
Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas...”
- odsłonięcie i poświęcenie tablic ku pamięci  

bohaterów z okresu II WŚ z gminy Pleśna  
(więcej na str. 10-11)

W numerze także:

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA 
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Szanowni Państwo,
Cztery lata temu miałem zaszczyt zostać wójtem gmi-

ny Pleśna. Dziś, kończąc kadencję, chcę Państwu, moim 
Wyborcom, zdać relację z tego co wspólnie dokonaliśmy 
na rzecz naszej społeczności.  

Choć zdaję sobie sprawę, że nie zdołaliśmy rozwią-
zać wszystkich problemów, to jednak z czystym sumie-
niem mogę stwierdzić, że był to czas wytężonej i efektyw-
nej pracy. Pracy, dzięki której nasza mała ojczyzna stopnio-
wo i sukcesywnie zmienia się na lepsze. Mówimy – „czas 
szybko płynie, 4 lata tak szybko zleciały”. To prawda, jed-
nak wiem też, że czas wypełniony skutecznymi działania-
mi na rzecz rozwoju Gminy ma szczególne znaczenie, bo 
pozostawia konkretne efekty.

To, że będzie to trudna kadencja wiedziałem od samego 
początku. Zadłużenie gminy na ponad 10 mln, zniszczona 
lub uszkodzona infrastruktura i ponad 100 rodzin oczeku-
jących na pomoc po powodzi i osuwiskach, zdezaktualizo-
wany plan zagospodarowania przestrzennego, nierozwią-
zane od dwóch kadencji obciążenie budżetu gminy dopła-
tami do oświaty… itd.

Nie po to jednak zostałem wójtem, aby marnować czas 
na tworzenie bilansu otwarcia kadencji, ale żeby działać. 
Od początku podjąłem działania, aby jak najszybciej po-
móc osobom w zniszczonych lub uszkodzonych domach. 
W 2011 roku wypłacono pomoc niemal wszystkim poszko-
dowanym w wyniku osuwisk, dzięki czemu mogli wyre-
montować dotychczasowe domy lub zamieszkać w nowych.  
Rozpoczęto naprawę infrastruktury oraz przystąpiono do 
zmian projektów z nią związanych, aby uwzględniały po-
wstałe w wyniku osuwisk ograniczenia. Rozpocząłem prze-
gląd finansów gminy, żeby znaleźć środki na planowane za-
dania inwestycyjne oraz podjąłem działania w celu pozy-
skania środków zewnętrznych.

Tak jak obiecałem, starałem się zadbać o całą gminę. Ni-
kogo nie wyróżniać, nikogo nie pomijać. Efekty można za-
uważyć w niemal każdym zakątku naszej gminy. O naszej sku-
teczności w tym zakresie niech świadczą liczby i przykłady:
- wyremontowano, wybudowano lub odbudowano ok. 

30 km dróg gminnych, we współpracy z Powiatem za-
dbano o odnowienie dróg powiatowych, 

- wybudowano chodniki w Rzuchowej, Pleśnej i Szcze-
panowicach,

- poprawiono oświetlenie części dróg w gminie poprzez 
m.in. montaż lamp solarnych,

- wykonano remonty mostów w Lubince, Łowczówku,
- odbudowano ławę na rzece Biała Tarnowska łączącą 

Pleśną z Woźniczną,
- powstały nowe centra miejscowości w Rzuchowej, 

Świebodzinie, Janowicach i Woźnicznej,
- wybudowano Centrum Pamięci Narodowej w Lichwi-

nie,
- wykonano 19 998 m sieci wodociągowej,
- wykonano 10 284 m sieci kanalizacyjnej oraz 96 przy-

domowych oczyszczalni ścieków,
- wykonano prace remontowe i modernizacyjne w obiek-

tach przedszkoli, szkół i ośrodków zdrowia w Pleśnej, 
Janowicach, Lichwinie, Lubince, Rychwałdzie, Rzu-
chowej, Szczepanowicach, Świebodzinie,

- doposażono w sprzęt oraz dofinansowano inwestycje 
w każdej jednostce OSP na terenie gminy,

- wykonano prace modernizacji pomieszczeń w Cen-
trum Kultury Filia w Janowicach,

- wyremontowano gruntownie halę sportową przy Gim-
nazjum w Pleśnej,

- rozpoczęto inwestycję  zagospodarowania terenu i bu-
dowy placu zabaw w kompleksie Orlik w Pleśnej,

- wybudowano boisko sportowe w Rzuchowej,
- sporządzono dokumentację do dalszych zadań inwe-

stycyjnych w zakresie m.in. układu komunikacyjne-
go na osiedlu domów jednorodzinnych wraz z budo-
wą oświetlenia i odwodnienia w Rzuchowej, chodni-
ków, kanalizacji, wodociągów.
To jedynie przykłady działań inwestycyjnych. Całą li-

stę możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej gmi-
ny. Łączna wartość inwestycji to ponad 28 mln zł.

Czy zrobiłem to jeszcze bardziej zadłużając gminę? Ab-
solutnie nie. Skutecznie zabiegałem o środki zewnętrzne 
i dlatego każda większa inwestycja i wiele drobniejszych za-
dań było dofinansowane z różnych źródeł.  O skali niech 
świadczy ogólna wartość uzyskanych środków tylko na za-
dania inwestycyjne w kwocie ponad 15 mln zł.

Jednak środki z zewnątrz to nie wszystko. Trzeba było 
zadbać o te skromne zasoby, które gmina posiada, aby wy-
starczyło chociażby na udział własny, bez sięgania do kie-
szeni mieszkańców. Największym problemem oprócz za-
dłużenia gminy było obciążenie jej dopłatami do najmniej-
szych szkół na naszym terenie. W 2011 roku do subwencji 
oświatowej trzeba było dopłacić 1 mln 346 tys. zł. Ogółem 
do wydatków bieżących oświaty dopłacono 4 mln 033 tys. 
zł. Z każdym rokiem byłoby gorzej.  Moi dwaj poprzednicy 
na stanowisku wójta bezskutecznie próbowali zlikwidować 
szkoły, aby rozwiązać ten problem. Moim zamiarem było 
takie rozwiązanie, które uratuje finanse gminy, a jednocze-

To zrobiliśmy razem
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śnie zapewni możliwość funkcjonowania szkół. Niemal się 
udało. Dwie z trzech, po przekształceniu, nadal funkcjo-
nują. Pozostały miejsca pracy. Dzieci nadal uczęszczają na 
zajęcia w swoich miejscowościach. Dla dzieci z Dąbrówki 
Szczepanowskiej zorganizowano dojazdy do innych szkół.

W celu poprawy finansów gminnych podjąłem rów-
nież szereg innych działań:
- w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej ograni-

czono straty zakupywanej wody z 41% do 25%. Pod-
jęto skuteczne działania w celu zakupu większej ilości 
tańszej wody z Tarnowa zamiast drogiej z Tuchowa. 
Na początku proporcja ta wynosiła 30% z Tarnowa do 
70% z Tuchowa - obecnie jest odwrotnie. Dzięki temu 
nie trzeba było tak bardzo podnosić i tak wysokich cen 
wody lub dodatkowo obciążać budżetu gminy zwięk-
szonymi dopłatami,

- podjęto działania w celu obniżenia kosztów zakupu 
energii. Rozpoczęto montaż lamp zasilanych z paneli 
fotowoltaicznych, zdecydowano się na okresowe wyłą-
czanie lamp oświetleniowych w godzinach późnonoc-
nych, przystąpiono do negocjacji i przetargu na zakup 
energii, dzięki czemu koszt jej zakupu zmniejszył się 
o ponad 70 tys. zł. 
Są to też jedynie przykłady działań w tym zakresie.
W trakcie kadencji nie brakowało również innych trud-

nych tematów dotykających każdego z mieszkańców. Jed-
nym z nich był wprowadzony przepisami ustawy obowią-
zek organizacji odbioru odpadów przez gminę, tym bardziej 
trudny dla gminy o tak rozproszonej zabudowie. Uporali-
śmy się z tym mimo pojawiających się tu i ówdzie proble-
mów. A stawki za odbiór odpadów są niższe niż w niejed-
nej gminie o gęstszej i łatwiej dostępnej zabudowie. Zresz-
tą w zakresie czystości nasza gmina może się pochwalić, 
gdyż w prowadzonym prze Samorząd Województwa Ma-
łopolskiego konkursie „Małopolska Czysta Gmina” zaję-
liśmy 2 miejsce. W całym województwie wyprzedziła nas 
tylko gmina Zielonki.

Drugim trudnym tematem był istniejący w naszej 
gminie plan zagospodarowania przestrzennego. Zaledwie 
w 2008 roku uchwalony, a już w 2010 roku w dużej mie-
rze nieaktualny po osuwiskach i powodziach. Może nie-
wiele osób pamięta, ale to ja będąc wójtem w latach 1996-
1998 rozpoczynałem prace nad jego sporządzeniem. Ko-
lejni wójtowie przez ponad dwie kadencje pracowali, aby 
je zakończyć. Ten dokument wymaga czasu. A teraz zno-
wu to mnie przypadło zadanie rozpoczęcia prac nad jego 
gruntowną zmianą. Jest już przygotowane i wyłożone do 
konsultacji społecznych studium zagospodarowania prze-
strzennego, które stanowi  podstawę do zmian planu. Je-
stem przekonany, że moi następcy w dalszej kolejności do-
prowadzą ten temat do końca.

Kolejnym problemem, jaki nas dotknął, były klęski ży-
wiołowe. Na szczęście nie było tak źle, jak w 2010 roku, 
ale nie można też powiedzieć tym, którzy ucierpieli: „sorry, 
taki mamy klimat”. Ulewne deszcze, powodzie i osunięcia 
się ziemi trapiły naszych mieszkańców także na przestrzeni 
ostatnich 4 lat. Starałem się być w tych chwilach tam gdzie 

powinien być wójt - z ludźmi, aby koordynować działania 
ratownicze  i kierować pomoc tam, gdzie jest najpotrzeb-
niejsza. Podczas mojej kadencji każda z naszych OSP zo-
stała dofinansowana i doposażona, dzięki czemu mogą one 
sprawniej, szybciej i skuteczniej nieść pomoc w razie róż-
norodnych zagrożeń i potrzeb. Ogółem wartość zakupów 
i inwestycje w jednostkach OSP na terenie naszej gminy 
wyniosła ponad 2 mln zł, oczywiście w dużej mierze rów-
nież ze środków zewnętrznych. Nasi strażacy zawsze ofiar-
nie spieszą na pomoc i za to im z serca dziękuję.

Nie mogę pominąć tutaj tak ważnej dla naszych miesz-
kańców sprawy wodociągów i kanalizacji. Od początku ist-
nienia samorządu jest ona bolączką nie tylko naszej gmi-
ny. Problem ten był cały czas analizowany i wykorzystywa-
łem wszystkie możliwości, aby go rozwiązać. Z jednej stro-
ny kontynuowano inwestycje w sieć kanalizacyjną w naszej 
gminie w Szczepanowicach, Pleśnej, Łowczówku i Rzucho-
wej, ale przystąpiono również do programu budowy oczysz-
czalni przydomowych w terenach, gdzie nie ma możliwo-
ści poprowadzenia sieci. Takich „przydomówek” powstało 
96. Prowadzono prace w zakresie rozwoju sieci wodocią-
gowej w naszych miejscowościach, w tym wykonano pro-
jekty i rozpoczęto inwestycję poprowadzenia magistrali od 
Lichwina w stronę Lubinki i Janowic, a z drugiej strony od 
Szczepanowic w stronę Dąbrówki Szczepanowskiej. Na bie-
żąco wykonywane są również przyłącza do domów. O ogra-
niczeniu strat wody, zakupach z tańszego źródła już pisa-
łem, ale trzeba dodać, że aby wyjść naprzeciw trudnej sytu-
acji mieszkańców, którzy nie są jeszcze podłączeni do kana-
lizacji, podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu opłaty za wywóz 
szamba. Tak więc ta tematyka musi być rozpatrywana kom-
pleksowo i każdy, kto cokolwiek się w niej orientuje, musi 
zdawać sobie sprawę, że niestety jeszcze kilka kadencji sa-
morządu ten problem będzie spędzał sen z powiek włoda-
rzom naszej gminy. I nie jest to pocieszeniem, że w sąsied-
nich gminach jest podobnie.

Jednak nie tylko dotykały nas nieszczęścia i trapiły pro-
blemy. Był też czas radości podczas różnorodnych uroczy-
stości i świąt gminnych, sukcesy Pleśnioków, Orkiestry Dę-
tej Szczepanowice, spotkania z seniorami, zabawy dla dzieci 
i młodzieży, festyny rodzinne. Nie można zapominać o róż-
norodnych zawodach sportowych i coraz liczniejszych for-
malnych klubach i nieformalnych grupach sportowych, dla 
których zawsze w naszym gminnym budżecie znajdowały 
się środki finansowe i to całkiem spore, jeśli porównamy 
z sąsiednimi gminami. Żeby wspomnieć tylko liczne tur-
nieje piłkarskie, coroczne zawody pływackie, narciarskie, 
kolarskie, siatkówki, biegi przełajowe, cykl tygodnia spor-
tu… Można by sporo jeszcze pisać, ale nie da się zamknąć 
4 lat ciężkiej, owocnej pracy w jednym liście czy artykule. 
Trzeba by je pisać co kwartał, a może i co miesiąc.

Zawsze można zapytać czy można było coś zrobić le-
piej? Czy można było uniknąć pewnych błędów? Zawsze 
można udawać zdziwienie, że jak to, jeszcze tego czy tam-
tego nie ma? Wiem, że są tacy, którzy lubią szukać „dziury 
w całym”. Tym bardziej dziwi fakt, że są tacy nawet wśród 
radnych i to niejednej kadencji, którzy mogli aktywnie 
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uczestniczyć w pracach samorządu. Mogli zgłaszać pomy-
sły, mogli na bieżąco wskazywać szanse i zagrożenia, mogli 
podejmować decyzje podczas głosowania, a przede wszyst-
kim powinni orientować się w możliwościach i ogranicze-
niach. Jeśli uważają teraz, że jest tak bardzo źle, to gdzie byli 
i co robili? Jest taka stara prawda, że „ tylko ten nie popeł-
nia błędów, kto nic nie robi”. Wtedy najłatwiej krytykować. 

Kończę kadencję z czystym sumieniem. Robiłem 
wszystko co możliwe, aby nam wszystkim żyło się w naszej 
Gminie jak najlepiej. Jestem przekonany, że zdecydowana 
większość z Państwa potrafi dostrzec wokół siebie zmia-
ny, które dokonały się na przestrzeni ostatnich czterech lat.

Nie byłoby to możliwe bez współpracy z instytucjami 
i osobami z którymi miałem okazję się spotykać. Lista po-
dziękowań byłaby naprawdę długa, ale nie mogę pominąć 
przede wszystkim Pana Stanisława Sorysa -  Członka Za-
rządu Województwa Małopolskiego, który zawsze służył 
radą i pomocą w kontaktach z Samorządem Województwa; 
Starostów Powiatu Tarnowskiego Pana Mieczysława Krasa 
i Pana Romana Łucarza, z którymi zawsze był bardzo do-
bry kontakt w zakresie naszych wspólnych spraw gminnych 
i powiatowych; naszych radnych powiatowych Pana wice-
przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Knapika i Panią 
radną Barbarę Gniadek, którzy bardzo dobrze dbali o na-
sze sprawy w powiecie.

