacji zwłok poległych lotników. Ekshumacji do-
konano w obecności dwóch oficerów angielskich i oficera pol-
skiego  tłumacza ppor. Dutka  z Głównego Sztabu Wojska Pol-
skiego. Wydobyte zwłoki owinięto kocami i zarazem obwiązano 
sznurami i wywieziono samochodem do Krakowa. Według oce-
ny tych, którzy pracowali przy ekshumacji szczątki należały do 6 
albo 7-miu ludzi. Wówczas do Komisji Ochrony Pomników Walk 
i Męczeństwa w Gorlicach zwrócił się znany i zmarły już dzia-
łacz z Biecza o nazwisku Truszczyło, domagając się upamiętnie-
nia miejsca, gdzie zginęli polscy lotnicy z Anglii, niosąc pomoc 
walczącej Polsce. Opiekę nad tym miejscem pamięci powierzono 
Gorlickim Zakładom Materiałów Izolacyjnych. Trzeba przyznać, 
że wymienione zakłady w pełni wywiązały się z obowiązku spo-
łecznego i dołożyły w tym kierunku tyle starań i środków finan-
sowych, że już w dniu 7-go września 1969 roku został odsłonię-
ty pomnik poległych lotników polskich. Pomnik stanął obok dro-
gi w ogrodzie gospodarza Mężyka, tuż obok miejsca, gdzie zginął 
lotnik Bernard Wichrowski, a około 200 m od miejsca katastrofy 
samolotu. Pomnik przedstawia śmigło samolotu, na którym jest 
wmontowana  tablica  z okolicznościowym  napisem:  „Poległym 
17 sierpnia 1944 roku lotnikom Polskiego Dywizjonu Lotnicze-

go z Włoch niosącym pomoc dla powstańców 
Warszawy”. Na tablicy są nazwiska 5 lotników 
wyżej wymienionych.

Wybudowany pomnik został przekazany 
pod opiekę miejscowej  szkoły podstawowej. 
W maju 1968 r. Powiatowa Komisja Ochrony 
Pomników Walki i Męczeństwa w Gorlicach 
zwróciła  się do Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych w Warszawie z prośbą, by nasze wła-
dze zasięgnęły u władz brytyjskich wiadomo-
ści co do polskiej załogi z rozbitego samolotu. 
Po pewnym czasie w odpowiedzi na to pismo, 
Powiatowa Komisja Ochrony Pomników Wal-
ki i Męczeństwa w Gorlicach otrzymała z Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych pismo nastę-
pującej treści: „W związku z pismem z dnia 31 
maja 1968 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

informuje, że władze brytyjskie udostępniły nam posiadane przez nich dane 
dotyczące zaginionego samolotu z polską załogą. Była to maszyna typu Li-
berator TEW 275-1588 z polską załogą. Według danych brytyjskich samo-
lot rozbił się z 16/17 sierpnia 1944 roku 
we wsi Olszyny. Wraz z samolotem zgi-
nęła cała siedmioosobowa załoga: 1.) por 
.Z. Pluta, 2.) nawigator Tadeusz Ja-
necka, 3.) podof. Brunon Malejka, 4.) 
sierż. Józef Dudziak, 5.) sierż. Jan 
Florkowski, 6.) sierż. J. Marecki, 7.) 
sierż. Bernard Wichrowski. Brytyjskie 
Ministerstwo Obrony jest również w po-
siadaniu danych, z których wynika, że 9 
X 1948 roku zwłoki lotników zostały rze-
komo zidentyfikowane przez polskie wła-
dze i przeniesione z cmentarza w Olszy-
nach na Cmentarz Wojskowy w Krako-
wie - parcela 1, rząd A, groby 9 i 10. Pod-
pisał – Naczelnik Kazimierz Haładus”.

Przez Polski Czerwony Krzyż 
zdołano się dowiedzieć, że sierżant 
Bernard Wichrowski  urodził  się 
w Płutowie pow. Chełmno. Nato-
miast sierż. Józef Dudziak urodził 
się  w  Drohobyczu.  W  pierwszym 
wypadku  informacja  ta  pozwoliła 
odszukać  rodzinę  Wichrowskiego, 
która też wzięła liczny udział w uro-
czystościach  odsłonięcia  pomnika 
w Olszynach. Poza tą rodziną nikt 
z pozostałych rodzin na tą uroczy-
stość niestety nie przyjechał.

Jeszcze jedna ciekawostka. Gdy 
na Ziemiach Odzyskanych odnala-
złem kolegę Maksymiliana Pyzi-
ka – „Czajkę”- byłego komendan-
ta AK w rejonie Olszyn i powiedziałem mu, że gromadzę materia-
ły dotyczące poległych lotników, kolega ten wręczył mi dwie ory-
ginalne legitymacje wojskowe Wichrowskiego i Malejki, z któ-
rych zrobiłem fotokopie i przesłałem ich rodzinom. Ponadto zo-
bowiązałem mojego syna Zbigniewa, aby przyszłości gdy mnie za-
braknie, oryginały legitymacji oraz zdjęcie por. Zygmunta Plu-
ty dostarczył także ich rodzinom.

 Por. Władysław Kowal ps. „Rola”
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Z Luboniem za pan brat
Z wycieczką w ramach akcji „Wędruj Razem 

z Nami” przekonaliśmy się, dlaczego Luboń nazwano 
„Wielkim”. Strome podejście od Przełęczy Glisne spra-
wiało wrażenie, jakby droga prowadziła do nieba. Do-
datkowo padający ostatnio deszcz zamienił fragmen-
ty szlaku w drobne cieki wodne, a wysoka wilgotność 
i temperatura nie rozpieszczały. Jednak to tylko kro-
pla trudności w porównaniu z morzem korzyści pły-
nących z takich, jak ta wycieczek. 

W górach zawitaliśmy przed godziną dziesiątą. 
Wyruszyliśmy polną ścieżką, zostawiając za pleca-
mi piękną beskidzką panoramę – początek trasy był 
iście widokowy. Po lekkim podejściu asfaltem dotar-
liśmy pod podnóże szczytu – właśnie tutaj zaczęła się 
około godzinna wspinaczka na Lubań w obrębie re-
zerwatu przyrody.

Panorama ze szczytu zachwycała, podobnie jak 
urocze, niewielkie, oryginalne w architekturze schro-
nisko PTTK. Tutaj zostaliśmy na dłużej, zregenerowa-
liśmy siły. Zapadła decyzja o zejściu do Rabki Zaryte 
i grupa licząca 50 osób podzieliła się na tych, którzy 
schodzą wg planu szlakiem zielonym oraz tych, któ-
rzy zechcieli przejść oznakowany na żółto szlak, tzw. 
Percią Borkowskiego. W najwyższych partiach tej dro-
gi spotkaliśmy gołoborza przypominające te na Łysicy. 

Z Zarytego udaliśmy się już autokarem do centrum 
miasta na smaczny obiad. Czas pozostawiony na zwie-
dzanie Rabki każdy spożytkował wg uznania. Popu-
larnością wśród naszej grupy cieszył się park zdrojo-

wy z tężnią solankową. Więk-
szość z nas postanowiła sko-
rzystać z jej właściwości lecz-
niczych, poddając się inhalacji 

podczas spaceru wokół obiektu. Sobotę na Luboniu 
wspominać będziemy z sentymentem, jako wyciecz-
kę udaną i nieco zaskakującą. 

„Nie taki diabeł straszny, jak go malują”
…to powiedzenie znajduje odzwierciedlenie 

w przebiegu ostatniej naszej drugiej letniej wyciecz-
ki Uczestnicy wycieczki na Słowację – pod Popradz-
ki Staw, który leży nieco poniżej źródeł rzeki Poprad 
– przekonali się sami, iż ta wysoko umiejscowiona, 
stroma Przełęcz pod Osterwą i sama Osterwa tylko 

tak „groźnie” wyglądają. Gdyby nie umiejętne wyty-
czenie szlaku na szczyt – tzw. zakosami – osiągnięcie 
celu 5 wycieczki tego sezonu mogłoby kosztować nas 
o wiele więcej trudu. Wyjście na Osterwę przypieczę-
towało kolejny rekord wysokościowy akcji – osiągnę-
liśmy 1980mnpm.