Dziękuję naszej Radzie Gminy. Dziękuję za zgłaszane 
uwagi i częste długie dyskusje, bo to dzięki nim udało się 
znaleźć najlepsze rozwiązania dla gminy i jej mieszkańców. 
Najbardziej jednak dziękuję za wolę współpracy, bo tylko 
tak można naprawdę dużo osiągnąć.

Dziękuję moim współpracownikom w jednostkach sa-
morządowych oraz w urzędzie gminy. Postarzeli się przy 

mnie przynajmniej cztery lata, ale mam przekonanie, że 
z satysfakcją będą pamiętać pracę wykonaną wspólnie na 
rzecz mieszkańców.

Przede wszystkim dziękuję Wam - drodzy Mieszkań-
cy gminy. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, woli współpra-
cy i zrozumieniu często trudnych tematów mamy lepszą, 
czystszą, piękniejszą i bezpieczniejszą naszą wspólną Małą 
Ojczyznę. Możemy być dumni, że jesteśmy mieszkańcami 
tej gminy. Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem i powie-
rzenie mi zaszczytnej, lecz trudnej funkcji wójta. 

Przed nami kadencja kolejnego wójta i nowej rady gmi-
ny. Muszą wiedzieć - nie będzie to łatwa kadencja. Środki 
unijne z nowej perspektywy programowej będą dostępne 
zapewne najwcześniej w 2016 roku i to nie na wszystkie za-
dania,  trzeba kontynuować wiele przekrojowych tematów 
w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, 
oświatowej, kulturalno-sportowej, ochrony zdrowia itd. Każ-
dy z nas wie, że mając własny dom zawsze jest w nim coś do 
zrobienia. A Gmina Pleśna to przecież nasz dom, w którym 
mieszkamy. Aby dobrze gospodarzyć potrzeba dużo rozsąd-
ku i takiego rozsądnego gospodarza wszystkim nam życzę.

Mojemu następcy oraz radnym kolejnej kadencji Rady 
Gminy życzę, aby dostrzegali to co jest dobre, umieli wyko-
rzystać szanse, aby zmienić to, co jest nienajlepsze, a przede 
wszystkim potrafili wzajemnie współpracować ponad po-
działami, by dokonać jeszcze więcej dla naszego wspólne-
go dobra. Wierzę, że dokonujący się w naszej gminie pro-
ces intensywnych zmian na lepsze, stanie się udziałem tak-
że moich następców.

Dziękuję za wspólną pracę.
Stanisław Burnat 

Wójt Gminy Pleśna

Od początku września trwa w na-
szej gminie projekt skierowany do od-
działów przedszkolnych funkcjonują-
cych przy szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Pleśna, tj. w Janowicach, Li-
chwinie, Świebodzinie i Szczepano-
wicach. Motywacją do przystąpienia 
do projektu jest polepszenie warun-
ków edukacyjnych najmłodszych dzie-
ci (3,4,5-latków), a tym samym upo-
wszechnienie edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu podniesiona zo-
stanie jakość oddziałów przedszkolnych 

poprzez dostosowanie pomieszczeń do 
potrzeb dzieci, organizację placów za-
baw oraz zakup dodatkowego wyposa-
żenia. Organizacja placu zabaw obejmu-
je doposażenie istniejących już placów 
zabaw w nowe huśtawki, ławeczki, sprę-
żynowce, piaskownice, karuzele, a także 
wykonanie odpowiednich pod nie na-
wierzchni bezpiecznych. Zmodernizo-
wane zostaną łazienki, zakupione nowe 
akcesoria sanitarne - wszystko to będzie 
zaprojektowane z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach naszej gminy uczęszcza-
jących do przedszkoli. Budynki przed-

szkolne zostaną wyposażone w sprzę-
ty do utrzymania czystości, wyposaże-
nie wypoczynkowe, zabawki i artykuły 
plastyczne, a także w sprzęt ICT (kom-
putery, telewizory, itp.).

Całkowita wartość projektu wyno-
si blisko 350 tys. złotych i w całości jest 
dofinansowana ze środków zewnętrz-
nych. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Patrycja Ścieżka

Realizacja projektu  
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych w Gminie Pleśna”
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Pleśna na 
nową stronę internetową www.aktywnilokalnie.pl, poprzez 
którą można aktywniej uczestniczyć  w życiu naszej wspólnoty.

Korzystając ze strony można:
- przedstawić własne pomysły, 
- wskazać niedociągnięcia, problemy,
- wyrazić opinie na temat projektów dokumentów; uchwał 

które będą zamieszczane na stronie,

- wypełnić ankiety dotyczące konkretnego tematu.
Strona poświęcona jest także działaniom organizacji po-

zarządowych z terenu naszej gminy oraz inicjatywie lokalnej, 
tj. nowej formie współpracy pomiędzy mieszkańcami a gminą.

Strona powstała w ramach projektu pn. „Doskonale-
nie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Centrum Kultury, Sportu i Pro-
mocji Gminy Pleśna odbywają się warsz-
taty komputerowe przeznaczone dla osób 
w przedziale wiekowym 50 – 64 lat. Szko-
lenie dofinansowane jest ze środków 
unijnych w ramach EFS. Projekt pn. 
„ZINFORMATYZOWANI 50+ - kom-
puter oknem na świat” realizuje Małopol-
skie Centrum Współpracy Edukacji i Do-
radztwa, dzięki czemu m.in. mieszkań-

cy gminy Pleśna mogą skorzystać z bez-
płatnych szkoleń.

Kursanci poznają podstawy pra-
cy z komputerem podzielone na cztery 
moduły tematyczne. Pierwszy - Użyt-
kowanie komputerów i zarządzanie plika-
mi – dotyczy pracy z wykorzystaniem 
podstawowych funkcji i narzędzi Win-
dows, w tym obsługi prostych progra-
mów, działania na plikach i folderach, 

drukowania. Mo-
duł pn. Przetwa-
rzanie tekstów ma 
na celu zapoznać 
kursantów z pod-
stawami wprowa-
dzania i edycji tek-
stów przy użyciu 
programu MS Of-
fice Word 2007. 
W ramach bloku 
omówione zosta-
ną także zagadnie-
nia związane z dru-

kowaniem dokumentów i przygotowy-
waniem korespondencji seryjnej. Trzeci 
moduł – Przeglądanie stron internetowych 
i komunikacja – przygotuje uczestników 
w zakresie korzystania z ogólnoświato-
wej sieci komputerowej, wyszukiwa-
nia informacji oraz komunikowania się 
z innymi użytkownikami komputerów. 
Wreszcie w ramach ostatniego z modu-
łów – Podstawy technik informatycznych 
i komunikacyjnych – omówione zostaną 
zagadnienia związane ze sprzętem kom-
puterowym, oprogramowaniem, bez-
pieczeństwem i ochroną danych.

Uczestnicy kursu otrzymali po-
moce dydaktyczne w formie  czterech 
podręczników oraz pamięć zewnętrzną 
USB do ćwiczeń. Szkolenie kończy się 
certyfikowanym egzaminem zewnętrz-
nym. Ponadto po zrealizowaniu każdego 
z modułów przeprowadza się egzamin 
wewnętrzny. Kurs potrwa do grudnia br.

S. Smoleń

ZINFORMATYZOWANI 50+ - bezpłatny kurs komputerowy

Redaguje zespół: Jolanta Kuczera-Stankowska, Sebastian Smoleń, 
Krzysztof Sorys, Ewa Iwaniec

Wydawca: Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna
Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie

Nakład: 600 egz.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Pleśna
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Lista kandydatów na Wójta i Radnych Gminy Pleśna

Kandydaci na Wójta Gminy Pleśna:
KNAPIK Józef Stanisław, lat 45, zam. Łowczówek, zgłoszony przez KWW GMINA PLEŚNA – NASZ WSPÓLNY DOM
NOWICKI Leszek Marcin, lat 37, zam. Rzuchowa, zgłoszony przez KWW SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA
STANKOWSKI Ryszard Józef, lat 38, zam. Pleśna, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

Okręg Nr 1
1. PRUSAK Krzysztof Jan, lat 43, zam. Dąbrówka Szczepanowska zgłoszo-

ny przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. MARTA Marek Kazimierz, lat 45, zam. Dąbrówka Szczepanowska zgłoszo-

ny przez KWW GMINA PLEŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14
3. MACIAK Małgorzata Ewa, lat 38, zam. Dąbrówka Szczepanowska zgło-

szona przez KWW SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15
Okręg Nr 2

1. KRAKOWSKA Arleta Małgorzata, lat 45, zam. Janowice zgłoszona przez 
KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. BURNAT Marek Józef, lat 52, zam. Janowice zgłoszony przez KWW GMI-
NA PLEŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14

3. GROMBA Zofia Władysława, lat 60, zam. Janowice zgłoszona przez KWW 
SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15

Okręg Nr 3
1. KRAKOWSKI Benedykt Roman, lat 62, zam. Janowice zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. NIEWOLA Dariusz Zbigniew, lat 39, zam. Janowice zgłoszony przez 

KWW GMINA PLEŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14
3. OCHWAT Marek, lat 34, zam. Lubinka zgłoszony przez KWW SPRA-

WIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15
Okręg Nr 4

1. PIEKIELNIAK Marek Jan, lat 51, zam. Lichwin zgłoszony przez KOMI-
TET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. MALEC Tadeusz, lat 38, zam. Lichwin zgłoszony przez KWW GMINA 
PLEŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14

3. CZUBAN Andrzej Jacek, lat 63, zam. Lichwin zgłoszony przez KWW 
SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15

Okręg Nr 5
1. WÓJTOWICZ Jan Wacław, lat 66, zam. Łowczówek zgłoszony przez KO-

MITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. POLEK Szymon Zdzisław, lat 49, zam. Łowczówek zgłoszony przez KWW 

GMINA PLEŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14
3. MANIA Kazimierz, lat 62, zam. Łowczówek zgłoszony przez KWW SPRA-

WIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15
Okręg Nr 6

1. GĄCIARZ Dominik Adam, lat 28, zam. Pleśna zgłoszony przez KOMI-
TET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. HAJDUGA Wacław, lat 45, zam. Pleśna zgłoszony przez KWW GMINA 
PLEŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14

3. ŚCIEŻKA Zygmunt, lat 62, zam. Pleśna zgłoszony przez KWW SPRA-
WIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15

Okręg Nr 7
1. KUCZERA Norbert Paweł, lat 28, zam. Pleśna zgłoszony przez KOMI-

TET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. WADAS Anna Zofia, lat 55, zam. Pleśna zgłoszona przez KWW GMINA 

PLEŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14
3. GOLIŃSKA Grażyna Beata, lat 46, zam. Pleśna zgłoszona przez KWW 

SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15
Okręg Nr 8

1. SZYMAŃSKA Maria, lat 66, zam. Pleśna zgłoszona przez KOMITET 
WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. JARZĄB Janusz, lat 43, zam. Pleśna zgłoszony przez KWW GMINA PLE-
ŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14

3. WŁODEK Tomasz Paweł, lat 45, zam. Pleśna zgłoszony przez KWW 
SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15

Okręg Nr 9
1. MAJEWSKI Wacław Jacek, lat 52, zam. Rzuchowa zgłoszony przez KO-

MITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. WYKA Ryszard Władysław, lat 54, zam. Rzuchowa zgłoszony przez KWW 

GMINA PLEŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14
3. SZCZUPAŁ Tadeusz, lat 56, zam. Rzuchowa zgłoszony przez KWW SPRA-

WIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15
Okręg Nr 10

1. CICHY Rafał, lat 34, zam. Rzuchowa zgłoszony przez KOMITET WY-
BORCZY PSL - lista nr 1

2. GRYSIEWICZ Marcin Grzegorz, lat 38, zam. Rzuchowa zgłoszony przez 
KWW GMINA PLEŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14

3. NOWICKI Leszek Marcin, lat 37, zam. Rzuchowa zgłoszony przez KWW 
SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15

Okręg Nr 11
1. ARMATYS Andrzej Adam, lat 54, zam. Rychwałd zgłoszony przez KO-

MITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. BOCZEK Kazimierz Michał, lat 49, zam. Rychwałd zgłoszony przez KWW 

GMINA PLEŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14
3. KUKUŁKA Michał Piotr, lat 25, zam. Rychwałd zgłoszony przez KWW 

SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15
4. KUCZERA Marek Dominik, lat 26, zam. Rychwałd zgłoszony przez KWW 

W TROSCE O DOBRO - lista nr 16
Okręg Nr 12

1. PRUSAK Zbigniew Stanisław, lat 55, zam. Szczepanowice zgłoszony przez 
KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. KOSSOŃ Magdalena Anna, lat 33, zam. Szczepanowice zgłoszona przez 
KWW GMINA PLEŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14

3. SOBCZYK Krzysztof Henryk, lat 52, zam. Szczepanowice zgłoszony przez 
KWW SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15

Okręg Nr 13
1. KOPEĆ Grzegorz Tomasz, lat 36, zam. Szczepanowice zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. JANICKI Józef Czesław, lat 53, zam. Szczepanowice zgłoszony przez 

KWW SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15
Okręg Nr 14

1. GUMUŁKA Barbara Stanisława, lat 58, zam. Świebodzin zgłoszona przez 
KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. CHROBAK Janusz Andrzej, lat 53, zam. Świebodzin zgłoszony przez 
KWW GMINA PLEŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14

3. MAŁOPOLSKI Wiesław Stanisław, lat 49, zam. Świebodzin zgłoszony 
przez KWW SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15

4. KOSTUR Dorota Krystyna, lat 48, zam. Świebodzin zgłoszona przez 
KWW ALTERNATYWA - lista nr 17

Okręg Nr 15
1. FILIPOWICZ Krzysztof Piotr, lat 60, zam. Woźniczna zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. SIECZKOWSKA-PIĄTEK Anna Janina, lat 58, zam. Woźniczna zgłoszo-

na przez KWW GMINA PLEŚNA - NASZ WSPÓLNY DOM - lista nr 14
3. IWANIEC Halina Ewa, lat 61, zam. Woźniczna zgłoszona przez KWW 

SPRAWIEDLIWA GMINA PLEŚNA - lista nr 15
4. SUTKOWSKI Ryszard Marian, lat 58, zam. Woźniczna zgłoszony przez 

KWW W TROSCE O DOBRO - lista nr 16

Lista kandydatów do Rady Gminy Pleśna:
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Nr 
okręgu Granice okręgu Lokal

wyborczy

1 DĄBRÓWKA SZCZEPANOWSKA
Budynek Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Szczepanowskiej,
Dąbrówka Szczepanowska 184

2 JANOWICE 1B, 11-12A, 111-142, 143, 144-187, 189, 190-287, 289-291 numery nieparzyste, 296, 301, 305-306, 311, 314, 315-318, 320 Filia Centrum Kultury Sportu 
i Promocji Gminy Pleśna 

w Janowicach,
Janowice 128 A 

 

 é
3

JANOWICE 1-1A numery nieparzyste, 2, 3-10, 12B-110, 142A, 188, 288-294 numery parzyste, 295-297 numery nieparzyste, 302, 303-304, 307-
310, 313, 319, 