Początek naszej wycieczki miał miejsce w Szczyrb-
skim Plesie. W towarzystwie przewodnika wyruszy-
liśmy niebieskim szlakiem pod Hotel Górski nad Po-
pradzkim Stawem. Tatry Wysokie powitały nas rześ-
kim powietrzem i urokliwą panoramą. Część grupy 

Dwie letnie wycieczki – dwa szczyty
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została w dolinie – tutaj można było zwiedzić Sym-
boliczny Cmentarz Ofiar Tatr. Pozostali obrali dro-
gę na szczyt. Już w połowie szlaku na Osterwę uka-
zały się nam m.in.: Patria, Szatan, Koprowy Szczyt, 
Popradzka Kopa, Siarkan, Wysoka, Ganek i Ruma-
nowy Szczyt, spadające ku Dolinie Mięguszowieckiej 
i Dolinie Złomisk. Z wierzchołkiem góry wiąże się pe-
wien zwyczaj polegający na wniesieniu nań mały ka-
mień celem ułożenia jak najwyższego kopczyka. Kilku 
uczestników naszej wycieczki postanowiło pochylić się 
nad tą tradycją, wnosząc na szczyt drobne „cegiełki”.

Osterwa powitała nas ciepło – ku zdziwieniu wcale 
nie było tak wietrznie. Zafundowała nam piękny kra-
jobraz, szczyty grani baszt i Wysokiej poprzecinane 
niskimi, gęstymi chmurami. Staw, który przed chwi-

lą jeszcze mijaliśmy po drewnianych mostkach teraz 
przypominał niewielkie oczko wodne. Stoki Tępej 
dumnie górowały nad przełęczą, a Tatry Niżne ma-
jaczyły na południu. Niezapomniany widok!

Wracając, zatrzymaliśmy się na chwilę przy Po-
pradzkim Stawie. Do parkingu dotarliśmy po sześcio-
godzinnej wędrówce. Mogliśmy odetchnąć z ulgą. Po-
goda dopisała, wszystkie pesymistyczne prognozy nie 
sprawdziły się. Pełni przeżyć wróciliśmy do Pleśnej 
tuż po zmroku.

W obu letnich wycieczkach uczestniczyło 142 wę-
drowców. Akcja „Wędruj Razem z Nami” współorga-
nizowana jest przez Centrum Kultury, Sportu i Pro-
mocji Gminy Pleśna oraz Jana Wójtowicza.

S. Smoleń
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Coroczne wyzwanie kolarskie, polega-
jące na pokonaniu stromego podjazdu na 
Słonej Górze z Łowczówka do Woźnicznej, 
odbyło się także w tym roku. Kolarze z ca-
łej Polski zawitali do gminy Pleśna, by po 
raz kolejny zmierzyć się z wysokością, wła-
snymi możliwościami, czy wreszcie spotkać 
się z kolegami „po fachu”.

Technicznie rzecz ujmując, trasa 
spod „Relaxu” do mety na Woźnicz-
nej wynosi 2km. Zawodnicy mają za 
zadanie pokonać 140m przewyższenia 
w jak najkrótszym czasie. Oczywiście 
zawody uwzględniają podział uczest-
ników wg kategorii wiekowych, stąd 
np. 30-latkowie nie są porównywani 
z o wiele starszymi kolegami.

O godzinie 10.00, już po odpra-
wie technicznej i zapisach, wystarto-
wał pierwszy zawodnik. Przed połu-
dniem rywalizacja dobiegła końca i wszy-
scy kolarze zjechali z powrotem w dolinę 
Białej, by udać się do centrum Pleśnej. Tu-
taj odbyła się dekoracja zwycięzców. Naj-
mocniejsi pokonywali wzniesienie w gra-
nicach 6 minut. Kilkoro zawodników po-
stanowiło wciąć udział w nieplanowanym 
na ten dzień przejeździe trasą wieloletnie-
go półmaratonu na terenie gminy Pleśna – 
pokonali trzy okrążenia. 

Za nami już 24. Puchar rozgrywany na 
Słonej Górze. Impreza organizowana jest przez 
Karpacki Klub Cyklosportu i Cykloturysty-
ki „ORBIKOL” oraz Komisję MASTERS Pol-
ski Związek Kolarski przy współpracy z Cen-
trum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. 

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania druhom OSP w Pleśnej za za-
pewnienie  bezpieczeństwa  drogowego 
podczas trwania imprezy.

S. Smoleń

P O D Z I Ę K O W A N I E
Dobiega końca kadencja Rady Gminy oraz Wójta Gminy Pleśna. Korzysta-

jąc z okazji, chciałem podziękować obecnej Radzie Gminy na czele z panem Wój-
tem Stanisławem Burnatem, zastępcą Wójta panią Martą Rzepa z panem Ryszar-
dem Stankowskim Przewodniczącym Rady Gminy wraz z prezydium: panami 
radnymi Kazimierzem Manią, Marianem Truchanem, Krzysztofem Prusakiem 
oraz Markiem Burnatem, za lata współpracy między innymi z UKS GRYF Ple-
śna. W ciągu mijającej kadencji udało się zorganizować i poukładać działalność 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Gryf Pleśna. Organizowaliśmy wspólnie kil-
ka imprez sportowych, o których wcześniej w Pleśnej nie było mowy. Za spra-
wą dobrej współpracy udało się zapraszać drużyny wraz z rodzicami na turnie-
je piłkarskie dla dzieci, czy to na obiekcie „Orlik” w Pleśnej czy hali sportowej. 
Gościły u nas drużyny piłkarskie z województw śląskiego, podkarpackiego oraz 
małopolskiego. Na Ostatnim Turnieju Mikołajkowym w Pleśnej gościliśmy dru-
żynę ze słowackiego Bardejova, do którego następnie pojechaliśmy z rewizytą 
na turniej piłkarski. W przeciągu ostatnich dwóch lat zorganizowaliśmy zajęcia 
dla dodatkowych grup piłkarskich, najmłodszych Żaków – dzieci z klas I – II, 
oraz Orlików – dzieci z klas III – IV. Dzięki pomocy części rodziców, dzieci te 
uczestniczą w rozgrywkach Ligi Orlików i Żaków. W ostatnim roku udało się 
utworzyć przy UKS sekcję siatkówki dziewcząt. Wzbudziło to wśród dziewczy-
nek ze szkoły podstawowej z Pleśnej i Rzuchowej duże zainteresowanie. Zajęcia 
prowadzi pan Marek Skrobot, który jest jednocześnie trenerem UKS Jedynka 
Tarnów. Dzięki zaangażowaniu i pomocy trenera zgłosiliśmy drużynę dziewcząt 
do ligi Kadetek i będą one brały udział w rozgrywkach na szczeblu makroregio-
nu. Udało się to dzięki wsparciu merytorycznemu prezydium Rady Gminy oraz 
pani Marty Rzepa. Uczniowski Klub Sportowy prowadził i prowadzi integracyj-
ną akcję KIBICE SZKOLNI, w ramach której wyjeżdżaliśmy na mecze żużlo-
we drużyny Unii Tarnów. Dzięki współpracy z PZPN wyjechaliśmy do Krako-
wa na mecz międzypaństwowy reprezentacji do lat 21 Polska – Bośnia Herce-
gowina. Inicjatywy podejmowane przez Zarząd UKS spotykały się z pozytyw-
nym odzewem Władz Gminy Pleśna za co w imieniu Zarządu Uczniowskiego 
Klubu Sportowego GRYF Pleśna i swoim składam podziękowania. 

Tomasz Włodek
Prezes UKS GRYF Pleśna

III HALOWY TURNIEJ 
MIKOŁAJKOWY PIŁKI NOŻNEJ 

ROCZNIKA 2003

Już dziś zapraszamy wszystkich kibiców, mieszkańców 
gminy Pleśna na III Halowy Mikołajkowy Turniej Piłki Noż-
nej, który odbędzie się 6 grudnia br. w hali sportowej Gim-
nazjum w Pleśnej.

Impreza uzyskała zaszczytny patronat Urzędu Marszał-
kowskiego w Krakowie na czele z panem Stanisławem Sory-
sem oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej wraz z panem Ro-
manem Koseckim.