3 LUBINKA
Szkoła Podstawowa  

w Lubince;
Lubinka 12 A

4 LICHWIN
Szkoła Podstawowa

w Lichwinie;
Lichwin 182 A

5 ŁOWCZÓWEK
Centrum Kultury, Sportu  
i Promocji Gminy Pleśna; 

Pleśna 240
6 PLEŚNA 2A-28, 85, 137, 142, 152, 155, 166-174, 178-180A numery parzyste, 183, 188-190 numery parzyste, 194, 199, 200-202 numery parzyste, 

205, 209, 217-218, 221-223 numery nieparzyste, 227, 235, 236, 241, 244, 249-251 numery nieparzyste, 252-253, 256, 257, 260, 261-263, 265, 
269-271 numery nieparzyste, 274, 277, 280, 287, 292-295, 297, 298-299, 304, 305-307A, 310-311, 313, 314-316 numery parzyste, 317-321 numery 
nieparzyste, 326-329, 334-336, 338, 339, 345, 346-347, 351, 355, 361-363 numery nieparzyste, 364- 365, 369, 374, 375, 378, 379-380, 382, 383, 
386, 392-394 numery parzyste, 398, 401-403 numery nieparzyste, 404, 408-410 numery parzyste, 411-412, 418, 422-426 numery parzyste, 427-
428, 430- 430A numery parzyste, 431, 434, 439-441 numery nieparzyste, 444- 445, 454, 455-457 numery nieparzyste, 458-459, 461, 466-467, 469, 
470-472 numery parzyste, 473-475, 478-480 numery parzyste, 491, 499, 507, 511, 516

Szkoła Podstawowa  
w Pleśnej; 
Pleśna 228 

 
é

7 PLEŚNA 29-83, 86, 87-90, 92, 93-95 numery nieparzyste, 96-98, 131-132, 145, 146-151, 154-156 numery parzyste, 157-165A, 177- 179 numery 
nieparzyste, 184, 185-187, 198, 201-201A numery nieparzyste, 204, 207, 208, 211, 212-213, 220-224 numery parzyste, 225-226, 229, 232, 238, 239, 
242, 243, 246, 254, 259, 268, 272, 275, 276, 279, 285, 296, 302, 322, 323-325, 343, 348-350 numery parzyste, 354, 362, 368, 372, 386A, 389-391A 
numery nieparzyste, 397, 400, 405, 416, 417-421 numery nieparzyste, 440, 453, 456, 463, 464, 490, 496-500 numery parzyste, 501, 504-506 numery 
parzyste, 510, 515-517 numery nieparzyste, 520-522 numery parzyste

8 PLEŚNA  84, 91, 94, 99-130, 133-136, 138, 139-141, 144, 175-176, 181, 182, 191, 192, 195, 196-197, 203, 210, 214-216, 219, 230, 231- 233 numery 
nieparzyste, 234, 237, 245-247 numery nieparzyste, 248-250 numery parzyste, 255, 258, 264-266 numery parzyste, 267, 270, 273, 278, 281, 282-
283, 286-288 numery parzyste, 289-291, 300-301, 303-303A numery nieparzyste, 308-309, 312, 315, 318-320 numery parzyste, 330-333, 337, 340, 
341-342, 344, 352, 353A, 356, 357-360, 366-367, 370, 371-373 numery nieparzyste, 376, 377, 381, 384, 385-387 numery nieparzyste, 388-390 
numery parzyste, 393- 395 numery nieparzyste, 396, 399, 402, 406, 413, 420, 423-425 numery nieparzyste, 429, 432, 433-437 numery nieparzyste, 
438, 446-451, 460, 468, 471, 477-481 numery nieparzyste, 482-488, 492, 493-495, 502, 503-505 numery nieparzyste, 508, 509, 512, 523

Gimnazjum w Pleśnej; 
Pleśna 228 A 

 
é

9 RZUCHOWA  5-16, 43-43A numery nieparzyste, 48-48A numery parzyste, 54-74A, 100-101, 103, 104-109, 113-115 numery nieparzyste, 116, 119, 120, 
123, 124-126 numery parzyste, 127-129 numery nieparzyste, 132-136 numery parzyste, 137-138, 141-143, 146-148, 151, 152-154B, 156, 157-159, 166-
169, 173-177 numery nieparzyste, 178-184, 189-190A, 195-197, 199, 200-208 numery parzyste, 209-215 numery nieparzyste, 216-222, 224, 225-236A, 
238, 241, 245, 248, 252-256, 258-260 numery parzyste, 261-262, 264-266 numery parzyste, 267-273, 275, 276-277, 281-282, 284, 285-293, 295-297 
numery nieparzyste, 298-300 numery parzyste, 301, 304, 310-313, 321-324, 326, 327, 330, 334, 339-343 numery nieparzyste, 346-348 numery parzyste, 
349-351 numery nieparzyste, 352-356 numery parzyste, 357, 360-366, 368, 369-374, 377-378, 384-390 numery parzyste, 393, 394-399, 401, 402-404, 
406, 407-409 numery nieparzyste, 411A-412, 416-420 numery parzyste, 421, 424, 425, 432-439, 447-450, 452-456 numery parzyste, 457-472, 479

Zespół Szkolno- Przedszkolny  
w Rzuchowej;
Rzuchowa 278

10 RZUCHOWA 1-4, 18-42, 44, 45-47, 49, 50-52, 75-97, 102, 110-114A numery parzyste, 117, 118, 121, 122, 125, 128, 129A-131A, 133-135 numery 
nieparzyste, 139, 144A-145, 149, 155, 160-165, 170-172, 174-176 numery parzyste, 187-188, 191-194, 198, 201-207 numery nieparzyste, 214, 
223, 237-239 numery nieparzyste, 240-242 numery parzyste, 243-244, 246-246A numery parzyste, 247-249 numery nieparzyste, 250-251, 257-259 
numery nieparzyste, 263-265 numery nieparzyste, 274, 279-280, 283, 294-296 numery parzyste, 299, 302, 303-305 numery nieparzyste, 306-309, 
315-320, 325, 328, 329-331 numery nieparzyste, 332-333, 335, 336-337, 340-344 numery parzyste, 345-347 numery nieparzyste, 350, 353-355 
numery nieparzyste, 358, 367, 375-376, 381-382, 385-391 numery nieparzyste, 392, 400, 405, 408, 411, 413-414, 417, 422, 423, 426, 427-431, 
441-446, 451-455 numery nieparzyste, 473-477 numery nieparzyste

11 RYCHWAŁD
Szkoła Podstawowa

w Rychwałdzie;
Rychwałd 120

12 SZCZEPANOWICE 1-1A numery nieparzyste, 2-21, 28, 98, 101, 102-106, 109, 123A, 126, 127-146, 148, 149-154, 156, 157-181, 185-185A numery 
nieparzyste, 186-200A, 210, 211-217 numery nieparzyste, 218, 221-221A numery nieparzyste, 222-224 numery parzyste, 229-230, 237-239 numery 
nieparzyste, 240-246, 255, 258, 265, 269-271 numery nieparzyste, 286-288, 291-292, 294, 295, 300-302 numery parzyste, 303-305, 310-311, 315-
317 numery nieparzyste, 318-319, 325-326, 331-332, 336-342 numery parzyste, 343-344, 348, 349, 352, 353-355, 357-363 numery nieparzyste, 
364-367, 373-377 numery nieparzyste, 382, 383, 386, 389-391, 393, 394-395, 397

Szkoła Podstawowa  
w Szczepanowicach;
Szczepanowice 107

13 SZCZEPANOWICE 23-27, 29-29A numery nieparzyste, 30-97A, 99, 100, 108-110 numery parzyste, 111-122, 125, 147, 155, 184, 202, 203-208, 212-214 
numery parzyste, 219, 220, 223-225 numery nieparzyste, 226-228, 233-236, 238, 249-254, 256, 257, 260, 261-264, 266, 267-268, 270-272 numery 
parzyste, 273-285, 289-290, 293, 296, 297-299, 301, 306-309, 314-316 numery parzyste, 320-324, 327-330, 333-335, 337-341 numery nieparzyste, 
345-347 numery nieparzyste, 351, 356-362 numery parzyste, 370, 380, 381, 384, 385, 392, 396

14 ŚWIEBODZIN
Szkoła Podstawowa

w Świebodzinie
Świebodzin 129

15 WOŹNICZNA
Gimnazjum w Pleśnej; 

 
Pleśna 228 A          é

é –  lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Lokale wyborcze w dniu 16 listopada 2014 r. otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej gminy Pleśna (przycisk „2014 Wybory Samorządowe”) oraz na tablicach ogłoszeń gminy Pleśna. 
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Gmina Pleśna, wzorem lat poprzed-
nich zgłosiła swój akces do ogólnopol-
skiej kampanii społecznej NO – PRO-
MIL, NO – PROBLEM, której celem 

jest zmiana społecznego nastawienia wo-
bec nietrzeźwych kierowców, wzmoc-
nienie postawy krytycznej u pasażerów, 
których kierowca wzbudza wątpliwości 
co do trzeźwości, kreowanie skutecznych 
sposobów powstrzymywania kierowców 
przed jazdą w stanie po spożyciu alkoho-
lu. Każdy z nas może stać się ofiarą pi-
janego kierowcy, może to być ktoś nam 
bliski, albo też my sami. Musimy wobec 
tego zamanifestować nasz sprzeciw wo-
bec tak nieodpowiedzialnych kierowców, 
którzy nie zdaja sobie sprawy z tego, jak 
może zakończyć się chwilowa promilo-

wa przyjemność. Apelujemy, aby każdy 
kierujący pojazdem był trzeźwy. Bez-
pieczeństwo na drogach to nasz wspól-
ny wysiłek ratujący ludzi przed śmiercią, 
czy kalectwem.

Elżbieta Kędzior

Uczniowie Gimnazjum w Pleśnej wzięli czynnie udział 
w kampanii społecznej  NO - PROMIL, NO - PROBLEM. 
Kampania ta miała na celu przeciwdziałanie zachowaniom 
stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, 
a w tym wypadku pijanym kierowcom. Wszelkie działania 
podejmowane podczas kampanii nastawione były na pro-
mowanie trzeźwości wśród kierowców i podejmowanie in-
terwencji wobec osób łamiących prawo, czyli wsiadających 
za kierownice pod wpływem alkoholu.

Kampania rozpoczęła się już w kwietniu szkoleniem dla 
liderów. W Gimnazjum w Ple-
śnej została nim pani Dorota 
Wąs – pedagog szkolny. W szko-
łach podjęto następujące działa-
nia: promowanie haseł kampa-
nii wśród młodzieży, ogłosze-
nie konkursów dla uczestników 
indywidualnych i grup niefor-
malnych, przeprowadzenie lek-
cji wychowawczych nt. celów  
kampanii. Do realizacji zadań 
czynnie włączyła się pani Anna 

Gąciarz z PCK oraz świetlica szkolna z opiekunem panią 
Zofią Knapik. Uczniowie dodatkowo brali udział w kon-
kursie szkolnym na najlepszą ulotkę, najbardziej przekony-
wujący list do pijanego kierowcy oraz najlepszy transparent. 
Wykazali się naprawdę wielką inicjatywą i zaangażowaniem. 
Dziewięciu uczniów gimnazjum w dniu 1 października 2014 
r. podczas  patrolu policyjnego, prowadzonego przez dziel-
nicowego Gminy Pleśna Pana Dariusza Zelka, rozdawało 
kierowcom deklaracje odpowiedzialnego świadka/pasażera 
i promowało hasła kampanii.

Podsumowaniem całej akcji 
był wspólny marsz ulicami Ple-
śnej w dniu 2 października br. 
Młodzież gimnazjum i  ucznio-
wie klas szóstych ze Szkoły Pod-
stawowej im. B. Czecha nieśli 
transparenty z hasłami kampa-
nii oraz balony no-promilowe, 
a pochodu dopełniał samochód 
kampanijny. Do marszu przyłą-
czyli się nauczyciele i przewod-
nicząca GKRPA –pani Elżbie-

NO – PROMIL, NO – PROBLEM 
w Gminie Pleśna

Akcja NO - PROMIL, NO - PROBLEM 
w Gimnazjum w Pleśnej
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Centrum Kultury, Sportu i Promo-
cji Gminy Pleśną zorganizowało gmin-
ny konkurs muzyczny o tematyce letniej 
i wakacyjnej pn. „Żegnamy lato piosen-
ką”. W czwartek, 25 września, tj. na trze-
ci dzień astronomicznej jesieni, na scenie 
w Pleśnej zaprezentowali się soliści i ze-
społy wokalne występujące w trzech ka-
tegoriach: dzieci z przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych, dzieci z klas I – III 
szkół podstawowych, dzieci z klas IV – 
VI szkół podstawowych.

Łącznie w konkursie partycypowa-
ło 6 placówek z terenu gminy, a zgro-
madzona w sali publiczność wysłuchała 
i obejrzała 10 wystąpień.

Komisja w osobach: przewodniczą-
cy – Krzysztof Jarzębak, członkowie: Elż-
bieta Kędzior, Aneta Kołodziej, postano-
wiła przyznać następujące wyróżnienia:

Kat. przedszkola/oddziały przed-
szkolne:

1 miejsce – Oddział Przedszkolny 
w Świebodzinie

1 miejsce – „Tańczące Brzdące” 
z Przedszkola Publicznego w Pleśnej

2 miejsce – Oddział Przedszkolny 
w Szczepanowicach

Kat. klasy I – III
1 miejsce – zespół wokalny i solist-

ki (Aleksandra Kajmowicz, Kesja Szarko-
wicz, Hania Niewola, Gabriela Szwedo) 
ze Szkoły Podstawowej w Pleśnej

2 miejsce – „Tęczowe Nutki” z Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Rzu-
chowej

Kat. klasy IV – VI
1 miejsce – „Raggi di Sole” z Zespo-

łu Szkolno – Przedszkolnego w Rzu-
chowej

1 miejsce – Julia Kowalska ze Szkoły 
Podstawowej w Świebodzinie

2 miejsce – „Iskierki” ze Szkoły Pod-
stawowej w Szczepanowicach

3 miejsce – Marcelina Cieślik ze 
Szkoły Podstawowej w Pleśnej

3 miejsce – duet wokalno-instru-
mentalny ze Szkoły Podstawowej w Ja-
nowicach

Gratulujemy Laureatom, którzy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i cze-
ki finansowe na rzecz placówek, ufun-
dowane przez organizatora. Ponadto 
Elżbieta Kędzior wręczyła na ręce naj-
młodszych wokalistów konkursu drob-
ne książkowe upominki.

S. Smoleń

ta Kędzior. Przemarsz zakończył się pod budynkiem Cen-
trum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, gdzie chęt-
ni uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich reak-
cji w alkogoglach. Następnie wszyscy udali się na spotkanie 
z policjantem, starszym aspirantem panem Marcinem Olek-
sym, który  opowiedział młodzieży o skutkach alkoholizmu 
wśród kierowców. Finałem całej kampanii było rozstrzygnię-
cie konkursów i rozdanie nagród ufundowanych przez GKR-
PA w Pleśnej. Nagrody otrzymali: 

a) za najlepszy transparent: Filip Rzepka i Tomasz Wojna 
z klasy 3b oraz Agnieszka Burnat i Sylwia Marmol z klasy 2a

b) za najlepszą ulotkę: Klaudia Maksuś z klasy 2a

c) za najbardziej przejmujący list: Karol Boczek z klasy 1 a
Wszyscy uczniowie biorący udział w marszu otrzymali 

coś słodkiego, czyli lizaka bezpromilowego. 
Kampania cieszyła się dużym zainteresowanie całej spo-

łeczności lokalnej, uczniowie zanieśli deklaracje odpowie-
dzialnego świadka/pasażera do swoich domów, a następnie 
podpisane przez rodziców i znajomych wrzucali do urny no-
promilowej w szkole. Mamy nadzieję, ze w ten sposób zwró-
ciliśmy uwagę społeczeństwa na wagę problemu, jakim jest 
jazda pod wpływem alkoholu i jednocześnie zachęciliśmy 
do podejmowania interwencji wobec pijanych kierowców.

Dorota Wąs

Konkurs piosenki na pożegnanie lata

Nie możesz sobie sam poradzić z utrzymaniem trzeźwości, przyjdź, a zobaczysz jak inni sobie z tym radzą !!!
W naszej Gminie działa Klub Anonimowych Alkoholików – jest to grupa ludzi należąca do stowarzyszenia Nowa Szansa 

dzieląca się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać wspólny problem i pomagać innym w wyj-
ściu z alkoholizmu. Podstawowym celem, dla którego postanowili działać wspólnie, jest trwać w trzeźwości  
i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Stąd też w każdy czwartek oraz w I i IV środę miesiąca 
w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Pleśnej (budynek za Szkołą Podstawową w Pleśnej) od-
bywają się spotkania i warsztaty terapeutyczne od godz. 17.00

Elżbieta Kędzior
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W szarą, mglistą niedzielę, 26 listopada w Pleśnej odbyła 
się niecodzienna i podniosła uroczystość. Przy pomniku obok 
Urzędu Gminy odsłonięte i poświęcone zostały tablice upa-
miętniające żołnierzy batalionu „Barbara” oraz mieszkańców 
gminy Pleśna walczących o wolną Polskę. 

Uroczystości zapoczątkowała msza święta w kościele para-
fialnym w Pleśnej, którą koncelebrowali ks. dr Piotr Gajda, ks. 
Zbigniew Guzy – kapelan ŚZŻAK oraz proboszcz parafii Józef 
Bobowski. W liturgii udział wzięli Orkiestra Dęta Szczepano-
wice oraz chór parafialny z Pleśnej, zapewniając jej wyjątkową 
oprawę słowną i muzyczną.

Druga część uroczystości odbyła się na placu przy budyn-
kach Urzędu Gminy i Centrum Kultury. Przemarsz z kościoła 
do centrum poprowadzony został przez Orkiestrę Dętą Szcze-
panowice na czele z kapelmistrzem Jackiem Skrzelowskim. W 
przemarszu uczestniczyły wszystkie poczty sztandarowe, w tym 
sztandar 16 pp. Armii Krajowej, obecni 
na uroczystości przedstawiciele władz 
gminnych, powiatowych, wojewódz-
kich, rodziny kombatanckie, członko-
wie Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej oraz licznie uczestniczący 
w tym wydarzeniu mieszkańcy gminy. 

Uroczystości pod pomnikiem roz-
poczęły się od odegrania hymnu pań-
stwowego. Prowadzący – Ryszard Stan-
kowski – przywitał zaproszonych gości 
i zgromadzone wkoło placu osoby. W 

szczególności przywitał obecnych płk. Jerzego Pertkiewicza, kpt. 
Jacka Popiela, Por. Kazimierza Walca, Alfreda Jasińskiego, przy-
byłych na tę uroczystość członków rodzin żołnierzy batalionu 
„Barbara” oraz żołnierzy działających w konspiracji na terenie 
gminy, przedstawicieli organizacji kombatanckich. 

Poproszony o zabranie głosu wójt gminy Stanisław Bur-
nat, wyraził pełen szacunek osobom, które w okresie okupacji 
i po wojnie zapłaciły życiem i zdrowiem za naszą kolejną odzy-
skaną wolność. Po krótkim przemówieniu nadeszła chwila na 
punkt kulminacyjny uroczystości, tj. odsłonięcie i poświęcenie 
tablic. Wspólnego odsłonięcia dokonali: Julia Cich – żona star-
szego strzelca Kazimierza Cicha ps. „Barski”, Stanisława Pę-
kala – żona starszego strzelca Aleksandra Pękali ps. „Piekarz”, 
płk. Jerzy Pertkiewicz – dowódca 3 plutonu  kompanii Regi-
na, ps. „Drzazga”, Jacek Popiel – żołnierz pocztu dowódcy Ire-
na, ps. Lipek”, Zbigniew Kowal – syn por. Władysława Kowa-
la ps. „Rola”, Stanisław Sorys – Członek Zarządu Wojewódz-

Tym, co odeszli i tym, co są pośród nas…

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablic 
upamiętniających bohaterów okresu II wojny światowej z gminy Pleśna
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W dniu 26. 10 2014 roku w Katowicach na terenie wie-
żowca Altus zostały rozegrane Mistrzostwa Polski w Biegu 
po schodach. Altus to najwyższy wieżowiec w Katowicach, 
znajduje się naprzeciwko Instytutu Fizyki Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach w okolicach Spodka. Organizatorem 
zawodów było Stowarzyszenie Bie-
gów Górskich. Każdy z zawodników 
indywidualnie wnosił opłatę starto-
wą w kwocie 50 zł. Zadaniem zawod-
ników było pokonanie 30 pięter klat-
ką schodową, a tym samym pokonanie 
ponad 600 schodów ze 100 metrowym 
wcześniejszym dobiegiem. Wszyscy za-
wodnicy startowali w strojach sporto-
wych, a byli też tacy, którzy startowali 
bez obuwia w celu zmniejszenia wagi 
odzieży. W zawodach wystartowało 167 
zawodników z całej Polski. Najszybciej trasę pokonał Zie-
mianin Damian z czasem 3:00:95. Z Limanowej.

Altus Cup to również Mistrzostwa Polski Strażaków 
PSP i OSP w Biegu po schodach. Strażacy PSP i OSP sta-
nowili podczas zawodów znaczną liczbę zawodników, re-
prezentując własne jednostki z terenu całego kraju. Naszą 
reprezentację OSP KSRG Pleśna stanowili: Siwek Dawid, 
Skrobisz Tomasz, Gąciarz Dominik, Siwek Mateusz oraz 
Kajmowicz Norbert. Nasz zawodnik, druh Siwek Da-
wid zajął rewelacyjną pozycję w kategorii OPEN – 
5 miejsce z czasem 3:08:90, natomiast w kategorii 

M 20 – 2 miejsce, tym samym wywalczył najlepszą lo-
katę wśród strażaków OSP i zdobył indywidualnie ty-
tuł Mistrza Polski OSP w Biegu po schodach. Druży-
nowo OSP Pleśna nie miała sobie równych (zliczane 
były 3 najlepsze czasy zawodników z drużyny) zaję-

liśmy 1 miejsce i tytuł Mistrzów 
Polski OSP w Biegu po scho-
dach. To wspaniały i znaczący suk-
ces naszych druhów z OSP Pleśna.

Dominik Gąciarz

twa Małopolskiego oraz członkowie rodzin partyzan-
tów batalionu „Barbara”. Poświęcenia tablic dokona-
li księża Zbigniew Guzy oraz proboszcz Józef Bobow-
ski. Modlitwę odczytał ks. Piotr Gajda.

Na okazję niedzielnych uroczystości apel pamię-
ci przygotowała młodzież z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Rzuchowej. Szkoła podstawowa tamtej-
szej placówki nosi imię Armii Krajowej. Apel odczy-
tał uczeń trzeciej klasy gimnazjum – Michał Gawron. 
Dzieci i młodzież z Rzuchowej przygotowali nadto 
dedykowany tej uroczystości montaż słowno – mu-
zyczny. Na scenie sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry wybrzmiały pieśni patriotyczne wykonane przez ze-
spół wokalny „Raggi di Sole” prowadzony przez Doro-
tę Przeczęk. Spotkanie w Centrum Kultury stworzyło 
okazję, by powspominać, podzielić się anegdotami czasów woj-
ny, nabyć książki „Pleśna, jakiej już nie ma” Agnieszki Partridge 
oraz „Jan Myjak – Myjkowski – poeta ludowy” Jana Myjkow-
skiego, czy posilić się ciepłą strawą. 

Pod pomnikiem ofiar poległych za Ojczyznę wiązanki kwia-
tów składali kolejno: rodziny upamiętnionych bohaterów oraz 
kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawi-
ciele instytucji, w tym głównie delegacje z poszczególnych szkół 
gminy Pleśna. Przed mszą świętą delegacja w osobach wójta gmi-
ny Pleśna i członków ŚZŻAK Koło w Pleśnej – Anny Wadas i 
Benedykta Krakowskiego, złożyła wiązankę kwiatów pod obeli-
skiem upamiętniających rozformowanie się batalionu „Barbara”.

W niedzielne popołudnie odsłonięte i poświęcone zosta-
ły: tablo upamiętniające dowódców obwodu Tarnów, dowód-
ców i żołnierzy batalionu „Barbara”, konspiratorów z placów-
ki Pleśna „Prakseda”, mapa z rejonem działania 16pp batalio-
nu „Barbara”, szkice wyjść z okrążeń z opisami zaczerpniętymi 
z dziennika dowódcy batalionu, kapitana Eugeniusza Borow-
skiego „Leliwy” oraz tablica ilustrująca miejsca pamięci oraz 
wykaz poległych i pomordowanych mieszkańców gminy Ple-
śna w czasie II wojny światowej. Wykonanie tablic zostało do-
finansowane przez Wojewodę Małopolskiego. Projekt i wyko-
nanie tablic powierzono firmie BLIK z Tarnowa. 

S. Smoleń

Altus Cup Katowice: OSP KSRG Pleśna 
na najwyższym stopniu podium!
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Już od pierwszych dni września, bo dnia 5 września 2014 
r. nasza szkoła włączyła się do zainicjowanej w 2012 roku 
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopol-
skiej akcji „Narodowe Czytanie”. Tegoroczna edycja poświę-
cona była czytaniu „trylogii” Henryka Sienkiewicza. Podsta-
wowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnic-
twa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrze-
bę dbałości o piękną polszczyznę oraz wzmocnienie poczu-
cia wspólnej tożsamości. Tak więc nasi uczniowie z klas III-
-VI  czytając wybrane fragmenty „Potopu”, poznali losy sien-
kiewiczowskich bohaterów i zarazem piękno ojczystego języ-
ka. Dopełnieniem całości była wystawa okolicznościowa po-
święcona twórczości naszego noblisty. Mamy nadzieję, że ta 
akcja przeprowadzona przez naszą polonistkę p. Bożenę Za-
ranek stanie się tradycją.

Ponadto uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ży-
wych lekcjach historii. 21 września 2014r. delegacja dzieci 
wzięła udział w uroczystości poświęcenia odnowionego 
cmentarza wojskowego nr 185 na wzgórzu „Głowa Cu-
kru”. W ramach uroczystości Magdalena Majka, Joanna 
Słowik, Dawid Pękala i Krzysztof Zagól złożyli wiązankę 
na grobach żołnierzy poległych w walkach w 1915 roku. 
23 września wychowankowie naszej placówki pod opieką 
p. Patryka Sutkowskiego udali się na rajd organizowany 
przez oddział PTTK «Ziemi Tarnowskiej». Trasa rajdu 
biegła od dworca kolejowego w Tarnowie przez Planty 
Kolejowe - ul. Narutowicza - ul. Urszulańską - ul. Bema 
- ul. NMP - ul. Konarskiego - ul. Dąbrowskiego do pl. 
Ofiar Stalinizmu. W poznaniu historii Tarnowa z okresu 
II Wojny Światowe pomogła uczniom pani przewodnik.

Ważną częścią życia naszej szkoły jest sport. Ucznio-
wie wzięli udział w Mistrzostwach Gminy Pleśna w bie-

gach przełajowych. Jednemu z naszych uczniów – Krzyśkowi 
Zagól, który zajął IV miejsce - udało się zakwalifikować do fi-
nałów powiatowych, które odbędą się w Tarnowie.

Na początku roku szkolnego ważnym wydarzeniem dla 
przedszkolaków była wizyta pani policjantki sierż. Joanny Gaw-
ron. Policjantka opowiadała o zasadach bezpiecznego poru-

szania się po drogach i przechodzeniu przez jezdnię.  Dzieci 
dowiedziały  się  na czym polega praca policjanta, jak wyglą-
da jego mundur oraz z jakich sprzętów korzysta w czasie pra-
cy. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało odblask na plecak. 
Spotkanie było bardzo ciekawe i przebiegło w przyjaznej at-
mosferze. Wiedza, którą zdobyły dzieci na pewno będzie im 
przydatna w przyszłości.

Świetną okazją do integracji społeczności przedszkolnej - 
dzieci, rodziców i pracowników szkoły było Święto Pieczonego 
Ziemniaka. Piękna, wrześniowa pogoda bez przeszkód po-
zwoliła świętować na świeżym powietrzu. Z twarzami peł-
nymi uśmiechów dzieci wraz z rodzicami brały udział w róż-
nych zabawach i „ziemniaczanych konkurencjach” zorgani-
zowanych przez wychowawczynię przedszkola p. Magdale-

nę Francuz. W trakcie wspólnej zabawy moż-
na było skosztować wyśmienitych, pieczonych 
na ogniu ziemniaków i kiełbasek. Furorę zro-
biły upieczone przez jedną z mam panią Mał-
gosię pyszne ciasteczka i ciasto ze śliwkami. Po-
byt na świeżym powietrzu pobudził apetyt za-
równo rodzicom, jaki ich pociechom. Potra-
wy smakowały jak z najlepszej kuchni świata. 
Mam nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas 
przyniósł wszystkim wiele radości. Dziękuję 
wszystkim rodzicom za pomoc i zaangażowa-
nie w przygotowanie tego święta.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka ob-
chodzony jest 20 września. W tym roku świę-
to przypadło w sobotę, dlatego przedszkolaki 
świętowały w poniedziałek 22.09.2014 roku.        
W dzień balu zorganizowanego z okazji Dnia 

Przedszkolaka wszystkie dzieci dotarły do przedszkola z pięk-
nym uśmiechem i dużą porcją dobrego humoru. A zabawom 
nie było końca. Dzieci od samego rana bawiły się, tańczyły 
z kolorowymi balonami i śpiewały piosenki. W nagrodę zo-
stały odznaczone medalami „Super Przedszkolak”. Na zakoń-
czenie dnia dzieci otrzymały wybrane przez siebie kolorowan-

Jesienne wydarzenia w Szkole Podstawowej 
w Szczepanowicach
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W kalendarzu imprez, akcji i uroczystości Szkoły Pod-
stawowej w Lichwinie stałe miejsce zajmuje organizowane 
przez Samorząd Uczniowski „Powitanie Jesieni”. Święto to 
nieodmiennie jest okazją do organizacji konkursów tematycz-
nych. W poprzednich latach chętni uczniowie tworzyli jesien-
ne bukiety i kompozycje, kukiełki z owoców i warzyw, przy-

gotowywali recytacje wierszy i prezentacje piosenek związa-
nych z jesienią, pisali listy do „Pani Jesieni”.  W tym roku miał 
miejsce konkurs pt. „Biżuteria z darów jesieni”. Tematyka tak 
spodobała się dzieciom, że w rywalizacji wzięła udział niemal 
połowa uczniów szkoły! Prace składające się z kompletów bi-
żuterii lub pojedynczych egzemplarzy np. korali lub kolczy-

ków należało wykonać tylko z wykorzystaniem mate-
riałów ekologicznych.

Pomysłowością,  estetyką wykonania i feerią barw 
zaskakiwała biżuteria zrobiona z kasztanów, żołędzi, su-
szonych kwiatów, ziaren kukurydzy, fasoli, jarzębiny, 
suszonych owoców i wielu innych produktów. Prace 
zostały wyeksponowane na ściennej gazetce, by przez 
kolejne dni mogły cieszyć nas swoją urodą. Jury, do-
ceniając kreatywność i oryginalność,  nagrodziło prace 
wszystkich uczestników. Ogłoszenie wyników, wręcze-
nie nagród za poszczególne miejsca i wyróżnień odby-
ło się 23 września 2014r. Materiały plastyczne i słod-
kości, które otrzymali uczestnicy rywalizacji, ufundo-
wane zostały przez sklepik uczniowski. Mamy nadzie-
ję, że pozostałe inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 
spotkają się z równie dużym zainteresowaniem ze stro-
ny społeczności szkolnej.

Katarzyna Malec

ki, a także częstowały się słodycza-
mi, pamiętając o używaniu zwro-
tów grzecznościowych. Nie za-
brakło także wspólnych pamiątko-
wych  zdjęć.

Przedszkolaki mogą także po-
chwalić się swoimi sukcesami. 
W gminnym konkursie muzycznym 
o tematyce letniej i wakacyjnej «Że-
gnamy lato piosenką» dzieci zajęły II 
miejsce śpiewając piosenki „Po łące 
chodzi lato” i „Takie lato”. Starsze 
dziewczynki z klasy IV naszej szkoły 
również zajęły II miejsce śpiewając 
piosenkę kabaretu Otto «Wakacje».

Na powitanie pięknej pory roku 
– jesieni –  w grupie  przedszko-
laków zorganizowano konkurs na 
«Owocowo - warzywne Cudaki». 
W konkursie wzięły udział  wszyst-
kie dzieci. Rodzice ze swoimi dzieć-
mi wykazali się niesamowitą pomy-
słowością. Każda praca była niepo-
wtarzalna i przyciągała uwagę swoją 
oryginalnością.  Komisja konkursowa miała bardzo trudne za-
danie, by wybrać te najlepsze. I miejsce przyznano Julii Łatka, 
II miejsce Julii Francuz, III miejsce Kindze Motyka oraz wy-
różnienie Julii Damian. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone 
drobnym upominkiem i pamiątkowym dyplomem. 

Szkoła to również wyjazdy, wyjścia i wycieczki. W słonecz-
ny, ostatni wrześniowy  dzień  przedszkolaki wybrały się na 
wycieczkę do sadu. Celem naszej wyprawy było poznanie pra-

cy ogrodnika, obejrzenie drzewek 
owocowych, poznanie środowiska 
przyrodniczego w pięknej, koloro-
wej scenerii.  Dzięki uprzejmości 
pani Bożeny Słowik, właścicielki 
sadu, dzieci mogły zobaczyć drzewa 
pełne rumianych jabłek. Zachwy-
cone wieloma odmianami owoców,  
podziwiały dorodne, mieniące się 
w blasku słonecznych promieni dary 
jesieni. Wszystkie zostały obdarowa-
ne pachnącymi i soczystymi jabłka-
mi. Zapach i błyszcząca skórka owo-
ców były najlepszą zachętą do spo-
żywania witamin. Dziękujemy pani 
Bożenie za poświęcony czas i cieka-
wą, żywą lekcję przyrody. 

Ponadto 10 października 
uczniowie kl. 0-III wybrali się na 
wycieczkę do Tarnowa. Dzieci zwie-
dziły Dworzec PKP, Pocztę Polską 
oraz obejrzały film „Pszczółka Maja” 
w kinie Marzenie. 14 października 
uczciliśmy w naszej szkole Dzień  

Edukacji Narodowej. Podczas akademii został zaprezentowa-
ny program artystyczny. Uczniowie kl. IV wraz z wychowaw-
czynią p. Bożeną Guratowską  odtworzyli  - słowem, gestem 
i piosenką - klimat szkolnego życia. Przedstawiciele Rady Ro-
dziców oraz Samorządu Uczniowskiego złożyli  podziękowa-
nia za  trud włożony w kształtowanie i wychowanie młode-
go pokolenia.

Magdalena Francuz

Co można zrobić z darów jesieni?



Pogórze • Nr 5 (180) wrzesień - październik 2014str. 14

Minęły dwa miesiące beztroskich 
wakacji. Pożegnaliśmy nadmorskie pla-
że, górskie ścieżki, wakacyjnych przy-
jaciół i niesamowite przygody. Dzisiaj 
z ogromną radością w Przedszkolu w Ple-
śnej rozpoczynamy nowy rok szkolny 
2014/2015. Pani dyrektor Teresa Prokop 
z radością witała wszystkie dzieci, rodzi-
ców  i nauczycieli przedszkola. Pierwszy 
dzień w przedszkolu to jeden z najważ-
niejszych dni w tym roku. Wszyscy w od-
świętnych strojach, ale jakże różnych na-
strojach. Na twarzach dzieci widać było 
niepewność, zdziwienie, jednak w więk-
szości – radość i zadowolenie, że naresz-
cie będzie można ciekawie i wesoło spę-
dzać czas w gronie przyjaciół i kolegów.

Od września w  naszym przedszko-
lu wiele się już wydarzyło. Był Pan Po-
licjant i Pan Strażak, którzy uświadomi-
li przedszkolakom, jak bezpiecznie po-
ruszać się po drogach, podróżować sa-
mochodem, bawić w domu i w przed-
szkolu oraz jak reagować w sytuacji in-
nych zagrożeń, m.in. kiedy zauważy się 
pożar itp. Goście ostrzegli też przed oso-
bami nieznajomymi, z którymi nie wol-
no rozmawiać oraz wpuszczać ich do 
domu. Przedszkolaki czynnie uczest-
niczyły w spotkaniach, zadawały pyta-
nia, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami  
i doświadczeniami.

Jak co roku włączyliśmy się w akcję 
„Sprzątanie Świata” - dzieci były pełne 
entuzjazmu, prześcigały się w nosze-
niu worków. „Uzbrojone» w rękawice 
ochronne i plastikowe worki na odpa-
dy przemierzały znajome uliczki. Mimo 
że zmobilizowani naszymi działaniami 
mieszkańcy dbają o swoje posesje, śmieci 
niestety nie brakuje. Dzieci bardzo zaan-
gażowały się w tę akcję i dokładnie wy-

konały swoje zadanie. Wszystkie worki 
były zapełnione.

Powitaliśmy także Panią Jesień. Pani 
Jesień weszła z wielkim koszem pełnym 
darów: jabłek, orzechów, kasztanów… 
oraz pędzlem, którym zaczęła już ma-
lować świat na jesienne barwy. Dzieci 
z tej okazji przygotowały inscenizację pt 
„Kolory Jesieni” – podczas której mogły 
zaprezentować swoje talenty aktorskie. 
Była to okazja do świetnej zabawy i zje-
dzenia smacznej kiełbaski. 

Policjant, strażak, powitanie jesieni, 
„Sprzątanie Świata”  to nie jedyne dzia-
łania jakie podejmujemy w przedszko-
lu, aby nasi wychowankowie i ich rodzie 
nie tylko czuli się bezpiecznie, ale przede 
wszystkim, aby nasza oferta edukacyjna 
sprzyjała wszechstronnemu rozwojowi 
naszych pociech. Aby poszerzyć ofertę 
edukacyjną w naszym przedszkolu dołą-
czyliśmy do wielu ciekawych projektów. 
„Akademia Aquafresh” – jest to program 
profilaktyki higieny jamy ustnej realizo-
wany w naszym przedszkolu. Dołączy-
liśmy także do programu „Klub Bez-
piecznego Puchatka”, poprzez który 
chcemy nauczyć dzieci bezpiecznych za-
chowań nie tylko na drodze, ale i w in-
nych sferach ich aktywności: w domu, 
w szkole, czy w czasie zabawy. Bardzo 
ważne jest uwrażliwienie dzieci na nie-
bezpieczeństwo, które może się pojawić 
w czasie zabawy, na kształtowanie umie-
jętności przewidywania skutków swoich 
działań, promowanie pomysłów na bez-
pieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc 
dzieciom w rozumieniu reguł i norm 
niezbędnych do prawidłowego funkcjo-
nowania w kontaktach z innymi ludź-
mi. Przystąpiliśmy również do progra-
mu „Radosne Przedszkole”. Dzięki pro-

gramowi chcemy, aby 
nasze przedszkole sta-
ło się nie tylko miej-
scem integracji dzie-
ci, lecz także miej-
scem budowania wię-
zi pomiędzy dziećmi 
i ich nauczycielami 
poprzez wspólne spę-
dzanie czasu na grach 
i zabawach.

Kolejnym projek-
tem, w którym bierze-
my udział, jest „Bez-
pieczniki TAURO-
NA – włącz się dla 

dobra dziecka” - jest to edukacja dzie-
ci i młodzieży w zakresie bezpiecznego 
i racjonalnego korzystania z energii elek-
trycznej, urządzeń nią zasilanych, a tak-
że bezpiecznego zachowania w pobliżu 
infrastruktury energetycznej.

Realizujemy również te projek-
ty, w których już wielokrotnie braliśmy 
udział, m. in.: „Czyste powietrze wo-
kół nas”, „Kubusiowy Przyjaciel Na-
tury”, „Mamo, Tato wolę wodę”. Pra-
cy, ciekawostek, interesujących przeżyć 
w naszym przedszkolu nigdy nie zabrak-
nie. Z myślą o naszych wychowankach 
i ich rodzicach co roku poszerzamy na-
szą ofertę, aby nasze przedszkole było 
miejscem, gdzie dzieci będą mogły roz-
wijać wszechstronne zdolności i zain-
teresowania oraz właściwe zachowania. 
Przede wszystkim chcemy być miejscem, 
gdzie dziecko miło spędza czas i do któ-
rego chętnie wraca każdego dnia. Oby 
ten nadchodzący rok szkolny był okazją 
do wspaniałej zabawy, zdobywania no-
wych doświadczeń i twórczych kontak-
tów rówieśniczych.  

Wszystkim przedszkolakom życzy-
my niezapomnianych chwil spędzonych 
w przedszkolu.

Joanna Bałut

„My jesteśmy przedszkolacy, wszyscy mili, ładni tacy…”
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Dzień 20 września 1944 r. 
mieliśmy bardzo urozmaico-
ny i pracowity. Przed południem 
przybył do naszego obozu party-
zanckiego 1-go batalionu 16 pp 
AK Ziemi Tarnowskiej oficer so-
wiecki, kpt. Dowgalow. Nasz do-
wódca, kpt. „Leliwa” w rozmowie 

z nim uzgodnił kwestie przekazania do kompanii Dowgalowa 47 
Rosjan, którzy znajdowali się w naszym batalionie.

„Leliwa” zarządził zbiórkę tych żołnierzy, gdyż Dowgalow 
chciał z każdym z nich rozmawiać. Trwało to dosyć długo, wresz-
cie po przeglądzie, już po południu, kpt. Dowgalow zaprosił nas 

do swego obozu. O tej ciekawej wizycie pisałem w swoim czasie 
w WTK.

Późnym wieczorem wracaliśmy z tej gościny z nadzieją, że chy-
ba wreszcie będziemy mogli odpocząć. Kwatery mieliśmy w szkole 
w Jamnej i tam też była kancelaria batalionu. Przed szkołą podofi-
cer służbowy zameldował „Leliwie”, że w kancelarii czeka na nie-
go por. „Kajetan” - Zdzisław Bossowski oraz, że posterunki na-
sze zatrzymały dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Wchodzimy za-
ciekawieni do kancelarii. Zastajemy tam por. „Kajetana” i ppor. 
„Rybę” - Mieczysława Podgórskiego. Por „Kajetan”, był oficerem 
sztabu i odpowiadał za bezpieczeństwo batalionu. Natomiast ppor. 
„Ryba” był zastępcą d-cy 2 kompanii i zarazem zastępcą Komen-
danta Obwodu z ramienia Batalionów Chłopskich.

Dnia 21 września br. w Lichwinie 
odbyła się nader ważna uroczystość po-
święcenia odnowionego cmentarza wo-
jennego nr 185 zwanego także „Głową 
Cukru”. Wg planów wydarzenie to mia-
ło w całości odbyć się na poświęconym 
obiekcie, jednakże z powodu złych wa-
runków pogodowych, główna część uro-
czystości miała miejsce w kościele pa-
rafialnym w Lichwinie. Poświęcenie to 
wiązało się ściśle z setną rocznicą wybu-
chu I wojny światowej. Obchody popro-
wadził Ryszard Stankowski – Przewod-
niczący Rady Gminy Pleśna.

O godz. 13.00 rozpoczęła się uroczy-
sta msza święta, której przewodniczył ks. 
major Robert Krzysztofiak w towarzy-
stwie proboszcza parafii ks. Jana Kwar-
cińskiego. W świątyni odbyła się także 
dalsza część uroczystości, na którą skła-
dały się: polski hymn narodowy w wy-
konaniu Orkiestry Dętej Szczepanowi-
ce, która zapewniła także oprawę mu-
zyczną podczas liturgii, oficjalne prze-
mówienia, wręczenie odznaczeń, Apel 
pamięci i salwa honorowa oddana przez 
kompanię honorową Wojska Polskie-
go 6. Brygady Powietrznodesantowej 
z Krakowa. Uroczystość zakończył wy-
jazd delegacji wieńcowych na miejsce 
spoczynku bohaterów z 1915 roku. Na 
parkingu nieopodal kościoła na wszyst-
kich czekał drobny poczęstunek – gro-
chówka z chlebem.

Uroczystość miała charakter mię-
dzynarodowy. Uczestniczyli w niej m.in. 

przedstawiciele władz centralnych, wo-
jewódzkich, powiatowych i gminnych, 
zaproszeni goście z zagranicy, reprezen-
tacje wojsk polskich i niemieckich, de-
legacja Austriackiego Czarnego Krzyża 
oraz  austriackie grupy rekonstrukcji hi-
storycznych. Dopisali także mieszkańcy 
gminy, w przewadze osoby zamieszku-
jące Lichwin i najbliższe wsie. Poszcze-
gólne szkoły z terenu gminy Pleśna wy-
delegowały na tę uroczystość reprezen-
tacje oraz poczty sztandarowe.

Po mszy świętej przyszedł czas na 
przemówienia okolicznościowe. Głos za-
brali Stanisław Burnat – wójt gminy Ple-
śna, Pułk. Janusz Kurzyna – reprezentu-
jący Ministerstwo Obrony Narodowej, 
a zarazem Szef Wojewódzkiego Szta-
bu Wojskowego w Krakowie, Stanisław 
Sorys – Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego, Peter Rieser – prezydent 
Austriackiego Czarnego Krzyża, Markus 
Meckel – przewodniczący Niemieckiego 
Narodowego Związku Opieki nad Gro-
bami Wojennymi oraz Krystyna Latała – 
Z-ca Prezydenta Miasta Tarnowa. Wystą-
pienia tłumaczone były z języka polskie-
go na niemiecki i odwrotnie przez Mag-
dalenę Czapkowicz – Chatałę.

Uroczystość poświęcenia cmenta-
rza na „Głowie Cukru” okazała się do-
brym momentem, by uhonorować od-
znaczeniami osoby zasłużone dla opie-
ki nad cmentarzami z okresu Wielkiej 
Wojny i pamięcią o jej cichych bohate-
rach. M.in. wójt Stanisław Burnat ode-

brał odznaczenie z rąk Prezydenta Pete-
ra Riesera. Nadto w imieniu Marszał-
ka Województwa Małopolskiego Stani-
sław Sorys uhonorował Krzyżami Ma-
łopolski przedstawicieli Austriackiego 
Czarnego Krzyża: Friedricha Schustera 
- Przewodniczącego Organizacji Krajo-
wej Górna Austria ACK i Erwina Fitza 
- Przewodniczącego Organizacji Krajo-
wej Vorarlberg ACK. Przewodniczący 
Rady Powiatu Tarnowskiego Zbigniew 
Karciński wyróżnił Groszem Ziemskim 
Tarnowskim Markusa Meckela, Erwi-
na Fitza, Petera Riesera oraz Friedricha 
Schustera za współpracę z samorządem 
powiatu w zakresie opieki nad cmenta-
rzami z I wojny światowej.

Wydarzenie to współorganizowane 
było przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego, Powiat Tar-
nowski i Gminę Pleśna.

Odnowienie cmentarza w Lichwi-
nie przebiegało etapowo i polegało w du-
żej mierze na renowacji nagrobków. Re-
mont realizowany był przez Gminę Ple-
śna. Środki na ten cel pochodziły z bu-
dżetu gminy, budżetu Wojewody Mało-
polskiego, Urzędu Marszałkowskiego 
i Austriackiego Czarnego Krzyża. 

Wyrazy podziękowania dla Orkie-
stry Dętej Szczepanowice i Jacka Skrze-
lowskiego za przygotowanie oprawy mu-
zycznej podczas mszy świętej i dalszych 
częściach uroczystości.

S. Smoleń
fotoreportaż na str. 24

Odnowiony i poświęcony cmentarz 
na „Głowie Cukru” – uroczystości międzynarodowe

Czterech z Halifaxa

Władysław Kowal
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Por. „Kajetan” zameldował „Leliwie”, że posterunki na-
sze zatrzymały dwie kobiety – Rosjanki i dwóch mężczyzn 
– Holendrów. Według ich zeznań, pracowali w  jakiejś fa-
bryce w Andrychowie, uciekli z niej i idą na wschód, chcą 
przejść front. „Leliwa” kazał ich wprowadzić po czym – po 
krótkim przesłuchaniu – polecił odprowadzić do ostatnich 
naszych placówek i zwolnić.

Zdawało się, że już na dzisiaj koniec, gdy ppor. „Ryba” 
podszedł do kpt. „Leliwy” i zameldował, że wrócił z okolic 
Korzennej w  powiecie nowosądeckim i  że przyprowadził 
aliantów. Było to czterech lotników. Należeli oni do załogi 
samolotu, który dokonał zrzutu broni dla oddziałów party-
zanckich tu na terenie Polski, a w drodze powrotnej został 
zestrzelony w pow. Nowy Sącz. Pragnąc uniknąć niewoli, 
ukrywali się przez kilka tygodni w ziemiance w bardzo pry-
mitywnych warunkach. Por. „Ryba” odwiedzając żonę, do-
wiedział się o lotnikach i zgłosił to kpt. „Leliwie”, który wy-
raził zgodę na przyprowadzenie Anglików do obozu.

Dzisiaj właśnie ppor. „Ryba” przyprowadził ich do ba-
talionu. Zakwaterowano ich również w szkole, a ponieważ 
jeszcze nie spali, poszliśmy ich odwiedzić. Siedzieli wszyscy 
na podłodze, zasłanej słomą, pokrytą spadochronem i roz-
mawiali z  partyzantami. Tłumaczem był jeden z  naszych 
żołnierzy strz.„Brzdąc”, znający dobrze język angielski. Zapozna-
liśmy się tylko i wkrótce poszliśmy na spoczynek, bo nie tylko my, 
ale i nasi lotnicy, którzy zrobili dzisiaj kilkadziesiąt kilometrów, byli 
zmęczeni. Trochę za dużo wrażeń, jak na jeden dzień: w południe 
przebywał u  nas oficer radziecki, a  niedawno przybyła czwórka 
lotników alianckich i to wszystko na terenach opanowanych przez 
Niemców i zaledwie 30 kilometrów od frontu!.

Na drugi dzień, po śniadaniu poszliśmy odwiedzić naszych 
gości. Wszyscy byli w  mundurach lotniczych stalowego koloru. 
Trzech posiadało pistolety. Czwarty go zgubił, wyskakując ze spa-
dochronem z zestrzelonego samolotu. Oprócz tego mieli płótna 
spadochronowe, którymi się w  nocy okrywali. Widząc, że inte-
resujemy się ich wyposażeniem, pokazali nam różne przedmioty, 
w jakie byli zaopatrzeni. Mieli przykładowo kolorowe mapy tere-
nów Polski wydrukowane na nylonie, tak że można było je w garści 
pomieścić. Były to mapy terenów, które leżały na trasie ich przelo-
tu. Mieli maleńkie kompasy ukryte w guzikach i wiele innych i ko-
niecznych przedmiotów. Opowiedzieli nam też za pośrednictwem 
„Brzdąca” – historię swego ostat-
niego lotu. Wystartowali do nie-
go w lipcu 1944 roku z lotniska 
Brindisi we Włoszech na pokła-
dzie czteromotorowego Halifa-
xa z ładunkiem broni i amuni-
cji dla oddziałów AK w Górach 
Świętokrzyskich. Trasa przelo-
tu do Polski prowadziła przez 
Włochy, Austrię i Czechosłowa-
cję. Samolot dotarł do wyzna-
czonego miejsca, dokonał zrzu-
tu i nocą wracał do bazy. Na po-
graniczu powiatów tarnowskie-
go i nowosądeckiego w rejonie 
Lipnicy Wielkiej, Wojnarowej 
i  Korzennej doszło do starcia 
z dwoma niemieckimi myśliw-
cami nocnymi. W wyniku wal-
ki samolot angielski spadł przy 

potoku płynącym z Lipnicy Wielkiej, 
ale jeszcze na terenie Wojnarowej. Ka-
pitan-pilot J. Girvan McCall, strzelec 
ogonowy J.F.Cairney Rae oraz strze-
lec pokładowy C. Aspinall – zginęli. 
Według relacji pozostałych, przy star-
ciu z myśliwcem nocnym, kapitan-pi-
lot został trafiony w  pierś i  od razu 
zginął, równocześnie zostały trafione 
zbiorniki benzyny w  skrzydłach. Sa-
molot stanął w  płomieniach i  wpadł 
w korkociąg. Czterech lotników zdą-
żyło wyskoczyć, piąty właśnie ów drugi 
strzelec pokładowy – nie zdążył i zgi-
nął przy kraksie. Tę czwórkę pozosta-
łych przy życiu gościliśmy teraz w ba-
talionie. Byli to: Andriew Anderson – 
nawigator, w cywilu makler giełdowy 
z Toronto – Kanada; Charlie Unter-
wood – mechanik, w  cywilu dżokej 
z Coventry – Wielka Brytania; R. O. 
Petersom – radiotelegrafista z Kana-
dy; A. Jolly – mechanik z  Fletwood 

Lancashire – W. Brytania.
Uratowani rozbili się na dwie grupy. Petersonem zaopiekował 

się grabarz z Korzennej, Jolly-ego ukrył p. Wojtarowicz z tej samej 
gromady. Natomiast Unterwood i Anderson, którzy wylądowali 
na stogach siana pod lasem, poszli w las w nadziei spotkania par-
tyzantów, ale ponieważ nikogo nie spotkali udali się do najbliższe-
go gospodarza, który umieścił ich w stodole. Tymczasem miejsco-
wa ludność rozbroiła samolot, zabrała broń, amunicję i dokumen-
ty. Niemcy, którzy nadjechali w kilka godzin po wypadku, zastali 
wrak samolotu i zwłoki dwóch lotników, przy których nie znale-
ziono żadnych dokumentów. Zabitych lotników pochowano obok 
szkoły w Wojnarowej. W1946 roku przeprowadzono ekshumację 
zwłok i przewieziono je do Anglii. Na drugi dzień po katastrofie 
Peterson i Jolly zostali przekazani do oddziału partyzanckiego Ba-
talionów Chłopskich podchorążego „Watry”. Ten sam oddział za-
brał Andersona i Unterwooda. Jednak już w niedługim czasie znaj-
dziemy naszych lotników w melinie u  pani Kunegundy Matusik 
mieszkającej na polanie pod lasem, koło wsi Łyczany, poczta Ko-

rzenna. W pracy zbiorowej pt. „Dynamit”, wy-
danej przez ZO ZBoWiD w  Krakowie, uka-
zał się artykuł znanego również i czytelnikom 
WTK Józefa Bieńka Pt. „Ciocia z  lasu”. Otóż 
pani Matusik , to właśnie ta „Ciocia z  Lasu”. 
Znajdowali u niej schronienie wszyscy, którzy 
kryli się przed Niemcami. Przez Jej dom prze-
chodziły setki ludzi. Jak Bieniek pisze, „Ciotka 
z lasu” miała setki przyjaciół to znaczy i w są-
siednich krajach, a nawet w Anglii czy Kanadzie. 
Otóż nasi lotnicy znaleźli się u niej. Ukrywali 
się w ziemiance w bardzo, jak już wspomnia-
łem, prymitywnych warunkach. Tu też ich zna-
lazł ppor. „Ryba”, który przyjeżdżał tu do swojej 
żony, dla której pani Matusik była rzeczywistą 
ciotką. W wyniku odwiedzin ppor. „Ryby” lot-
nicy dostali się do naszego batalionu.

Kpt. „Leliwa” zatrzymuje ich w charakte-
rze gości. Pobyt w  naszym obozie zapewniał 
im większe warunki bezpieczeństwa i wygod-

Część załogi Halifaxa JP 162. Od lewej: 
sierż. R. Peterson, por. P. Anderson, sierż. Al. Jolly, 

sierż. Cl. Aspinal, sierż. Wal. Unterwood
Zdjęcia ze zbiorów: Rae Eadmeds 
oraz Agnieszki Partridge - Polska

Pilot James GirVan McCall „Mac”, 
23-letni d-ca halifaxa JP 162, 
pierwszy zginął przeszyty serią 

niemieckiego nocnego napastnika.
Ze zbiorów: Rae Eadmeds 

a także Agnieszki Partridge - Polska
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niejszy tryb życia. Nas w tym czasie było 5 kompani, ponad 700 
ludzi. Oczywiście, kpt. „Leliwa” w pierwszym raporcie do Inspek-
toratu AK w Tarnowie zgłosił obecność lotników alianckich w na-
szym batalionie. Lotnicy języka polskiego zupełnie nie znali, a nie-
miecki bardzo słabo, został więc do nich przydzielony na czas ich 
pobytu u nas, kolega „Brzdąc”.

25 września 1944 r. batalion nasz stoczył walkę z przeważają-
cymi siłami nieprzyjacielskimi. Przewaga ich była wielokrotna, bo 
siły wroga oceniano na 4500 ludzi. Były to oddziały Wehrmachtu 
i kilka batalionów ukraińskiej dywizji SS „Galizien”. Kpt. „Leliwa” 
wycofuje nasze oddziały ze wsi Jamna i obsadza nimi skraj kom-
pleksu pobliskich lasów. Przez cały dzień mżył deszcz i było zimno. 
Niemcy, atakując las, ponoszą dotkliwe straty. Dopiero pod osło-
ną nocy batalion w dwóch grupach wychodzi z okrążenia. Lotnicy 
w walkach udziału nie biorą, lecz te wydarzenia na pewno utkwi-
ły im głęboko w pamięci.

5 października 1944 r. z Komendy Obwodu z Pleśnej przy-
szedł po lotników ppor. „Kotarba” – Władysław Kumor i zabrał 
ich na melinę. Odtąd lotnicy przeszli pod opiekę Delegatury Rzą-
du. Natomiast w terenie opiekę nad nimi powierzono pani „Heni”, 
żonie ppor. „Kotarby”. Ostatnie dni mocno dały się im we znaki. 
Jak mówili: „w partyzantce trzeba dużo chodzić, mało jeść i mało 
spać”. Peterson i Jolly zostali umieszczeni w Janowicach, a Ander-
son i Unterwood w Lichwinie. Jednak już po kilku dniach zosta-
li przeniesieni z Lichwina do Rzuchowej do p. Kumora, ojca ppor. 
„Kotarby”. Ponieważ w jego domu ukrywała się już jedna rodzina 
żydowska, lotników umieszczono w stodole, między dwoma ścia-
nami szczytowymi, z których jedna była ślepa. Śniadania i obiady 
lotnicy jedli w swojej kryjówce, na wieczerzę przychodzili do domu. 
Po wieczerzy o zmroku szli na przechadzkę nad rzekę Białą. Go-
ście pani „Heni” byli lokatorami mało wymagającymi i zdyscypli-
nowanymi. Pomimo niewygód, nigdy sami nie opuszczali meliny, 
bo zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie groziłoby ich 
opiekunom, a także im samym.

Z jedzenia byli zadowoleni, prosili tylko , by pani „Henia” na 
śniadanie i wieczerzę piekła im grzanki. Dla urozmaicenia poby-
tu gospodarze wypożyczali dla nich ksiązki angielskie. Mieli więc 
lekturę. Gdy zebrała się czwórka – chętnie grali w brydża. Nie stro-
nili również od kieliszka. Często mówili, że bimber jest doskonały 
i że bimber przypomina im dobrej marki koniak!

Na ogół cieszyli się dobrym zdrowiem, tylko któregoś dnia 
Unterwood nagle zachorował. Leżał nieruchomo na wznak, do ni-
kogo się nie odzywał, oczy miał utkwione w sufit, a także nie przyj-
mował jedzenia. Gdy chciano wezwać lekarza, Anderson uspoko-
ił gospodarzy, że choroba nie jest groźna i szybko minie. Rzeczy-
wiście, tak się stało. Anderson wyjaśnił, że Unterwood co pewien 
czas przechodzi taki szok nerwowy, ponieważ pochodził z Coven-
try i  tam kilkakrotnie przeżył bombardowanie miasta przez lot-
nictwo niemieckie.

Jak większość Anglosasów niewiele wiedzieli o Polsce i Pola-
kach. Trochę więcej orientował się Anderson, który jako makler 
giełdowy, najwięcej był obyty z zagadnieniami polityki. Zarzucał 
nam Polakom, że zbyt hojnie szafujemy krwią i stale podkreślał, 
że wychowanie i wykształcenie człowieka dwukrotnie jest droższe 
niż wyprodukowanie 1 czołgu. Prosty więc wniosek, że lepiej opła-
ca się tracić czołgi niż ludzi.

Unterwood nie brał udziału w  tych dyskusjach. Miał swoje 
kłopoty, przed lotem do Polski był urlopie i ożenił się. Ten mło-
dy chłopak, dżokej z zawodu, ciągle rozmyślał o domu rodzinnym 
w Coventry i swojej młodej żonie. Na desce w stodole przeprowa-
dzał skomplikowane obliczenia, ile jeszcze dni pozostaje do uro-

dzenia się dziecka. Według jego obliczeń, dziecko powinno się uro-
dzić przy końcu stycznia 1945 roku. Pocieszano go, że wojna skoń-
czy się jeszcze w 1944 r. i że jeszcze – przed narodzinami potom-
ka, zdąży wrócić do domu. Uśmiechał się niedowierzająco i dzię-
kował za słowa otuchy.

Petersom i Jolly, jak wspominałem, zostali na melinie w Jano-
wicach, a ponieważ czuli się tam nieszczególnie, przeniesiono ich 
do Meszny Opackiej, gdzie przebywali do wyzwolenia. Gościn-
ny gospodarz zbudował im ze słomy kryjówkę, w której mogli się 
względnie swobodnie poruszać. Często zaglądali do domu, gdzie 
gospodarze robili wszystko, by goście się u nich dobrze czuli. Czę-
sto odwiedzali ich ppor. „Kotarba” i dowódca najbliższej placówki 
w Pleśnej, st. wachmistrz „Lawina” Władysław Zatorski. Pani „He-
nia” zaopatrywała ich w ciepłą bieliznę i inne przedmioty pierwszej 
potrzeby, jakie otrzymywała od naszych władz konspiracyjnych.

Pomimo życzliwości, z jaką spotykali się lotnicy, stałe przeby-
wanie w odosobnieniu w stodołach, nie wpływało dobrze na ich 
samopoczucie. Cała czwórka domagała się, aby ich przeprowadzić 
na stronę radziecką przez linię frontu, która wówczas przebiegała 
wzdłuż Wisłoki aż pod Jasło. Przedstawiano im różne niebezpie-
czeństwa takiego przedsięwzięcia, w tym też trafienia na pola mi-
nowe. Kiedy jednak te ich żądania stawały się coraz bardziej na-
tarczywe, po porozumieniu się z Delegaturą, wyrażono na tę wy-
prawę zgodę pod warunkiem, że wszyscy złożą oświadczenie pi-
semne, że idą na własne ryzyko i że zwalniają tym samym polskie 
władze od odpowiedzialności. Kiedy zakomunikowano im tę de-
cyzję, zawahali się i już więcej nie wspominali o przejściu frontu.

Tymczasem zbliżała się zima. Był koniec listopada. Anderson 
i  Unterwood nie mogli pozostać w stodole. Ppor Kotarba zwraca 
się więc do delegatury o wskazanie bezpiecznej meliny dla lotni-
ków. Delegatura zdecydowała by Andersona i Unterwooda umie-
ścić u pewnego obywatela, o którym wiedziano, że podpisał volks-
listę. Kiedy ppor. „Kotarba” wyraził zdziwienie, powiedziano mu, 
że właśnie tam lotnicy będą najbezpieczniejsi. Ustalono więc datę 
przekazania lotników, znaki rozpoznawcze, hasło i odzew. W wy-
znaczony dzień Henia miała przeprowadzić lotników z Rzuchowej 
do Tarnowa. Czas przeprowadzenia ustalono na godziny od 14 do 
16-tej, kiedy panował największy ruch, bo ludzie wracali od kopa-
nia umocnień i z zakładów pracy.

Lotnicy ruszyli w tą drogę w swoich mundurach, na które na-
łożyli podarte płaszcze cywilne, nieogoleni, z kijami w ręku. Do 
Tarnowa doszli bez przeszkód. Dopiero w Tarnowie, o zmroku na 
ul. Krakowskiej, gdy „Henia” zboczyła na ulicę Wałową i uszła kil-
kadziesiąt metrów, zorientowała się, że lotników nie ma. Zdener-
wowana zawróciła na ulicę Krakowską, przebiegając kilkadziesiąt 

Stoją od lewej - St. wach. Wł. Zatorski, żołn. angielski E. Edwards sie-
dzą lotnicy z Anglii: A. Jolly - mechanik, R.Peterson - radiotelegrafista
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kroków, ale i tam ich nie zauważyła. Zawraca jeszcze raz i spoty-
ka ich na ulicy Wałowej. Stali przed zakładem optyka, trzymali się 
pod ręce i bezradnie, jak mali chłopcy, przypatrywali się przecho-
dzącym tłumom. „Henia” podsunęła się w ich pobliże, by ją za-
uważyli i  poszła dalej. Po kilkudziesięciu krokach obejrzała się, 
szli za nią posłusznie.

Teraz już bez przygód doszli do celu. Przed wejściem do bra-
my domu, w którym miała być melina lotników, Henia znów od-
wróciła się. Obserwowali ją, wbiegła szybko do bramy, zatrzymała 
się dopiero na pierwszym piętrze i zastukała w umówiony sposób. 
Drzwi otworzyły się natychmiast, jedno spojrzenie, powiedziała 
hasło, usłyszała odzew i gospodarz uprzejmym gestem zaprosił ją 
do środka. Wychyliła się przez poręcz schodów i skinęła głową cze-
kającym na dole lotnikom, którzy po chwili znaleźli się w pokoju 
wskazanym przez gospodarza. Okna były zasłonięte.

Zadanie zostało przez panią „Henię” w  pełni wykonane, 
a w czasie pobytu lotników alianckich u nas, jak opowiadał póź-
niej ich gospodarz – przeżyliśmy przygodę, która nas wiele zdro-
wia kosztowała. Cały dom ze względów zrozumiałych zamieszki-
waliśmy sami, a brama była stale zamknięta. Była pora obiadowa, 
lotnicy jedli razem z nami, był jeszcze na obiedzie mój znajomy 
ksiądz z okolicy. Drzwi jadalni wychodziły na korytarz. Nagle ktoś 
silnie zastukał. Zerwałem się i szybko podszedłem do drzwi, któ-
re się otwarły. W progu stał żandarm niemiecki. Wszyscy znieru-
chomieliśmy z przerażenia. Żandarm rzucił spojrzenie na stół, ale 
poprosiłem go do innego pokoju. Wyjeżdżał na urlop w rodzinne 
strony do Rzeszy, prosił by mu umożliwić kupno żywności. Oka-
zało się, że ktoś z nas, przychodząc z ulicy, zapomniał zamknąć 
bramę. Szczęście, że żandarm otwierając drzwi z ciemnego kory-
tarza pod światło, nie widział dobrze osób, siedzących przy stole. 
To było dla nas mocne przeżycie.

W połowie stycznia 1945 roku zawiadomiono ppor. „Kotarbę”, 
by zgłosił się na melinie. Poszedł tam wieczorem. Zastał lotników 
w świątecznym nastroju, stół obficie zastawiony, a na środku stołu 
duży tort z 1 świeczką. Domyślił się, że Charlie’mu w tych dniach 
powinno się urodzić dziecko. Pili więc zdrowie matki i dziecka, 
życząc ojcu szczęśliwego powrotu do domu, a w kilka dni później 
Tarnów był wolny. Jolly i Peterson wyszli ze swej meliny w Mesz-
nej Opackiej i dołączyli do dwójki w Tarnowie.

Paradowali w mundurach po ul. Krakowskiej, razem z żołnie-
rzami Wojska Polskiego, budząc ogólne zainteresowanie. Cieszy-
li się jak małe dzieci. Później zgłosili się u nowo powstałych władz 
i z końcem stycznia wyjechali z Tarnowa. Przy pożegnaniu serdecz-
nie dziękowali ppor. „Kotarbie” za opiekę, a Anderson powiedział: 
- Rząd Królewskiej Mości podziękuje wam oficjalnie.

Z Tarnowa lotnicy pojechali do Moskwy, a następnie do Sewa-
stopola, gdzie wsiedli na statek i przez morze Czarne, Śródziem-
ne i Francję wrócili do ojczyzny. W czerwcu 1946 roku „Henia” 
otrzymała zaproszenie od brytyjskiego attache woskowego na spo-
tkanie w Hotelu Francuskim w Krakowie. Na spotkaniu tym było 
więcej osób, a attache dziękował wszystkim za opiekę nad lotnika-
mi alianckimi i każdemu wręczał podziękowanie na piśmie pod-
pisane przez marszałka Lotnictwa i Naczelnego Dowódcę Alianc-
kich Sił Zbrojnych. Koledzy, którzy byli bardziej zżyci z lotnikami, 
otrzymali od nich listy i fotografie. Charlie Unterwood przesłał fo-
tografie ze swą żoną i synem, którego urodziny tak uroczyście ob-
chodzili w Tarnowie.

Na tym kończę relację o  losach lotników alianckich, którzy 
przez krótki czas byli w naszym batalionie partyzanckim. Wypada 
mi tylko podziękować państwu Kumorom z Głuchołaz oraz p. Pod-
górskiemu ze Stróż za pomoc w opracowaniu tego wspomnienia.

Por. „Rola” Władysław Kowal

Powakacyjne wędrowanie zaprowadziło zaprawionych już 
w tym sezonie wędrowców niemalże na dwa bieguny Beskidów. We 
wrześniu odwiedziliśmy królową tego pasma – Babią Górą , zwa-
ną także „Diablakiem”. Październikowy wypad – bardziej udany 

pod względem towarzyszą-
cej nam aury – pozwolił nam 
cieszyć się bezkresem barw-
nych lasów widocznych z Rawek 

w Bieszczadach.
Podejście na nale-

żącą do Korony Gór Polski Babią Górę rozpoczę-
liśmy od Przełęczy Krowiaki. Z powodu remontu 
szlaku niebieskiego prawie w ostatniej chwili zmie-
niliśmy trasę wędrówki. I tak oto już na starcie po-
witało nas strome podejście wpierw na Sokolicę, po-
tem już na sam szczyt „Diablaka”. Im bliżej wierz-
chołka tego potężnego masywu, tym coraz chłod-
niej i wietrzniej. Na dodatek szczyt pokryty gęsty-
mi chmurami. Na Sokolicy u zbiegu szlaków zde-
cydowana większość grupy, która tym razem liczy-
ła 56 wędrowców, skierowała się prosto czerwonym 
szlakiem do celu. Trzech z nas postanowiło utrud-
nić i urozmaicić sobie wycieczkę, schodząc w do-
linę i  podchodząc słynnym żółtym szlakiem na-
zwanym „Percią Akademików”. Wszyscy spotkali 
się na szczycie, było bardzo mgliście. Niestety nie 

Jesienne wycieczki w ramach akcji 

„Wędruj Razem z Nami”
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nacieszyliśmy się widokami, 
niemniej jednak nie ukry-
waliśmy zadowolenia z  wy-
cieczki. Schodząc w  kierun-
ku Przełęczy Brona opuszcza-
liśmy zamgloną kosówkę. Za-
trzymaliśmy się pod schroni-
skiem PTTK na Markowych 
Szczawinach. Była okazja po-
silić się, odpocząć, podbić 
pieczątkę, wymienić pierw-
sze refleksje związane z  wy-
cieczką. Po smacznym obie-
dzie w  domu wczasowym 
nadszedł czas na pożegna-
nie z Zawoją, z Beskidem. Do 
Pleśnej dojechaliśmy na czas, 
to jest przed ósmą wieczór. 
Być może z lekkim niedosy-
tem, ale usatysfakcjonowani 
sobotnim wyjazdem wrócili-
śmy do domów.

*  *  *

Konia z rzędem temu, kto potrafiłby wymarzyć sobie lepszą 
pogodę na sobotni wypad w Bieszczady. Udało się chyba wszystko.

Po pierwsze, dopisali sami wędrowcy - wycieczka cieszyła się 
tak dużym „wzięciem”, iż zmuszeni byliśmy uruchomić drugi auto-
kar, by usatysfakcjonować wszystkich chętnych na jesienne spotka-
nie z Rawkami. Spod Przełęczy Wyżniańskiej wyruszyliśmy z lek-
kim poślizgiem w grupie blisko stuosobowej.

Po drugie i chyba najważniejsze - dopisała pogoda. Wreszcie 
w tym roku odbyliśmy wycieczkę, podczas której nie opuszczała 
nas słoneczna aura. Raz po raz pojawiające się drobne obłoki doda-
wały tylko uroku rozległym panoramom, rzucając cienie na odda-
lone połoniny i lasy. Nawet już na odkrytych połaciach łąk na obu 
Rawkach wiatr zdawał się łaskawszy dla wędrujących.

Po trzecie, trafiliśmy w  niemal idealny moment, kiedy Be-
skidy Wschodnie urzekają najrozmaitszymi barwami jesieni, gdy 
buczyna jeszcze pokryta liśćmi, trawy już całkowicie suche, a bo-
rowina w niższych partiach, na Dziale, mieni się odcieniami brą-
zów i czerwieni.

Małą Rawkę zdobyliśmy dość szybko po pokona-
niu najtrudniejszego, stromego odcinka w lesie tuż za 
Bacówką. Na pierwszym ze szczytów zatrzymaliśmy się, 
by podziwiać pierwsze widoki „z góry”, chociaż i te z sa-
mej przełęczy już zachwycały i zachęcały do podejścia 
wyżej. Chętni - w zdecydowanej większości - udali się 
na Wielką Rawkę, część osób pozostała niżej, kontem-
plując górski krajobraz. Warto było podjąć dalsze wę-
drowanie, gdyż wyżej powitały nas nieco odmienne wi-
doki i rozleglejsza panorama. Kilka osób udało się jesz-
cze na słynny Krzemieniec, by stanąć w trzech miej-
scach na raz - u styku granic Polski, Słowacji i Ukrainy.

Drogę powrotną zaplanowaliśmy przez widoko-
wy zielony szlak wiodący bieszczadzkim Działem. Tu-
taj rozkoszowaliśmy się grą barw jesiennych, zwłasz-
cza lasów, łąk, borowiny. Do Wetliny dotarliśmy tuż 
przed czwartą, skąd udaliśmy się autokarami na obiad. 

W  Cisnej goszczono nas 
w  Ośrodku Wypoczynko-
wym „Wołosań”. Bieszcza-
dy żegnaliśmy późnym po-
południem. Grupa „Wędruj 
Razem z  Nami” dzięku-
je pani Lidii Bodzan - na-
szemu stałemu przewod-
nikowi po Bieszczadach - 
za kolejną interesującą lek-
cję przyrody i historii tego 
regionu.

S. Smoleń
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W  niedzielne przedpołudnie 19.10.2014r. w  hali sportowej Gim-
nazjum w Pleśnej odbyła się pierwsza edycja małopolskiej Ligi Kadetek 
w siatkówce dziewcząt. Po raz pierwszy rozgrywki te odbyły się w Pleśnej. 
Do tej pory wiodącą dyscypliną w Uczniowskim Klubie Sportowym byłą 
piłka nożna chłopców. Od dwóch lat w UKS GRYF Pleśna trenują czte-
ry roczniki piłkarzy czyli żaki, orliki, młodziki i trampkarze. Od począt-
ku tego roku po kilku spotkaniach przy wsparciu radnych Gminy Pleśna 
Mariana Truchana, Kazimierza Mani, pani dyrektor Małgorzaty Czernec-
kiej oraz pani Marzeny Misaczek udało się przekonać władze gminne, aby 
utworzyć przy UKS GRYF Pleśna sekcję piłki siatkowej dziewcząt. Wobec 
powyższego została zgłoszona nasza drużyna Kadetek do rozgrywek ma-
łopolskiej ligi w tej kategorii wiekowej. Wielką pomoc wykazali się Prze-
wodniczący Rady Gminy Pleśna pan Ryszard Stankowski oraz radny pan 
Leszek Nowicki, który jednocześnie został sponsorem drużyny.

W niedzielnym turnieju dziewczyny z Pleśnej uplasowały się na trze-
cim miejscu, jednak to był ich pierwszy tego typu turniej i to przed własna 
publicznością. Widać było ogromną tremę. Jednak i tak zaprezentowały 
się pozytywnie. Zwyciężyła drużyna UKS Jedynka Tarnów, która wygrała 
wszystkie spotkania, następnie Podkarpacie Bobowa z dwoma zwycięstwa-
mi, UKS GRYF Pleśna z jednym zwycięstwem oraz UKS LIWOCZ Sze-
rzyny bez zwycięstwa. Dziewczęta z Pleśnej wystąpiły w składzie: Karoli-
na Brożek, Izabela Surowiec, Aleksandra Golińska (KAPITAN), Julia 
Szymańska, Sylwia Kopeć, Monika Sowa, Aleksandra Bogacka, Alek-
sandra Sajdak, Natalia Ławicka, Agnieszka Burnat, Marzena Kubisz, 

Iwona Piórkowska (LIBERO). Trenerami drużyny są pan Marek Skro-
bot oraz Michał Madejski.

Wszyscy, którzy obserwowali niedzielny turniej, byli zdania, iż utwo-
rzenie sekcji siatkówki było dobrym posunięciem i na pewno będzie to 
procentować. Dziękuję za pomoc przy organizacji tego turnieju panu dy-
rektorowi gimnazjum Mieczysławowi Gąciarzowi, pani dyrektor Cen-
trum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna – Jolancie Kuczera Stan-
kowskiej, niezawodnemu Sebastianowi Smoleniowi, który pomaga w ob-
słudze medialnej tych imprez oraz spikerowi Arkowi Mrukowi, dla któ-
rego był to debiut po uzyskaniu licencji spikera. Do zobaczenia na kolej-
nych zawodach w Pleśnej.

Tomasz Włodek 

W  całym kraju zawody XX Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin odbyły się w dniach 17-23 
maja 2014r. Głównym celem tej imprezy jest ak-
tywizacja ruchowa jak największej liczby miesz-
kańców, szczególnie tych którzy nie uprawiają 
sportu. Jest to największa impreza sportu maso-
wego w Polsce. Co roku startuje w niej średnio 
400  miast i gmin, gromadząc na zawodach tur-
niejowych ok. 2,5 mln osób. 

Co roku porównuje się procentowo licz-
bę osób startujących w Turnieju z ogólną licz-

bą mieszkańców oraz liczbę osób startujących 
w  „Teście Coopera”. Nasza Gmina już po raz 
piąty uczestniczyła w zmaganiach sportowych 
tego turnieju. W rankingu małopolskim Gmina 
Pleśna (powiat tarnowski) w grupie III, tj. miast 
i gmin od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców, za-
jęła VII miejsce na 16 startujących. To dobry 
wynik. W całej Polsce w tej kategorii sklasyfi-
kowano 120 miast i gmin na 135 startujących. 

Honorowy patronat nad tą największą ma-
sową imprezą sportowo-rekreacyjną , promu-

jącą aktywność fizyczną jako naj-
lepszą formę spędzania czasu wol-
nego i zdrowego stylu życia spra-
wował Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej Bronisław Komorow-
ski. Bezpośrednim organizatorem 
w  naszej Gminie było Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Pleśna przy współpracy z Gimna-
zjum w Pleśnej. Właśnie na terenie 
gimnazjum odbywała się większość 
zaplanowanych imprez.

Uhonorowaniem 
XX Jubileuszowego 
Sportowego turnieju Miast i Gmin – Małopol-
ska 2014 był wojewódzki finał pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Małopol-
skiego Marka Sowy i Prezydenta Miasta Krako-
wa Jacka Majchrowskiego. Uroczysta gala wrę-
czania laureatom i uczestnikom Turnieju wy-
różnień zespołowych i  indywidualnych nada-
nych przez Marszałka Województwa Małopol-
skiego, Wojewódzką Komisję Turnieju i Zarząd 
Małopolskiego TKKF, dzięki życzliwości pana 
prezydenta Krakowa odbyła się 9 października 
w Krakowie w sali obrad Rady Miasta Krakowa 
im. Stanisława Wyspiańskiego. Szczegółowy wy-
kaz startujących miast i gmin  można zobaczyć 
na stronie internetowej www.federacja.com.pl.

Składam podziękowania wszystkim 
uczestnikom XX sportowego turnieju miast 
i gmin i zachęcam do jeszcze bardziej aktyw-
nego udziału w kolejnej edycji.

Koordynator XX Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin w Gminie Pleśna

Krzysztof Sorys

PODSUMOWANIE WOJEWÓDZKIE  
XX SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN

Pierwsze poważne zmagania siatkarek z pleśnieńskiego UKS-u
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X jubileuszowy „Bieg Zwycięzców” został 
przeprowadzony 10 października. Piękna sło-
neczna pogoda zgromadziła na starcie 130 za-
wodników. Uczniowie z terenu naszej Gminy 
uczestniczyli w rywalizacji sportowej, której ce-
lem był nie tylko wynik sportowy. W tym roku 
przypada okrągła 100. rocznica bitwy pod Łow-
czówkiem i 10.  rocznica nadania imienia Gim-
nazjum w Pleśnej „Bohaterów Bitwy pod Łow-
czówkiem”. Co roku myślami jesteśmy rów-
nież z tymi, którzy walczyli o naszą niepodle-
głość. W tym roku przypada 96. Rocznica Od-
zyskania Niepodległości.

Organizatorem biegów, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, było  Gimnazjum w Pleśnej 
i Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy 

Pleśna, natomiast współorganizatorem Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych – fundator nagród rzeczowych. Przygoto-
waniem trasy i sędziowaniem kierowali nauczy-
ciele wychowania fizycznego: Krzysztof So-
rys, Stanisław Faliński, Barbara Piwowarczyk.  

Nagrody rzeczowe,  statuetki i dyplomy 
wręczała Pani dyrektor ZSP w Rzuchowej, Pan 
dyrektor gimnazjum w Pleśnej, jak również 
przybyły na dekorację zwycięzców Wójt Gmi-

ny Pleśna. Nagrody otrzymała pierwsza szóst-
ka w każdej kategorii wiekowej. W trakcie za-
wodów sportowych Panie z Centrum Kultury 
częstowały uczestników bigosem i ciepłą her-
batą, natomiast nad bezpieczeństwem czuwała 
pielęgniarka szkolna. 

Zapraszając na kolejną edycję w przy-
szłym roku, chcielibyśmy serdecznie podzię-
kować wszystkim startującym zawodnikom 
i ich opiekunom.

Wyniki X edycji „Biegu Zwycięzców” 
10.10.2014 – najlepsza szóstka

Dziewczęta kl. I-III
1. Marlena Stankowska – Rychwałd
2. Magdalena Jasińska – Janowice
3. Anita Górka  – Lichwin
4. Julia Krawiec – Rychwałd
5. Patrycja Wójcik – Janowice
6. Julia Myjkowska  – Pleśna

Szkoły Podstawowe
Dziewczęta kl. IV
1. Góral Wiktoria – Pleśna
2. Lisowska Oliwia – Rzuchowa
3. Laskawska Weronika – Rzuchowa
4. Niemiec Wiktoria – Rzuchowa
5. Łazarz Julia – Janowice
6. Korpacka Katarzyna – Świebo-

dzin

Dziewczęta kl. V
1. Nosek Beata – Janowice
2. Żaba Małgorzata – Lichwin
3. Burnat Amelia – Lichwin
4. Sajdak Kornelia – Pleśna
5. Skowron Julia – Pleśna
6. Gąciarz Gabriela – Rzuchowa

Dziewczęta kl. VI
1. Jasińska Patrycja – Janowice
2. Uchwat Martyna -  Pleśna
3. Liro Kornelia – Rzuchowa
4. Iwaniec Wiktoria – Lichwin

5. Szuba Wiktoria – Rzuchowa
6. Niemiec Marlena – Rzuchowa

Chłopcy kl. IV
1. Kajmowicz Dawid – Świebodzin
2. Bodziony Konrad – Rzuchowa
3. Zając Dominik – Pleśna
4. Krawczyk Mikołaj – Rzuchowa
5. Bober Mateusz – Świebodzin
6. Boczek Wiktor – Pleśna

Chłopcy kl V
1. Budzik Kacper – Pleśna
2. Stolarczyk Mateusz – Rzuchowa
3. Sajdak Wiktor – Pleśna
4. Ropski Dominik – Lichwie
5. Jasiński Mateusz – Janowice
6. Burnat Jakub – Lichwie

Chłopcy kl. VI
1. Czermak Karol – Świebodzin
2. Szarkowicz Sebastian – Pleśna
3. Stankowski Robert – Rychwałd

4. Krzysztof Zagól – Szczepanowice
5. Cebula Szymon – Rzuchowa
6. Skubisz Bartłomiej – Rzuchowa

Gimnazjum
Dziewczęta kl. I
1. Drwal Sara – Pleśna
2. Oratowska Anna – Rzuchowa
3. Ozga Patrycja – Pleśna
4. Kozioł Monika – Rzuchowa
5. Martyka Weronika – Pleśna
6. Kołtun Daria – Pleśna

Dziewczęta kl. II
1. Plebanek Weronika – Pleśna
2. Trytek Kornelia – Pleśna
3. Wantuch Joanna – Pleśna
4. Patoła Paulina – Pleśna
5. Patyk Natalia – Pleśna
6. Burnat Agnieszka – Pleśna

Dziewczęta kl. III
1. Łatka Daria – Pleśna

2. Sawczak Klaudia – Pleśna
3. Hebda Klaudia – Rzuchowa
4. Piórkowska Iwona – Rzuchowa
5. Sułowska Natalia – Pleśna
6. Skowron Wiktoria – Pleśna

Chłopcy kl. I
1. Kocik Kamil – Rzuchowa
2. Brożek Tomasz – Rzuchowa
3. Jaworski Bartosz – Pleśna
4. Radliński Mateusz – Rzuchowa
5. Cich Adam – Pleśna
6. Kleszyk Sebastian – Pleśna

Chłopcy kl. II
1. Abramowicz Dawid – Rzuchowa
2. Włodek Karol – Pleśna
3. Starostka Dominik – Pleśna
4. Mania Paweł – Pleśna
5. Kukułka Bartłomiej – Pleśna
6. Sowa Dominik – Rzuchowa

Chłopcy kl. III
1. Skubisz Dawid – Rzuchowa
2. Ropski Mateusz – Pleśna
3. Golonka Piotr – Pleśna
4. Brach Przemysław – Pleśna
5. Wiejacki Michał – Pleśna
6. Kaczmarek Łukasz - Rzuchowa

Sportowa Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015

PLEŚNA – ŁOCZÓWEK
„X Bieg Zwycięzców” - 10.10.2014 r.

Po wypoczynku wakacyjnym, 18 września rozpoczęły się zmagania sportowe w ramach współzawodnictwa spor-
towego szkół podstawowych i gimnazjum. Pierwsze zawody w nowym roku szkolnym to oczywiście indywidualne bie-
gi przełajowe. Na boisku sportowym w Pleśnej uczniowie wszystkich szkół naszej gminy walczyli o uzyskanie awansu 
do finałów powiatowych. Pierwsza szóstka z dwunastu kategorii reprezentowała naszą gminę na w/w zawodach: Łącz-
nie w inauguracji sportowego roku szkolnego wystartowało 154 zawodników.

Do finałów powiatowych awans uzyskali:
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Chłopcy kl. I-III
1. Miłosz Sawczak – Świebodzin
2. Gabriel Kukliński – Świebodzin
3. Norbert Możdżeń – Pleśna
4. Grzegorz Burnat- Lichwin
5. Arkadiusz Goliński– Pleśna
6. Dawid Lisowski – Janowice

Dziewczęta kl. IV-VI
1. Patrycja Jasińska – Janowice
2. Sandra Malisz – Janowice
3. Beata Nosek – Janowice
4. Dajana Kłósek – Rzuchowa
5. Klaudia Ciurej– Lichwin
6. Karolina Rozwadowska – Pleśna

Chłopcy kl. IV-VI
1. Sebastian Szarkowicz – Pleśna
2. Karol Czermak – Świebodzin
3. Marcin Orlik  - Pleśna
4. Kacper Budzik – Pleśna
5. Szymon Cebula– Rzuchowa
6. Wojciech Łoboda – Pleśna

Dziewczęta gimnazjum
1. Daria Łatka – Pleśna
2. Klaudia Sawczak – Pleśna
3. Natalia Sułowska – Pleśna
4. Sara Drwal – Pleśna
5. Monika Kozioł – Rzuchowa
6. Joanna Wantuch – Pleśna

Chłopcy gimnazjum
1. Dawid Abramowicz – Rzuchowa
2. Piotr Golonka – Pleśna
3. Kamil Kocik – Rzuchowa
4. Karol Włodek – Pleśna
5. Bartłomiej Kukułka – Pleśna
6. Mateusz Ropski– Pleśna

Pełna klasyfikacja na stronach interne-
towych Gminy Pleśna i Centrum Kultury 
w Pleśnej.

Osoba odpowiedzialna za organizację 
Krzysztof Sorys 

W Tarnowie 29 września uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum naszej Gminy ry-
walizowali w finale powiatowym w indywidu-
alnych biegach przełajowych. Celem był awans 
do finałów wojewódzkich, który uzyskiwa-
ła pierwsza szóstka z poszczególnych katego-
rii. Naszą gminę na finałach wojewódzkich re-
prezentowało 8 zawodników, którzy w finałach 
powiatowych w swoich kategoriach zajęli odpo-
wiednio: 2m - Patrycja Jasińska, 4m - Beata No-
sek ze szkoły podstawowej w Janowicach, 5m - 
Klaudia Hebda, 5m - Dawid Abramowicz, 3m 
- Kamil Kocik z ZSP w Rzuchowej, natomiast 
z gimnazjum w Pleśnej 2m - Klaudia Sawczak, 
4m - Daria Łątka i 4m Sara Drwal.

Finały wojewódzkie przeprowadzono 8 
października w Nowym Targu. Najlepiej w swo-
ich kategoriach wypadli: Kamil Kocik – 18, Da-
ria Łątka – 25,  Klaudia Sawczak – 26 na ponad 
100 uczestników każdego biegu. Gratulujemy.

Na stadionie lekkoatletycznym w Tarnowie 
– Mościcach 25 września odbył się finał powia-
towy  w szkolnej indywidualnej lidze lekkoatle-
tycznej w kategorii szkół gimnazjalnych. Star-
towano w pięciu konkurencjach: bieg 100m, 
300m, skok w dal, pchnięcie kulą dziewczęta 
i chłopcy oraz 600m dziewczęta i 1000m chłop-
cy. Najlepsze wyniki uzyskali:

Piotr Golonka – 3m na 100m,
Brach Przemysław – 4m na 300m, 
Klaudia Sawczak – 5m na 600m.

Krzysztof Sorys

Liga lekkoatletyczna

Finał powiatowy 
i wojewódzki w IBP
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Fotoreportaż
Poświęcenie odnowionego 
cmentarz wojennego nr 185 
w Lichwinie