W  tegorocznej rywalizacji wezmą udział zawodnicy 
z rocznika 2003. W pleśnieńskiej hali zobaczymy 12 drużyn 
z trzech województw południa Polski oraz ze Słowacji. Za-
powiadają się emocje nie mniejsze niż w roku ubiegłym! Za-
praszamy!

Organizatorzy:
UKS „Gryf ” Pleśna 

Urząd Gminy Pleśna
Centrum Kultury w Pleśnej

Gimnazjum w Pleśnej
Szkoła Podstawowa w Pleśnej

Kto najszybszy 
pod Słoną Górę?
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GALERIA Z XII EKO 
ŚWIĘTA OWOCÓW I PRODUKTÓW PSZCZELICH
GMINA PLEŚNA 2014
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Worek żółty – tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, 

metale

Wrzucamy: 
- butelki typu PET, 
- butelki po chemii gospodarczej i kosmetykach np. po  pły-

nie do mycia naczyń, płynie do prania i płukania, szampo-
nie, 

- opakowania po musztardzie i ketchupie, 
- opakowania wielomateriałowe tj. kartony typu Tetra-Pak po 

sokach i mleku, 
- puszki po konserwach,
- puszki po napojach, 
- reklamówki kolorowe z grubej folii,

Nie wrzucamy: 
- woreczków foliowych, 
- kubków  po jogurtach, śmietanie, margarynie, maśle,
- naczyń jednorazowych
- rur PCV, 
- styropianu, pianek montażowych,
- reklamówek foliowych cienkich,
- pojemników po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach,
- butelek po smarach i olejach silnikowych,
- opakowań po środkach ochrony roślin
- nakrętek ze słoików

Pamiętaj !!!
Opakowania powinny być czyste  i zgniecione tak, 
aby zajmowały jak najmniej miejsca.

Worek niebieski – makulatura

Wrzucamy:
- gazety i czasopisma,
- książki i zeszyty,
- papierowe torby i worki,
- kartony i tektura,
- ścinki drukarskie

Nie wrzucamy:
- zatłuszczonego papieru np. po maśle i margarynie,
- papieru z folią,
- pieluch jednorazowych i środków higienicznych,

- tapet,
- kartonów po mleku i napojach

Pamiętaj !!!
Usuń metalowe i plastikowe części opakowania.

Worek czarny – odpady
biodegradowalne

Wrzucamy:
- resztki jedzenia,
- resztki owoców i warzyw, 
- skoszona trawa,
- liście

Worek zielony – szkło
Wrzucamy:
- szklane butelki po sokach i napojach,
- słoiki po przetworach,
- opakowania szklane po żywności dla dzieci,
- opakowania szklane po kosmetykach

Nie wrzucamy:
- luster,
- szkła okiennego,
- wyrobów ze szkła kryształowego,
- ceramiki (fajans, porcelana, doniczki, miski, talerze),
- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z ja-

kąkolwiek pozostałością zawartości,
- kineskopów,
- naczyń żaroodpornych

Pamiętaj !!!
Wszystkie opakowania szklane wrzucamy bez na-
krętek, kapsli i zawartości.
Wszystkie odpady, których nie wrzucamy do poszcze-
gólnych worków, również popiół, muszą trafić do ko-
sza dostarczonego do każdej posesji.

Zasady segregacji surowców wtórnych
Czy wiesz, że:
-  przeciętny Polak wytwarza ok. 180 – 420 kg odpadów 

komunalnych w roku,
-  odpady wyrzucane na nielegalne wysypiska w lasach po-

wodują zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych taki-
mi substancjami jak: ftalany, fenol, merkaptany, metale 
ciężkie, substancje ropopochodne, rtęć,

-  zanieczyszczona woda wykorzystywana  jest w gospo-
darstwach domowych do spożycia, zatruwając organi-
zmy dorosłych i dzieci, kumulując w wątrobie i kościach 
substancje niebezpieczne,

- rzucona w lesie butelka PET rozłoży się w ziemi po 500 
latach, guma do żucia  po 5 latach, a niedopałki papie-
rosów po 2 latach.

Zbiórka  surowców wtórnych w systemie workowym:


