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Za nami wybory samorządowe. Mieszkańcy Gminy Pleśna 
udali się do wyborów dwukrotnie. Podczas I tury, w dniu 16 listo-
pada, oddawali głos na swoich kandydatów do Rady Gminy, Rady 
Powiatu, Sejmiku Województwa Małopolskiego i przede wszystkim 
na wójta. Tego dnia w lokalach wyborczych stawiło się 4903 upraw-
nionych do głosowania. W poniedziałek, przed świtem, poznaliśmy 
skład radnych na kadencję 2014-2018. Do Rady Gminy Pleśna we-
szli przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych. Wyborcy 
największym zaufaniem obdarzyli: Zofię Grombę, Wacława Haj-
dugę, Janusza Jarząba, Grzegorza Kopcia, Marka Kuczera, Mał-
gorzatę Maciak, Tadeusza Malca, Wiesława Małopolskiego, Ka-
zimierza Manię, Dariusza Niewolę, Leszka Nowickiego, Zbignie-
wa Prusaka, Ryszarda Sutkowskiego, Tadeusza Szczupała, Annę 
Wadas. Dzięki głosowaniu w jednomandatowych okręgach wybor-
czych każde sołectwo ma swojego reprezentanta w składzie Rady.

W wyborach Wójta Gminy Pleśna nie udało się żadnemu z kan-
dydatów uzyskać ponad 50% ważnie oddanych głosów, stąd w dru-
giej turze, w dniu 30 listopada, wyborcy raz jeszcze udali się do urn, 
by wybrać spośród dwóch kandydatów: Józefa Knapika i Leszka 
Nowickiego. Spośród 4059 głosów ważnych, więcej głosów – 2171 
– otrzymał Józef Knapik i tym samym jako gospodarz reprezen-
tować będzie Gminę Pleśna przez kolejne 4 lata.

Emocje przedwyborcze powoli opadały. W  poniedziałek, 
1 grudnia w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyło się pierw-
sze posiedzenie nowego składu Rady Gminy Pleśna, podczas któ-
rego miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie radnych oraz wybór 
przewodniczącego i jego zastępców. Sesję – do czasu wyboru nowe-
go przewodniczącego – prowadził Radny Senior Kazimierz Mania.

Wśród gości obecnych na sesji byli: nowo wybrany wójt elekt 
Józef Knapik, radni kończącej się kadencji, kierownicy jednostek 
organizacyjnych oraz pracownicy urzędu. Przewodnicząca Gmin-
nej Komisji Wyborczej w Pleśnej Jolanta Papuga odczytała pro-

tokół z  wyboru do Rady 
Gminy Pleśna i  wręczy-
ła zaświadczenia o wybo-
rze na radnego. Radny Se-
nior odczytał tekst roty 
ślubowania, po czym każ-
dy z 15 radnych wypowie-
dział słowa „Ślubuję. Taki 
mi dopomóż Bóg”, zobo-
wiązując się pełnić powie-
rzoną funkcję z pełną od-

powiedzialnością, rzetelno-
ścią i oddaniem.

Wybór Przewodniczą-
cego Rady Gminy Pleśna 
i  jego zastępców zgodnie 
z wymogami Statutu Gminy 
miał tajny charakter. Odbył 
się z  wykorzystaniem kart 
do głosowania. W skład Ko-
misji Skrutacyjnej, mającej 
za zadanie przeprowadzić 
wybory, weszli radni: Da-
riusz Niewola – przewodni-
czący oraz członkowie Zo-
fia Gromba i  Tadeusz Ma-
lec. Wybór Przewodniczą-

cego Rady okazał się formalnością z racji zgłoszenia tylko jednego 
kandydata – Janusza Jarząba. W głosowaniu za objęciem funkcji 
przez zgłoszonego opowiedziało się 12 radnych, dwóch głosowało 
przeciw. Wybór wiceprzewodniczących Rady przebiegał dwueta-
powo, gdyż wg regulaminu głosowania, przeprowadza się osobne 
wybory pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego. Każdy z rad-
nych mógł zgłosić kandydata na to stanowisko. W pierwszym gło-
sowaniu zgłoszono jednego radnego – Zbigniewa Prusaka, nato-
miast w drugim większością głosów spośród dwóch kandydatów 
wybrano radną Annę Wadas. Przeprowadzone głosowania wią-
zały się nadto z podjęciem stosownych uchwał w sprawie wyboru 
przewodniczącego i jego zastępców. 

Tydzień później, 8 grudnia odbyła się II Sesja Rady Gminy Ple-
śna, podczas której odbyło się zaprzysiężenie Wójta Gminy Pleśna. 

Konstytuowanie się nowego samorządu Gminy Pleśna 
Wokół I i II Sesji Rady Gminy Pleśna
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Miesięcznik Samorządowy Gminy Pleśna

Wpierw głos zabrał ustępujący ze stanowiska wójt Stanisław Burnat. 
Pogratulował swojemu następcy, zapewniając, iż przyjdzie mu pra-
cować w bardzo dobrym zespole. 

Po odczytaniu przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wybor-
czej w Pleśnej protokołu wyników głosowania i wyników ponow-
nych wyborów Wójta Gminy Pleśna, Wójt Józef Knapik dokonał 
uroczystego ślubowania w obecności Radnych oraz zaproszonych 
gości, w tym posła Michała Wojtkiewicza oraz Wicestarosty Po-
wiatu Tarnowskiego Jacka Hudymy.

W przemówieniu uwzględnił podstawowe cele do zrealizowania, 
jednak jak sam podkreślił, nie stanowią one skończonej listy. Podzię-
kował wyborcom za okazane zaufanie, zwrócił się do radnych, swoich 
kontrkandydatów oraz ustępującego ze stanowiska Stanisława Burna-
ta i Z-cy Wójta Marty Rzepa, dziękując za udaną, dobrą współpracę. 

W tygodniu oddzielającym oba posiedzenia każdy z radnych 
mógł zadeklarować, w której ze stałych komisji Rady Gminy Ple-
śna wyraża chęć członkowstwa. W myśl przepisów, radny może za-
siadać w co najwyżej dwóch stałych komisjach, natomiast liczba 
członków komisji jest nieograniczona. 

Podczas drugiego posiedzenia dokonano wyboru przewodni-
czących poszczególnych komisji. Głosowania odbywały się w spo-
sób jawny. Wobec braku kontrkandydatów przewodniczącym Ko-
misji Rewizyjnej został Dariusz Niewola. Spośród 5 zgłoszonych 

kandydatów większością głosów wybrano 4 członków komisji: Ka-
zimierza Manię, Grzegorza Kopcia, Wiesława Małopolskiego i Ta-
deusza Malca.

Wybór przewodniczących kolejnych stałych komisji Rady 
Gminy przebiegał podobnie. W każdym przypadku zgłaszany był 
tylko jeden kandydat, który uzyskiwał poparcie większości skła-
du Rady. W Komisji Budżetu i Infrastruktury zasiadać będzie aż 
13 radnych, przewodnicząca Anna Wadas oraz członkowie: Zofia 
Gromba, Janusz Jarząb, Grzegorz Kopeć, Marek Kuczera, Małgo-
rzata Maciak, Tadeusz Malec, Wiesław Małopolski, Kazimierz Ma-
nia, Dariusz Niewola, Leszek Nowicki, Zbigniew Prusak i Tadeusz 
Szczupał. Kolejną pod względem liczebności jest Komisja Oświaty, 
Kultury i Sportu z przewodniczącym Markiem Kuczerą. Chęć za-
siadania w owej komisji zgłosili: Zofia Gromba, Wacław Hajduga, 
Janusz Jarząb, Wiesław Małopolski, Kazimierz Mania, Dariusz Nie-
wola, Leszek Nowicki i Anna Wadas. W Komisji Zdrowia, Opie-
ki Społecznej i Bezpieczeństwa zasiądzie 4 radnych, Ryszard Sut-
kowski – przewodniczący oraz Grzegorz Kopeć, Zbigniew Prusak, 
Tadeusz Szczupał. Nad problemami rolnictwa pochylać się będą 
radni zasilający skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 
przewodniczący Wacław Hajduga oraz Małgorzata Maciak, Tade-
usz Malec i Ryszard Sutkowski.

S. Smoleń

Drodzy Mieszkańcy Gminy Pleśna!
Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Po raz kolejny będziemy się radować 
i dzielić życzliwością, dobrem, najlepszymi życzeniami przy wspólnym stole wigilijnym. 

Przed nami także kolejny rok. Zwykle w tym okresie przychodzi nam pochylić się 
nad tym mijającym oraz podjąć pewne zobowiązania wobec przyszłego.

Życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy czas pozostał w Waszej pamięci na długo. 
By Święta Narodzenia Pańskiego przyniosły upragnione wyciszenie i spokój, 

by nie zabrakło radości, szczęścia i rodzinnego ciepła. Oby Nowonarodzony obdarzył Was 
swym błogosławieństwem, tknął nowe siły na nadchodzący rok. 

Dzieląc się opłatkiem, pamiętajmy także o potrzebujących i opuszczonych. 
Niech i dla nich znajdzie się miejsce przy świątecznym stole.

Kochani, trwajcie w swoich postanowieniach przez cały nadchodzący rok. 
Niech okaże się obfitujący w sukcesy zawodowe i osobiste.

Pozostajemy z życzeniami wszelkiej pomyślności.

Wójt Gminy Pleśna
Józef Knapik

Przewodniczący Rady Gminy Pleśna
Janusz Jarząb

wspólnie z Radnymi
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Szanowni uczestnicy II sesji Rady Gminy Pleśna,
Szanowni mieszkańcy Gminy Pleśna,
Panie Pośle, Panie Wicestarosto,
Czuję się zaszczycony Waszą obecnością!

Zwracam się teraz do Radnych Rady Gminy Ple-
śna.

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni 
– gratuluję Wam  wyboru i objęcia tej jakże zaszczyt-
nej ale i odpowiedzialnej funkcji.

Drodzy Radni!
Tydzień temu przyrzekaliście postępować w spo-

sób właściwy, a nowo objętą funkcję sprawować najle-
piej jak potraficie. Jesteście reprezentantami miesz-
kańców naszej gminy. Macie być wzorem i przykła-
dem do naśladowania i dbać o dobro naszej społecz-
ności. Tego Wam z całego serca życzę!

Podobne gratulacje i życzenia kieruję do Pani Bar-
bary Gniadek, Pani Ireny Kusion, Pana Pawła Smo-
lenia, Pana Kazimierza Kormana, Pana Adama  Cza-
plaka, - Radnych Rady Powiatu Tarnowskiego z na-
szego okręgu wyborczego z prośbą o dobrą współpra-
cę i przedstawianie naszych lokalnych problemów na 
forum Rady Powiatu.

Chciałbym się teraz zwrócić do moich kontrkan-
dydatów w wyborach na Wójta Gminy Pleśna.

Szanowny Panie Ryszardzie Stankowski! – dzię-
kuję za merytoryczną i spokojną kampanię wyborczą. 
Podczas rozmów, które przeprowadziliśmy, odczuwa-
łem podobne rozumienie wielu spraw i życzliwe przyj-
mowanie moich pomysłów. Wierzę, że jest Pan gotów 
służyć mi swoją pomocą.

Szanowny Panie Leszku Nowicki! – jak śpiewa li-
der zespołu PERFECT: „Gdy emocje już opadną, jak 
po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną 
wykrzyczanych cofnąć słów…” I chociaż z wieloma 
wypowiedzianymi i napisanymi w kampanii słowa-
mi, tak po ludzku nie mogłem się pogodzić i bardzo 
mnie raniły, chciałbym byśmy zostawili to wszystko 
za sobą. Ja taką deklarację składam! Dostrzegałem 
wiele ciekawych pomysłów dla Gminy i jej mieszkań-
ców. Wyborcy też to dostrzegli. Nie lekceważę tego za-
ufania, którym i Pan został obdarzony. Liczę na kon-
struktywną współpracę w możliwym do realizacji za-
kresie. Życzę wszystkiego dobrego!

Chciałbym się teraz zwrócić do mojego poprzed-
nika.

Szanowny Panie Wójcie Stanisławie!
To Pan przez ostatnie cztery lata kierował Gmi-

ną Pleśna. Ja byłem Twoim pracownikiem oraz mia-
łem zaszczyt pełnić funkcję Radnego Powiatu Tar-
nowskiego. Dziękuję za ten czas. Za dobrą współpra-
cę. Za pracę dla dobra Gminy Pleśna!

Chciałbym również serdecznie podziękować Pani 
Marcie – zastępcy Wójta.

Zawsze rzeczowa i stanowcza, ale również ema-
nująca humorem, ciepłem i troską. Pani Marto! Sło-
wa nie wyrażą mojej wdzięczności za przykład i oka-
zaną pomoc. Dziś mogę tylko powiedzieć DZIĘKUJĘ!

Podziękowania należą się również mojej kochanej 
żonie, synom, mamie i całej rodzinie. Nie mogę rów-
nież zapomnieć o gronie przyjaciół, którzy byli ze mną 
w chwilach radosnych i w chwilach trudnych. Dziękuje 
także współpracownikom: za wsparcie i dobre słowa. 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 
goście i mieszkańcy Gminy Pleśna!

Staję przed wami z dużą pokorą. Zamierzam 
z SZACUNKIEM do każdego mieszkańca Gminy, wy-
korzystując DOŚWIADCZENIE swoje i współpracu-
jących ze mną radnych SKUTECZNIE zmieniać na-
szą gminę na lepsze.

Dziękuję każdemu z Państwa!

Przemówienie inauguracyjne 
Wójta Gminy Pleśna Józefa Knapika
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Tematami, na które zamierzam zwrócić szczegól-
ną uwagę w nadchodzącej kadencji są m.in.:

(W obszarze infrastruktury i mienia komunal-
nego)
- budowa, przebudowa i remont dróg gminnych, 

wewnętrznych i chodników,
- zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia powo-

dziowe i ich zapobieganie,
- dalsze porządkowanie gospodarki wodno – ście-

kowej, rozbudowa systemu wodociągowania i ka-
nalizacji gminy,

- dalszy rozwój oświetlenia w tym odnawialnych 
źródeł energii,

- jak najlepsze wykorzystanie programów unijnych, 
dotyczących zadań inwestycyjnych gminy.

(W obszarze oświaty, kultury, sportu, turystyki 
i promocji gminy)
- poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy,
- inwestycje w zakresie rozwoju turystyki, sportu 

i rekreacji,
- wspieranie sportu, poprzez wsparcie klubów spor-

towych, organizowanie liczących się imprez spor-
towych,

- wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców 
i turystów,

- uruchomienie prężnego punktu informacji tury-
stycznej, oferty wydarzeń kulturalnych, patrio-
tycznych oraz sportowych,

- ścisła współpraca gminy z parafiami, organiza-
cjami i instytucjami w zakresie ochrony dóbr ar-
chitektury sakralnej, cmentarzy wojennych oraz 
przydrożnych kapliczek,

- wspieranie uczniów zdolnych,
- podejmowanie przez gminę działań promocyjnych 

w celu przyciągnięcia turystów,
- rozbudowa tras spacerowych, rowerowych i punk-

tów widokowych oraz ich oznakowanie,
- współpraca z organizacjami i parafiami w zakre-

sie spraw społecznych i zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży.

(W  obszarze  samorządu,  opieki  społecznej, 
zdrowia i przedsiębiorczości)
- bieżąca współpraca z mieszkańcami,
- poprawa obsługi mieszkańców przez Urząd Gmi-

ny,
- dbanie o dobry poziom opieki medycznej,
- wspieranie rodzin wielodzietnych,
- bieżąca współpraca z przedsiębiorcami i potencjal-

nymi inwestorami, promocja przedsiębiorczości,
- doposażenie w sprzęt dla OSP.

Szanowni Państwo! To tylko ramy, założenia, któ-
re wyznaczają kierunki. To nie zamknięta lista. To 
materiał do wspólnej pracy.

Bardzo się cieszę, że ta uroczysta dla mnie chwila 
odbywa się dzisiaj, w tak ważnym dla mnie jako kato-
lika dniu – Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. I proszę Maryję o opiekę na 
czas sprawowania mojego Urzędu! Nie chcę wstydzić 
się swojej wiary, swoich katolickich wartości, który-
mi staram się kierować, chociażby miały być nadal 
przez niektórych wyśmiewane. Uważam to za wiel-
ką wartość, która uwzględnia również inne poglądy 
mieszkańców Gminy Pleśna. Dla mnie ważny jest każ-
dy mieszkaniec naszej gminy, każde sołectwo i każdy 
przysiółek. Będę starał się być otwarty na wszelkie 
sugestie i dobre pomysły.

Drodzy Państwo!
Nasza Gmina zasługuje na to, aby się harmonijnie 

rozwijać. Każdy z mieszkańców zasługuje na szacu-
nek i pochylenie się przez samorząd gminy nad jego 
problemami. Często bardzo trudnymi do rozwiąza-
nia. Swoje doświadczenie i umiejętności chcę prze-
znaczyć na rzecz pracy dla Naszego Wspólnego Domu 
– Gminy Pleśna!

Szanowni Państwo! Wielu myśli, że bycie Wójtem 
to przywilej, a to przede wszystkim powinna być od-
powiedzialna służba!

Jestem przekonany, że wspólnie możemy wiele 
zrobić!

Tak mi dopomóż Bóg!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pleśna!

Serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie 
zaufaniem w wyborach na Wójta Gminy Ple-
śna. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i olbrzy-
mia odpowiedzialność. Przyjmuję tę funkcję 
z dużą pokorą.

Zamierzam z szacunkiem do każdego 
mieszkańca skutecznie zmieniać naszą Gmi-
nę na lepsze, wykorzystując doświadczenie 
swoje i współpracujących ze mną Radnych. 
Będę starał się być otwarty na wszelkie su-
gestie i dobre pomysły.

Wójt Gminy Pleśna
Józef Knapik
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Pleśna do 
skorzystania z możliwości bezpłatnego otrzymywania komu-
nikatów informacyjnych oraz ważnych informacji związa-
nych z życiem naszej Gminy bezpośrednio na telefon stacjo-
narny i komórkowy.

Osoby, które zarejestrują się w bazie danych mieszkańców 
Gminy Pleśna będą otrzymywały komunikaty:
• ostrzegające przed zagrożeniami meteorologicznymi (np. 

silne opady, burze, śnieżyce),
• powiadamiające o przerwach w dostawie prądu, wody i in-

nych mediów oraz innych awariach,
• informujące o zebraniach wiejskich,
• przypominające o terminach zapłaty podatków lokalnych,
• informujące o ważnych wydarzeniach organizowanych 

przez naszą Gminę (np. festyny, imprezy sportowe).
Informacje będą wysyłane jako komunikaty głosowe lub 

wiadomości SMS- takie rozwiązanie daje możliwość odsłu-
chania wiadomości również osobom starszym, nie zawsze ko-
rzystającym z telefonów komórkowych. Ponadto w przypadku 
nieodebrania połączenia zawsze istnieje możliwość oddzwo-
nienia i odsłuchania komunikatu. Dodatkowo wysyłane ko-
munikaty są na bieżąco raportowane, dzięki czemu dokład-
nie wiadomo, ile osób odebrało komunikat, a ile nie. Otrzy-

mywane komunikaty będą całkowicie bezpłatne. Jedyny koszt 
jaki poniesie mieszkaniec to koszt wykonania połączenia lub 
wysłania wiadomości SMS w celu rejestracji  zgodny z cenni-
kiem wybranego operatora.

Numery zawarte w Telefonicznej Bazie Mieszkańców 
będą wykorzystywane tylko i wyłącznie przez Urząd Gminy 
Pleśna do informowania mieszkańców o ważnych wydarze-
niach i ostrzegania przed zagrożeniami. Informacje o sposo-
bie rejestracji znajdują się na stronie www.plesna.pl, w Urzę-
dzie Gminy Pleśna oraz na plakatach informacyjnych rozwie-
szonych na terenie gminy.

Aby zarejestrować numer telefonu stacjonarnego lub ko-
mórkowego należy wykonać jedną z czynności:
• zadzwonić na numer rejestracji telefonicznej,
• wysłać  SMS na wskazany numer,
• wypełnić formularz, który będzie dostępny na stronie www.

plesna.pl.
Numery rejestracyjne będą podane na stronie interneto-

wej gminy oraz na plakatach informacyjnych. Wykonawcą te-
lefonicznej bazy mieszkańców jest firma Alcetel. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oliwia Tańska

System Powiadamiania SMS
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Gmina Pleśna przystąpiła do partnerstwa z Gminą Ciężko-
wice, które dotyczy realizacji projektu pn. Przygotowanie doku-
mentacji dla projektu Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie Po-
górza Ciężkowickiego wraz z elementami ochrony przyrody. Celem 
projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej dot. inwe-
stycji polegającej na turystyczno-rekreacyjnym zagospodaro-
waniu Pogórza Ciężkowickiego wraz z rozbudowanym pro-
gramem związanym z edukacją, ochroną przyrody oraz pro-
filaktyką zdrowotną. Projekt realizowany jest w partnerstwie 
pomiędzy Gminą Ciężkowice – Liderem Projektu i Partnera-
mi Projektu, którymi są: Zespół Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Małopolskiego, Gmina Gromnik, Gmina Pleśna, 
Gmina Rzepiennik Strzyżewski oraz Gmina Zakliczyn. Pro-
jekt trwać będzie od września 2014 roku do czerwca 2015r. 

W ramach projektu Gmina Pleśna planuje wykonanie do-
kumentacji dla następujących inwestycji:
1. zagospodarowanie terenu wokół góry Wał w Lichwinie 

(w tym budowa łazienek leczniczych wraz z założeniem 
ogrodowym, wieżą widokową; geologiczną ścieżką eduka-
cyjną [skamieniałe pnie drzew i kamieniołomy] wraz z ele-
mentami małej architektury oraz parkingiem i stanicą ro-
werową),

2. budowa stanicy rowerowej na węźle „Źródlanego szlaku” 
w miejscowości Lubinka (w tym wiata, stojaki na rowery) 
obok OSP,

3. zagospodarowanie terenu w miejscowości Łowczówek 
(w tym łazienki lecznicze, oświetlenie, infrastruktura re-
habilitacyjna [siłownia terenowa], mały plac zabaw, tor do 
jazdy na rolkach) – RELAX,

4. Budowa węzła „Źródlanego szlaku” w miejscowości Łow-
czówek (w tym stanica rowerowa, ścieżka przyrodnicza 
z miejscami postojowym) – cmentarz wojenny nr 171.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach MRPO 2007-2013. W połowie listopada zo-
stała podpisana umowa przyznająca środki na realizację przed-
sięwzięcia. Całkowita wartość wkładu Gminy Pleśna w realiza-
cję projektu wynosi 131 738,66 zł, z czego dotacja unijna sięga 
67 900,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3 mln 
zł. W kolejnych latach planowane jest ubieganie się o środki 
zewnętrzne na realizację ww. projektów.

W listopadzie zakończyła się realizacja zadania związanego 
z budową wioski rowerowej oraz placu zabaw w Szczepanowi-
cach. W ramach przeprowadzonych prac powstał plac z ławecz-
kami, stolikami i stojakami na rowery, wykonany z myślą o ro-
werzystach odwiedzających naszą gminę. Druga część inwesty-
cji to plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Wioska ro-

werowa wraz z pla-
cem zabaw znajduje 
się w centrum miej-
scowości, w pobliżu 
istniejącego boiska 
sportowego. 

Całkowity koszt 
realizacji zadania 
wynosi blisko 60 000 
zł, z czego 37 000 zł 

stanowi dofi-
nansowanie ze 
środków unij-
nych pocho-
dzących z Pro-
gramu Rozwo-
ju Obszarów 
Wiejskich - oś 
LEADER.

Jak wiadomo „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, dlatego 
też mieszkańcy Janowic, a konkretnie mieszkanki spotykające 
się w szkole na ćwiczeniach, postanowiły zrealizować projekt 
w ramach inicjatywny lokalnej polegający na zaadaptowaniu 
pomieszczenia magazynowego do ćwiczeń ruchowych. Pro-
jekt jest realizowany ze środków Gminy oraz wkładu własnego 
wnioskodawców, a całościowy koszt inicjatywy wynosi 6 480zł.

Dzięki pracy mieszkańców wyremontowana i wyposa-
żana zostanie sala  wygospodarowana po modernizacji szat-
ni w przyziemiach szkoły podstawowej w Janowicach. Odpo-
wiednie uporządkowanie i wyremontowanie (wymiana pod-
łogi, poprawa stolarki okiennej, malowanie ścian) spowodują, 
że sala zostanie dostosowana do ćwiczeń ruchowych.

Odnowa sali niesie też za sobą inne korzyści: promuje kul-
turę fizyczną i aktywność ruchową, która tak pozytywnie wpły-
wa na tężyznę fizyczną, dobre samopoczucie oraz koordynację 
ruchów. Ponadto celem projektu jest wzrost świadomości i zna-
czenia kultury fizycznej, a także integracja i aktywizacja środo-
wiska wokół inicjatywy lokalnej. Wnioskodawcy liczą, że zreali-
zowany przez nich projekt nie tylko osiągnie wymienione wy-
żej cele, ale także poprzez niego powstaną  nowe, ciekawe alter-
natywy spędzania czasu wolnego, przeciwdziałające uzależnie-
niom oraz przyczyniające się do promocji zdrowego trybu życia.

Patrycja Ścieżka

Gmina Pleśna na Źródlanym Szlaku

Adaptacja pomieszczenia magazynowego 
do ćwiczeń ruchowych

Wioska rowerowa w Szczepanowicach



Pogórze • Nr 6 (181) listopad - grudzień 2014str. 8

Nikt nie zna lepiej potrzeb mieszkańców danego re-
gionu od nich samych. Dlatego nasza gmina pragnie, by 
to ludzie ją budowali i wychodzili z inicjatywami, pomy-
słami. Inicjatywa lokalna, czyli najprościej mówiąc to, co 
każdy z nas może uczynić, zmienić i zadziałać we współ-
pracy z administracją samorządową, sprawia, że ludzie 
sami mogą kształtować swoje otoczenie. Mieszkańcy, któ-
rzy zauważają, że w obrębie ich regionu brakuje konkret-
nego działania bądź potrzebna jest konkretna inwestycja, 
mogą zgłosić swój wniosek i pomysł do Urzędu Gminy. 
Głównym celem inicjatywy lokalnej jest polepszenie wa-
runków życia i jak określa Ustawa o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, może ona obejmować takie dzie-
dziny jak: budowa lub remont dróg, kanalizacji, budyn-
ków; działania związane z oświatą, wychowaniem, tury-
styką i kulturą fizyczną, ochrona środowiska, porządkiem 
i bezpieczeństwem publicznym.

W ramach inicjatywy lokalnej w naszej Gminie zreali-
zowane zostały już dwa projekty. Pierwszy to odnowienie 
sali spotkań w szkole w Rychwałdzie. Działanie to zostało 
podjęte z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania „Solidarnie 
dla wsi”. Projekt został poparty dużą ilością podpisów spo-
łeczności lokalnej oraz chęcią do prac społecznych na rzecz 
tejże inicjatywy. Remontowana sala jest częścią Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie; przeprowadzo-
no w niej prace: wymiany okien i drzwi, malowania ścian, 
układania płytek ceramicznych, prace instalacyjne oraz de-
koracyjne. Odnowione pomieszczenie ma służyć rozwojo-
wi wsi Rychwałd, ożywieniu życia społecznego szkoły i po-
prawy jej funkcjonowania. Zaplanowane są mi. in. warszta-
ty tworzenia ozdób świątecznych i kwiatów z bibuły, a tak-
że nauka wiązania krawata. Ponadto w sali będą się odby-
wały spotkania dla dzieci i młodzieży. Koszt przedsięwzięcia 
wynosił prawie 19 905,00 zł w tym środki finansowe prze-
znaczone przez Gminę to 9 760,00 zł, reszta została pokryta 
przez wnioskodawców, głównie w formie pracy społecznej.

Drugi projekt to kurs języka angielskiego, którego ini-
cjatorem byli mieszkańcy Janowic. W przeprowadzonym  
kursie wzięła udział grupa 10 osób. Zajęcia prowadziła, 
w ramach pracy społecznej, Pani Dagmara Kokosza - na-
uczycielka języka angielskiego. Zadaniem kursu było po-
głębienie i utrwalenie nabytych umiejętności znajomości 
j. angielskiego oraz dobre zagospodarowanie czasu wol-
nego. Zajęcia odbywały się w budynku szkoły podstawo-
wej w Janowicach.

W trakcie realizacji jest projekt adaptacji pomieszcze-
nia magazynowego do ćwiczeń ruchowych w miejscowo-
ści Janowice. Inicjatorem pomysłu są mieszkanki regio-
nu. Koszt inicjatywy wynosi 6 480 zł i obejmuje odpo-
wiednie, uporządkowanie i wyremontowanie (wymiana 
podłogi, poprawa stolarki okiennej, malowanie ścian) lo-
kalu, co spowoduje, że sala zostanie dostosowana do ćwi-
czeń ruchowych. Głównym celem projektu jest stworze-
nie bazy lokalowej i infrastruktury technicznej umożli-
wiającej prowadzenie specjalistycznych ćwiczeń typu fit-
ness, aerobic itp., ale także promocja kultury fizycznej 
i aktywności ruchowej oraz integracja środowiska wokół 
inicjatywy lokalnej. 

W ramach projektu „Doskonalenie mechanizmu 
konsultacji społecznych w Gminie Pleśna” powstał por-
tal www.aktywnilokalnie.pl, gdzie znajdują się informa-
cje dotyczące inicjatywy lokalnej, w tym uchwała Rady 
Gminy Pleśna, w której opisane są wytyczne oceny skła-
danych przez mieszkańców wniosków. Ponadto dzię-
ki stronie internetowej każdy może wpłynąć na decyzje, 
skonsultować opracowywane właśnie dokumenty, wyra-
zić swoje zdanie na temat prowadzonych aktualnie dzia-
łań oraz dowiedzieć się, jakie organizacje pozarządowe 
działają na terenie gminy.

Zamiast siedzieć biernie, narzekać i czekać na „lepsze 
czasy”, sami możemy zacząć wprowadzać zamiany, wyjść 
z inicjatywą i podjąć działanie. 

Patrycja Ścieżka

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Rychwałdzie może się pochwalić du-
żym sukcesem. W ramach ogłoszone-
go konkursu o przyznanie pomocy fi-
nansowej ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach działa-
nia Leader Osi 4 PROW na lata 2007- 
2013, Działanie „Małe Projekty”, w któ-
rym wzięła udział prowadząca tamtej-
szą szkołę Marta Kuczek, Rada Decy-
zyjna Lokalnej Grupy Działania Duna-
jec - Biała podjęła decyzję o pozytyw-
nym rozpatrzeniu wniosku „Wykonanie 
placu zabaw w miejscowości Rychwałd 

wraz ze ścieżką przyrodniczą oraz wy-
konanie stałej ekspozycji rzeźb”.

Złożony przez wnioskodawcę pro-
jekt opiewa na kwotę 92 296,41 z czego 
kwota pomocy to 50 000 zł. Głównym 
celem realizacji projektu było stworze-
nie miejsca do rozwijania aktywności ru-
chowej społeczności lokalnej w formie 
placu zabaw i ścieżki przyrodniczej, 
które umożliwią rodzinom z dziećmi 
bezpieczne i aktywne spędzanie wolne-
go czasu oraz czynny wypoczynek.

Projekt wpływa na ochronę dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodnicze-
go obszaru LSR poprzez przedstawie-

nie mieszkańcom dorobku artystyczne-
go minionych i obecnych pokoleń. Do-
skonale widać to w rzeźbach pana Sta-
nisława Cicha oraz poprzez zbudowa-
nie ścieżki przyrodniczej prowadzącej 
do wodospadu, o którego istnieniu wie 
niewielkie grono osób.

Zarówno plac zabaw, jak i inne atrak-
cje służą nie tylko mieszkańcom Ry-
chwałdu, lecz wszystkim, którzy w spo-
sób aktywny chcą spędzić czas. Dlatego 
zapraszamy mieszkańców Gminy Pleśna 
do korzystania z nowo powstałego placu 
zabaw i zwiedzenia ścieżki przyrodniczej.

Marta Kuczek

Działania społeczne w rękach mieszkańców

PLAC ZABAW W RYCHWAŁDZIE
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Gmina Pleśna jako jedna z 16 gmin w Polsce 
zakwalifikowała się do udziału w projekcie Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach któ-
rego opracowywane były innowacyjne rozwiąza-
nia w zakresie zarządzania publicznego. W przy-
gotowanie ww. rozwiązań zaangażowani byli pra-
cownicy naukowi Wydziału Zarządzania Uniwer-
sytetu Łódzkiego.

Decyzją władz Gminy, dla naszej jednost-
ki opracowany został dokument dotyczący rozwo-
ju produktów turystycznych. W okresie od maja do 
sierpnia 2014r. odbyły się spotkania z przedsiębior-
cami i przedstawicielami lokalnych organizacji dzia-
łających w sferze turystyki, podczas których dyskuto-
wano o potencjale turystycznym naszej gminy. Auto-
rzy opracowania odwiedzili także lokalne gospodar-
stwa agroturystyczne, Pałac w Janowicach, Centrum 
Produktu Lokalnego w Rzuchowej.

Program Rozwoju Produktów Turystycznych 
Gminy Pleśna jest innowacyjnym dokumentem, 
który w celu rozwoju turystyki wykorzystywać ma 
marketingowe podejście do kształtowania rozwoju 
jednostki terytorialnej określane mianem marketin-
gu terytorialnego, z uwzględnieniem koncepcji mar-
ketingu mix, w ramach której identyfikujemy pro-
dukt turystyczny, odbiorców, narzędzia promocji. 

Wyboru produktów turystycznych, których 
rozwijanie w gminie Pleśna powinno znaleźć od-
zwierciedlenie w uatrakcyjnieniu oferty turystycz-
nej dokonano na podstawie:
- określenia pozytywnych i negatywnych uwarun-

kowań gminy w tym obszarze,

- wywiadów i warsztatów przeprowadzonych z przed-
stawicielami samorządu lokalnego, organizacji poza-
rządowych, przedsiębiorców i mieszkańców,

- wizyt studyjnych przeprowadzonych w gminnych 
instytucjach kultury, zlokalizowanych na jej obsza-
rze obiektach zabytkowych, siedzibach lokalnych 
przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych,

- identyfikacji współczesnych trendów w zakresie 
rozwijania oferty turystycznej przez jednostki sa-
morządu terytorialnego.

Wnioski wyciągnięte z ww. działań utwierdzi-
ły zespół ekspercki w przekonaniu, że gmina Ple-
śna dysponuje wewnętrznym i specyficznym po-
tencjałem, który pozwoli rozwinąć trzy typy tury-
styki na jej obszarze:

- eko-turystyka: Zdrowo z natury
Gmina Pleśna może zaoferować wysokiej ja-

kości środowisko przyrodnicze, w  obszarze któ-
rego rolnicy produkują bezpieczną dla zdrowia 
żywność. Wokół tej działalności udało się zakty-
wizować gospodarczo część lokalnej społeczności 
oraz wytworzyć modę na produkty „Od Rolnika”, 
co przyciąga kolejnych klientów na obszar gmi-
ny i daje silne podstawy do rozwoju ekoturystyki. 
W ramach zadań zaplanowano m.in. stworzenie 
„koszyka” produktów lokalnych – zestawu, kom-
plementarnych produktów/gadżetów lokalnych 
mogących pełnić funkcje prezentowe.

- turystka aktywna: Z góry i pod górę - zdro-
wo i z wigorem

Atuty środowiska przyrodniczego oraz wa-
lory krajobrazowe gminy mogą być wykorzysta-

ne do uruchomienia na jej obszarze turystyki pie-
szej, rowerowej i konnej, a obecność osób preferu-
jących aktywny wypoczynek pozwoli je zaintere-
sować dwoma pozostałymi produktami turystycz-
nymi. W ramach działań zaplanowano m.in. wy-
znaczenie i oznakowanie szlaków i ścieżek dla tu-
rystyki pieszej, rowerowej i konnej.

- turystyka dziedzictwa: Odkrywanie tajem-
nic I wojny światowej

Gminę Pleśna wyróżnia ilość i  jakość zaso-
bu materialnego dziedzictwa kulturowego I woj-
ny światowej (przede wszystkim cmentarzy wojen-
nych). Należy w tym upatrywać szansy do zainte-
resowania nowych grup odbiorców historią I woj-
ny światowej, co wydaje się wciąż obszarem „nieza-
gospodarowanym”. W ramach działań zapropono-
wano m.in. utworzenie muzeum I wojny światowej.

W dokumencie dokładnie opisano wszystkie 
ww. produkty turystyczne, z określeniem ich od-
biorców, kanałów promocji, partnerów, planem 
działania władz lokalnych w  zakresie tworzenia 
i wdrażania produktów turystycznych.

Program Rozwoju Produktów Turystycz-
nych w  Gminie Pleśna zostanie zaprezentowany 
Radnym na najbliższej sesji Rady Gminy. Wersja 
elektroniczna dokumentu została zamieszczona na 
stronie internetowej www.plesna.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2., Poddzia-
łanie 5.2.2.

Gmina Pleśna razem z  gminami: Szczurowa, Wierzchosławice, Za-
kliczyn, Radłów otrzymała środki na poprawę i zwiększenie ilości i jakości 
elektronicznych usług publicznych. Od czerwca 2014r. do września 2015r. 
wspólnie będziemy realizować projekt pn. „Wdrożenie standardów świad-
czenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosła-
wice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn”.

Celem głównym projektu jest rozwój standardów świadczenia elektro-
nicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za 
pomocą ePUAP w 5 jednostkach samorządu terytorialnego. Projekt jest od-
powiedzią na konieczność zmian w administracji publicznej - informatyza-
cji urzędów administracji rządowej i samorządowej w celu oferowania usług 
najwyższej jakości przy największej efektywności kosztowej z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii. Liderem projektu jest Gmina Radłów.
Do ważniejszych działań realizowanych w ramach projektu zaliczyć można:
a) Modernizację strony internetowej: zadanie polegać będzie m.in. na mo-

dernizacji strony internetowej z  instruktażem zakładania Profilu Zaufa-
nego, utworzenia funkcji dla osób słabowidzących i niedosłyszących.

b) Utworzenie Portalu Klienta e-Urząd: zadanie polega m.in. na utworzeniu 
indywidualnych kont dla mieszkańców umożliwiających sprawdzanie sta-
nu zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych.

c) Utworzenie systemu informowania mieszkańców za pomocą sms/e-mail: 

w ramach systemu mieszkańcy będą powiadamiani o zagrożeniach me-
teorologicznych, terminach płatności podatków, opłat za wywóz śmieci, 
zebraniach wiejskich, lokalnych imprezach.

d) Przygotowanie i uruchomienie usług elektronicznych na ePUAP.
e) Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej. Działający w Gminie Ple-

śna SIP zostanie rozbudowany o kolejne warstwy.
f) Otwarcie Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego.
g) Budowę systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z  funkcjo-

nalnością wymiany korespondencji z platformą ePUAP.
h) Utworzenie Punktu Informacji dla mieszkańców (e-BOK): zadanie pole-

ga na utworzeniu Punktu Informacji dla mieszkańców wraz z udostępnie-
niem sieci internetowej dla klienta w urzędzie (hot spot), umożliwiającego 
sprawdzenie stanu sprawy załatwianej przez mieszkańca za pośrednictwem 
ePUAP, kart usług, elektronicznych formularzy, wypełnienie formularzy, 
założenia działalności gospodarczej i dokonywania w niej zmian, itp.

Całkowita wartość projektu wynosi 1  346  272,00 zł (w  części dotyczącej 
Gminy Pleśna: 283  063,13 zł). Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki, na lata 2007-2013 Działanie 5.2 Wzmoc-
nienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Moderni-
zacja zarządzania w administracji samorządowej).

Program Rozwoju Produktów Turystycznych w Gminie Pleśna

Fundusze na rozwój Urzędu Gminy
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Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy po raz kolejny 
obdarzyli mnie zaufaniem, oddając na mnie swój głos w wyborach do 
Rady Gminy Pleśna.

Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż udzielili mi Państwo swojego 
poparcia, za co serdecznie już dzisiaj wszystkim dziękuję.

Tym samym pragnę zapewnić, że jako Radny Gminy Pleśna 
będę pracował na wspólne dobro naszej miejscowości, jak również 
całej Gminy.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Niewola

Radny Gminy Pleśna

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzu-
chowej (Gm. Pleśna) w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lo-
kalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (LGD) wydała 9 opra-
cowań dotyczących walorów przyrodniczych i kulturowych 
terenu gmin wchodzących w skład LGD tj.: Ciężkowic, Ple-
śnej, Wojnicza oraz Zakliczyna. Każde opracowanie liczy ok. 
30 stron formatu A4. Całość projektu zrealizowana zostanie 
ze środków własnych stowarzyszenia i środków uzyskanych  
w ramach PROW 2007-2013 z osi IV program LEADER.

Publikacje poruszać będą następujące zagadnienia:
- elementy kulturowe gminy Pleśna,
- elementy kulturowe gminy Zakliczyn,
- elementy kulturowe gminy Ciężkowice,
- elementy kulturowe gminy Wojnicz,
- elementy kulturowe - zabytki LGD Dunajec-Biała,
- elementy kulturowe - dziedzictwo kulturowe (folklor),
- elementy kulturowe - ginące zawody,
- elementy kulturowe – krajobraz,
- analiza możliwych do stworzenia pamiątek z terenu LGD 

Dunajec-Biała,

Wydając powyższe publikacje, chcemy pokazać piękno 
i różnorodność Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego. Obszar 
LGD przedstawia dużą wartość przyrodniczą. Znaczna część 
terenów objęta jest ochroną prawną przyrody, stanowiąc ob-
szary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe oraz rezer-
waty przyrody. W myśl słowom poety: ,,Cudze chwalicie, swe-
go nie znacie” chcemy pokazać, że to co wydaje się opatrzone 
i spowszedniałe warte jest choć odrobiny uwagi. Często jest 
to obszar zupełnie przez nas nieznany. Dla niektórych będzie 

to również swoista podróż w przeszłość. Poznamy, czym pa-
rali się nasi przodkowie. Czytając o pracy rzeźbiarza, bedna-
rza, czy chociażby zduna, uświadomimy sobie, jak ciężką i mo-
zolną wykonywali profesje oraz jak trudne było kiedyś życie. 
Zwłaszcza teraz w dobie techniki i wszelkiego rodzaju wygód.  
W naszych opracowaniach skupimy się również na folklorze 
regionu. W dzisiejszych czasach pamięć o tradycyjnych rze-
miosłach, a także o sztuce ludowej ulega coraz szybszemu za-
traceniu. XXI wiek to czas pośpiechu, czas, kiedy możemy do-
stać wszystko na wyciągnięcie ręki, za pomocą jednego klik-
nięcia ,,myszką.” Często w ogóle nie zdajemy sobie sprawy ile 
czasu, cierpliwości i pracy wymaga wykonanie danego przed-
miotu. Chcemy to zmienić. Mamy nadzieje, że po przeczyta-
niu naszych opracowań czytelnicy nie będą przechodzić obo-
jętnie obok stoisk twórców ludowych, a wręcz przeciwnie, do-
cenią ile serca i wysiłku wkładają w tworzenie swoich małych 
arcydzieł. Podsumowując, cel jaki nam przyświeca, to ukaza-
nie piękna naszych małych ojczyzn. Czytanie kształci, posze-
rza horyzonty, wyrabia wrażliwość i wyobraźnie. Zapraszamy 
do pobrania opracowań na stronie LGD pod adresem www.
dunajecbiala.pl lub stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA 
pod adresem www.grupa.odrolnika.pl i do czytania!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt opracowany przez stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

GRUPA  ODROLNIKA
Siedziba i adres do korespondencji: 33-114 Rzuchowa 1

Biuro Stowarzyszenia: ul Targowa 9/1, 33-100 Tarnów

www.grupa.odrolnika.pl        e-mail: grupaodrolnika@wp.pl
KRS: 0000113391,   NIP: 8732919882,   REGON: 852619636

K O M U N I K A T
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30 września 2014 roku dobiegły końca prace na placu budo-
wy Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej. Główny budynek 
został uzbrojony już we wszystkie media i  na moment publikacji 
niniejszego artykułu jego odbiór potwierdzają kolejne instytucje, 
które sprawdzają, czy został wykonany zgodnie z projektem, czy 
jest bezpieczny i może zostać oddany do użytku. Uroczyste otwar-
cie Centrum zaplanowano na grudzień 2014 roku. Projekt ten ma 
kluczowe znaczenie dla BUDOWANIA SYSTEMU SPRZEDAŻY 
BEZPOSREDNIEJ PRODUKTÓW LOKALNYCH, zarówno w ska-
li Małopolski, jak i Polski południowej.

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (CPL) jest pierw-
szą tego typu inwestycją w Polsce. Powstało z inicjatywy stowarzy-
szenia konsumentów i producentów GRUPA ODROLNIKA które 
ma status organizacji pożytku publicznego. CPL czynne będzie od 
wtorku do niedzieli (wstęp wolny). Więcej szczegółów zostanie po-
danych na stronie internetowej pod adresem www.cpl.odrolnika.
pl, na której znajdą się wszystkie informacje dotyczące CPL, w tym 
informacje o godzinach otwarcia oraz harmonogram organizowa-
nych wystaw, konferencji czy zajęć dla chętnych.

Plany są bardzo ambitne i powinna z nich korzystać cała gmi-
na, obszar Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała i region, bo-
wiem jednym z głównych zadań, jakie postawiono przed CPL, jest 
łączenie lokalnych producentów rolnych z  konsumentami, któ-
rzy mogliby być zainteresowani ekologiczną i zdrową żywnością.

W Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowano sale eduka-
cyjne oraz pracownie tematyczne, będą organizowane wystawy sta-
łe i czasowe, np. rękodzieła ludowego, tradycji upraw i inne. Poza 
wystawami będą się tam odbywać degustacje, warsztaty, prelekcje, 
lekcje z prezentacjami multimedialnymi, projekcie filmów, konfe-
rencje, festiwale, spotkania tematyczne, kursy ze zdrowego goto-
wania, żywienia, upraw ekologicznych i tradycyjnych (wolnych od 
GMO) i wiele innych. Ważnym punktem będzie edukacja dzieci 
w temacie odpowiedniego odżywiania. Ciekawostką jest zapowiedź 
prowadzenia kanału kulinarnego.

Poza tym CPL zajmie się szeroko rozumianą promocją pro-
duktów lokalnych, dbaniem o odpowiedni wizerunek produktów 
lokalnych i ich producentów, wesprze i skoordynuje działania pod-
miotów zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją produktów 
lokalnych w zakresie ich promocji, będzie informować o walorach 
produktów lokalnych, uczestniczyć w procesach zgłaszania, reje-
stracji i kontroli, wydawaniu opinii, ekspertyz i certyfikatów doty-

czących produktów lokalnych. CPL prowadzić będzie szeroko ro-
zumiane doradztwo w zakresie działalności związanej z promocją 
produktów lokalnych.

To nie jedyna inwestycja związana z Centrum Produktu Lo-
kalnego. W ramach innej operacji (beneficjentem jest GRUPA OD-
ROLNIKA) na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego 
w Rzuchowej, w bezpośrednim sąsiedztwie CPL, powstaje ogród 
edukacyjny – jest to nowe ogólnodostępne miejsce, które będzie 
służyło do promocji produktów lokalnych i tym samym doskona-
le uzupełni ofertę samego Centrum. Jego oficjalne otwarcie zapla-
nowano na wakacje kolejnego roku.

Na parterze dwukondygnacyjnego budynku znajdują się dwie 
sale konferencyjno-szkoleniowo-wystawiennicze. Większa z nich 
może przyjąć nawet 50 gości, mniejsza pomieści 30 osób. Na par-
terze będzie także miejsce sprzedaży produktów lokalnych oraz 
efektowny hall pełniący rolę galerii.

Na piętrze powstała biblioteka, punkt informacji o produktach 
lokalnych, studio kuchenne do promocji produktów lokalnych oraz 
dwa pomieszczenia gospodarcze.

Troska o ekologię nie przejawia się tylko w promowaniu żywno-
ści wolnej od chemii, ale także przy wykorzystaniu natury do użyt-
kowania Centrum. Dzięki zamontowanym na dachu solarom woda 
w budynku jest ogrzewana z wykorzystaniem energii odnawialnej.

Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie, na terenie którego działa 
GRUPA ODROLNIKA i znajduje się CPL, to obszar o bogatych tra-
dycjach rolniczych i wytwórczych, który od dziesiątek lat słynie z nie-
spotykanych gdzie indziej produktów lokalnych i tradycyjnych. Dzię-
ki Centrum Produktu Lokalnego będzie możliwe skuteczne podtrzy-
manie tych tradycji oraz ich ochrona przed powolnym zaniknięciem.

Idea projektu zakłada m.in. skupienie wokół ośrodka osób, 
które na co dzień kultywują stare produkcyjne zwyczaje oraz tych, 
którzy dopiero chcą je poznać tak, aby z upływem czasu nie zatra-
cić lokalnej bioróżnorodności i unikalności w stosunku do pozo-
stałych regionów kraju czy regionów Unii Europejskiej.

Całkowita wartość tego projektu to 842 319,50 zł, zaś kwota do-
finansowania to 276 020,00 zł. Projekt postał w ramach EFRROW 
- działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 
PROW na lata 2007-2013 w zakresie działanie „Odnowa i rozwój 
wsi” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Dzia-
łania Dunajec-Biała.

J.C.

Prace związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (LGD) w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-
2013) dobiegają końca. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.05.2008 r. w sprawie szczegółowych 
kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji 
LSR w ramach PROW 2007-2013 - nasza LGD otrzymała do wy-
korzystania kwotę 7 117 320,00 zł. Środki te były wydawane w ra-
mach 4 komponentów:
1) Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące, administracyjne) 

1 064 610,00 zł,
2) Nabywanie umiejętności i aktywizacja 330 000,00 zł,
3) Wdrażanie projektów współpracy 144 270,00 zł,
4) Dofinansowanie projektów w  ramach prowadzonych naborów 

wniosków 5 578 440,00 zł.

W ramach LSR naszej LGD wg stanu na dzień 10 grudnia 2014 
roku dofinansowanie od LGD Dunajec-Biała otrzymało łącznie 104 
projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 5 402 826,25 
zł. W rozbiciu na poszczególne działania jest to:
67 projektów w ramach działania Małe projekty,
27 projektów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
6 projektów w ramach działania Różnicowanie w kierunku działal-

ności nierolniczej,
4 projekty w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-

biorstw.
Bardziej szczegółowe informacje, w  tym wykaz projektów, 

które otrzymały dofinansowanie, dostępne są na stronie LGD pod 
adresem www.dunajecbiala.pl.

Rusza Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej!

Podsumowanie z realizacji LSR LGD Dunajec-Biała
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28 listopada Ochotnicza Straż Pożarna w Rzuchowej otrzy-
mała torbę ratownictwa medycznego PSP R1. Fundatorem 
tego jakże potrzebnego każdej jednostce sprzętu była Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie. Z rąk pani 
kierownik Lidii Szatko torbę odebrał prezes KSRG Rzucho-
wa Tadeusz Szczupał.

W tym istotnym dla jednostki wydarzeniu uczestniczy-
li zaproszeni goście i osoby blisko związane z bracią strażac-
ką z Rzuchowej: Pan Robert Rybak – specjalista ds. BHP PT 
KRUS, kpt. Dariusz Kopeć – Dyżurny Stanowiska Kierowania 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tar-
nowie , Pan Leszek Nowicki – Radny Gminy Pleśna, Pani 
Zofia Czaja – Przewodnicząca KGW w Rzuchowej, Państwo 
Celina Popiela – Lisowska, Ryszard Wyka i Jacek Gawełczyk 
z Rady Sołeckiej wsi Rzuchowa, koledzy z jednostki OSP Li-
chwin Zygmunt Chrzanowski i Bogdan Ożga.

Wydarzenie w jednostce uatrakcyjniły nadto przeprowa-
dzone ćwiczenia, które koordynował kpt. Kopeć. Pokaz akcji 
ratowniczej w wykonaniu druhów z Rzuchowej polegał na do-
jeździe do wypadku dwoma samochodami STAR 266 GBA RT 
2.5/16 oraz Volkswagenem T4 SLRT, wyposażonym w sprzęt 

hydrauliczny i sprzęt ratownictwa medycznego. Wg przebie-
gu zdarzenia kierowca samochodu osobowego uderzył w drze-
wo, po czym pojazd uległ zapaleniu. Niebezpieczeństwo było 
tym większe, że w samochodzie znajdowała się butla z gazem. 
Ćwiczenia rozpoczęły się od zawiadomienia o wypadku pod nr 
998, po czym dosłownie w kilkanaście sekund centrala z Tar-
nowa uruchomiła syrenę strażacką. Strażacy zabezpieczyli te-
ren, po czym rozpoczęli akcję gaszenia pożaru samochodu pia-
ną gaśniczą. Z pojazdu usunięto zagrażającą wybuchem butlę 
z gazem. Rannego kierowcę wydobyto z uszkodzonego wozu 
i przeniesiono na desce ortopedycznej w bezpieczne miejsce 
celem udzielenia dalszej pomocy.

Ponadto Pan Robert Rybak przedstawił krótką prezenta-
cję multimedialną nt. wypadków spowodowanych niewłaści-
wym zabezpieczeniem i używaniem maszyn i sprzętów rol-
niczych, wzbogacając ilustracje komentarzem.

Torba PSP R1 stanowi podstawowe wyposażenie straża-
ków ochotników potrzebne do prowadzenia działań z zakresu 
ratownictwa medycznego. Może być noszona jako torba na-
ramienna bądź plecak. Jest wyposażona w bandaże, opatrun-
ki, worek samorosprężalny, nożyczki, koce życia, młotek do 
zbijania szyb samochodowych, rurki ustno-gardłowe, latarkę, 
hydrożel, kołnierze ortopedyczne, szynę usztywniającą, pre-
parat do dezynfekcji, maseczki do tlenoterapii. Torba z pew-
nością okaże się niezbędna podczas udzielania pierwszej po-
mocy osobom jej potrzebującym, np. przy wypadkach  dro-
gowych, w wodzie, zasłabnięciach, urazach, także spowodo-
wanych niewłaściwą obsługą urządzeń i maszyn.

Przekazanie dla KSRG Rzuchowa sprzętu ratowniczego 
było uzasadnione faktem, iż miejscowość Rzuchowa – zresz-
tą podobnie jak niemal cała gmina – cechuje rolniczy charak-
ter, stąd z pewnością będzie on wykorzystywany, by udzielać 
pierwszej pomocy rolnikom, którzy są ubezpieczeni w KRUS. 
Jednostka OSP KSRG Rzuchowa jest jedną z nowoczesnych 
jednostek w gminie Pleśna i powiecie tarnowskim, posiada no-
woczesny sprzęt ratownictwa drogowego, medycznego i wod-
nego. To jednostka o bardzo szybkim reagowaniu bojowym, 
na czele której stoi Naczelnik dh Bartłomiej Kumor.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzuchowej składa serdeczne 
podziękowania za przekazanie torby ratownictwa medycznego 
typu PSP R1 i zobowiązuje się do niesienia – także z wykorzy-
staniem otrzymanego wyposażenia – pomocy wszystkim po-
trzebującym, nie zapominając o naszych rolnikach, mieszkań-
cach naszej miejscowości, Gminy oraz Powiatu Tarnowskiego.

S. Smoleń

Torba PSP R1 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzuchowej
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Centrum Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy Pleśna zakończyło realizację ko-
lejnego, piątego już projektu w ramach 
działania 413 PROW „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju – małe projek-
ty”. Celem projektu było przeprowadze-
nie warsztatów z zakresu wytwarzania 
i sprzedaży wyrobów rękodzielniczych 
dla mieszkańców LGD Dunajec – Biała.

Po ogłoszeniu naboru, do naszego 
Centrum zgłosiło się 15 Pań zaintereso-
wanych udziałem w warsztatach. W paź-
dzierniku i listopadzie br. uczestnicz-
ki warsztatów uczyły się wykonywania 
ozdób świątecznych i biżuterii różnymi 
technikami. Podczas 10 spotkań warsz-
tatowych powstawały misterne: filco-
wane, oklejane materią, „karczochowe” 
ze wstążek, przestrzenne i w dekupażu 
bombki choinkowe, makramowa biżute-

ria i dekupażowane kora-
le oraz ozdoby wykony-
wane z… gazet. W sumie 
przez 40 godzin uczest-
niczki naszych warszta-
tów poznawały sposo-
by na wykonanie ozdób 
nie tylko dla siebie i dla 
domu, ale także na sprze-
daż, bowiem  jedenaste 
spotkanie warsztatowe 
poświęcone było działa-
niom marketingowym, 
promocyjnym i wskaza-
niu możliwości sprze-
daży (np. przez Inter-
net) wyrobów rękodziel-
niczych. Ostatnie spo-
tkanie było jednocze-
śnie okazją do wręcze-
nia Paniom dyplomów 
uczestnictwa w projekcie 
i przekazania materiałów 
szkoleniowych.

Mamy nadzieję, że 
zdobyte podczas warszta-
tów umiejętności pomogą pięknie ozdo-
bić na nadchodzące Święta niejedno do-
mostwo, tym samym sprawić radość ob-
darowanym i pochwalić się szerszemu 

gronu osób swoimi wyrobami. Zapew-
ne już gdzieś czeka klient, który chciał-
by podobne kupić! 

Z nadzieją, że będą jeszcze możliwo-
ści uzyskania wsparcia na podobne dzia-
łania, kończymy realizację projektu pn. 
„Warsztaty tworzenia i sprzedaży wyro-
bów rękodzielniczych – pomysłem na 
sukces”, życząc naszym Paniom dużego 

zainteresowania ich rękodziełem i wie-
lu klientów!

Dyrekcja i pracownicy CKSiPGP

Zajęcia informatyczne prowadzone 
w Centrum Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy Pleśna dobiegły końca. Przez 
trzy miesiące dziesięciu kursantów mia-
ło możliwość bezpłatnego uczestnictwa 
w szkoleniu opartym na czterech modu-
łach tematycznych obejmujących pod-
stawy pracy z komputerem. 

Uczestnicy zdobyli m.in. elemen-
tarną wiedzę i umiejętności z zakre-
su obsługi komputera ze środowiskiem 
Windows. Poznali podstawy pracy z pli-
kami i folderami. Wiedzą już, w jaki spo-
sób korzystać z prostych programów 

systemu Windows oraz z profesjonal-
nego edytora tekstu, jakim jest Micro-
soft Word. Dziś są w stanie samodziel-
nie drukować z komputera, swobodnie 
„poruszać się” w Internecie, korzystać 
z poczty elektronicznej. Kursanci zdo-
byli również podstawową wiedzę na te-
mat sprzętu komputerowego, urządzeń 
peryferyjnych, bezpieczeństwa i ochro-
ny danych. 

Wymiar kursu obejmował 132 go-
dziny. Na podstawie przeprowadzonych 
egzaminów wewnętrznych kursanci 
otrzymali certyfikaty ukończenia szko-

lenia. Nadto obowiązkiem uczestników 
było przystąpić do egzaminu zewnętrz-
nego ECDL obejmującego wszystkie 
moduły. Wyniki egzaminu dają powo-
dy do zadowolenia.

Szkolenie dofinansowane było ze 
środków unijnych w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Projekt 
pn. „ZINFORMATYZOWANI 50+ – 
komputer oknem na świat” realizowało 
Małopolskie Centrum Współpracy Edu-
kacji i Doradztwa.

S. Smoleń

Kolejny „mały projekt” zrealizowany!

Zakończył się kurs komputerowy „Zinformatyzowani 50+”
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Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna za-
prasza do udziału w IV Gminnym  Konkursie Jasełek.

Konkurs odbędzie się w Centrum Kultury w Pleśnej 
w dniach: 28 stycznia (przedstawienia jasełkowe w wykonaniu 
uczniów szkół podstawowych) oraz 29 stycznia (przedszko-
la i oddziały przedszkolne). Zgłoszenia do konkursu przyj-
mowane są w Centrum Kultury do dnia 16 stycznia. Warun-
kiem uczestnictwa jest prawidłowo wypełniona i dostarczo-

na w wyznaczonym termi-
nie karta zgłoszenia. Udział 
w konkursie oznacza jed-
nocześnie akceptację jego regulaminu. Wspomniane doku-
menty dostępne są u organizatora oraz na stronie interneto-
wej www.ckplesna.pl. Na laureatów konkursu czekają nagro-
dy. Zapraszamy!

Jednym z wydarzeń bezpośrednio po-
przedzających Powiatowe Obchody Święta 
Niepodległości w Łowczówku jest odbywa-
jący się rokrocznie w Pleśnej Przegląd Pie-
śni Patriotycznych i Żołnierskich „Legiony 
to żołnierska nuta”.

Za nami 10 edycja konkursu. Dnia 6 li-
stopada w sali widowiskowej Centrum Kul-
tury komisja w składzie: Bartłomiej Szułakie-
wicz – przewodniczący oraz członkowie Jo-
lanta Kuczera – Stankowska i Urszula Kan-
tor oceniała 11 wystąpień klasyfikowanych 
wg trzech kategorii wiekowych: szkoły pod-
stawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjal-

ne. Łącznie na pleśnieńskiej scenie wysłu-
chano 22 pieśni  z okresu I i II wojny świa-
towej oraz powstałych później.

Wyniki X Przegląd Pieśni Patriotycz-
nych i Żołnierskich przedstawiają się na-
stępująco:
 Kat. Szkoły Podstawowe:
  I miejsce - SP Joniny i SP Rzuchowa,
 II miejsce - SP Zalasowa, SP Łowczów 

i SP Pawęzów,
III miejsce – SP Kowalowa.
 Kat. Gimnazjum:
  I miejsce – Gimnazjum w Radłowie,
 II miejsce – Gimnazjum w Ryglicach 

i Gimnazjum w Rzuchowej,
III miejsce – Gimnazjum w Zalaso-
wej.

 Kat. Szkoły Ponadgimnazjalne:
III miejsce – Zespół Szkół Licealnych 
i Technicznych w Wojniczu.

Tradycyjnie wójt gminy Pleśna Sta-
nisław Burnat przyznał własną nagrodę, 
którą wręczył Dawidowi Kita z Publicz-
nego Gimnazjum w Ryglicach. Nagro-
dę Dyrektora Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Rzuchowej - Małgorzaty 
Czerneckiej - otrzymał Jakub Jarmu-
ła ze Szkoły Podstawowej w Pawęzowie.

Nagrody za otrzymane miejsca zo-
stały ufundowane przez Oddział PTTK 

„Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie oraz Cen-
trum Kultury, Sportu i  Promocji Gminy 
Pleśna.

Organizatorami przeglądu byli: Od-
dział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarno-
wie, SKKT - PTTK przy Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Rzuchowej oraz Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. 
Wydarzenie objęte zostało patronatem wój-
ta gminy Pleśna.

S. Smoleń

X Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

IV Gminny Konkurs Jasełek
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W bieżącym roku obchodzimy 100-lecie wybuchu I woj-
ny światowej oraz Bitwy pod Łowczówkiem. Bitwa stoczona 
przez Legiony Polskie w dniach od 22-25 grudnia 1914 r., choć 
była epizodem w I Wojnie światowej – dla nas, mieszkańców 
Gminy Pleśna była i jest ważnym wydarzeniem historycznym.

Rocznice te stały się impulsem do organizacji wielu wy-
darzeń patriotycznych i kulturalnych. Jednym z nich jest wy-
stawa „fotografii” Beaty Olszewskiej zatytułowana - „Łow-
czówek 1914 - mały epizod Wielkiej Wojny”, której wernisaż 
odbył się 7 listopada 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Pleśnej. Wzięło w nim udział ponad 40 mieszkańców 
naszej gminy. W klimaty czasów I wojny światowej wprowa-
dził obecnych na wernisażu pan Przemysław Kozek – absol-
went Akademii Pedagogicznej w Krakowie, doktorant histo-
rii, obecnie pracownik Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

To właśnie Bitwa pod Łowczówkiem była inspiracją do po-
wstania obrazów przypominających „fotografie’’ z tego okre-
su w wykonaniu Pani Beaty. Na wystawę składa się ponad 30 
obrazów, tylko w nieznacznej części znanych już z wydane-
go przez naszą bibliotekę kalendarza na 2014 r. Cykl obrazów 
jest hołdem złożonym walczącym i poległym w tej Bitwie. 

Sama artystka – pani Beata Olszewska jest znana w naszym 
środowisku i posiada znaczny dorobek artystyczny, o którym 
warto tu wspomnieć:
- Nagroda Fundowana za obraz „Kołysanka”, w Międzyna-

rodowym Konkursie „Tarnowskie Klimaty” - marzec 2001,
- Nagroda Dyrektora Tarnowskiego Centrum Kultury w III 

Międzynarodowym Biennale Twórczości Artystycznej Na-
uczycieli – Tarnów 2001,

- Indywidualna wystawa prac malarskich i rysunków, gale-
ria „Juwenilia” Tarnowskiego Centrum Kultury - wrzesień 
2002,

- Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w VI 
Wojewódzkiej Wystawie Twórczości Artystycznej Nauczy-
cieli –Tarnów 2002,

- Dyplom Honorowy za pracę „Niosący Torę”- w Między-
narodowym Konkursie „Tarnowskie Klimaty 2003 - edycja 
druga”,

- Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa w VII Międzynarodo-
wym Biennale Twórczości Artystycznej Nauczycieli –Tar-
nów 2007,

- Nagroda na VIII Międzynarodowym Biennale Twórczości 
Artystycznej Nauczycieli –Tarnów 2010,

- Indywidualna wystawa autorskich ikon połączona z wykła-
dem w Klubie Inteligencji Katolickiej w Tarnowie - styczeń 
2010,

- Wystawa zbiorowa Grupy Krakowskiej - Ikony maryjne. 
Kraków, Krużganki Bazyliki O.O. Franciszkanów - listo-
pad 2011,

- Prezentacja ikon i wykłady w Kościele Filipinów w Tarno-
wie - grudzień 2011,

- Indywidualna wystawa autorskich „IKONA” galeria Pałac 
Młodzieży w Tarnowie –październik 2011,

- Wystawa zbiorowa Grupy Krakowskiej „Imię Boże wypisa-
ne kolorami” w Galerii Pałacu Vauxhall Krzeszowice koło 
Krakowa - luty 2012,

- Wystawa zbiorowa stowarzyszenia „Ecclesia” i Grupy Kra-
kowskiej „IKONA - ORIENTALE LUMEN” w „Krypcie 
u Pijarów” Kraków - lipiec 2012,

- Indywidualna wystawa autorskich ikon i warsztatu ikono pi-
sarza –„Pisane sacrum” w Muzeum Etnograficznym w Tar-
nowie - październik 2012 - marzec 2013,

- Indywidualna wystawa - „Pisane sacrum” zabytkowy spi-
chlerz drewniany Ryglice -marzec - kwiecień 2013,

- Wykład „Ikona jako niezwykły obraz” zabytkowy spichlerz 
Ryglice - marzec 2013,

- Wystawa zbiorowa Grupy Krakowskiej „Lumen”- Muzeum 
Archidiecezjalne w Katowicach, kwiecień - maj 2013,

Warto tu podkreślić, że zarówno pani Beata jak i pan Prze-
mysław są mieszkańcami gminy Pleśna. Niejednokrotnie zda-
rza się, iż osoby z naszego terenu bardziej znane są w świecie 
niźli tu, skąd się wywodzą. My, jako bibliotekarze, staramy się 
wyławiać takie perełki, z których wszyscy możemy być dumni.

Wystawę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pleśnej od 7 
listopada do 12 grudnia 2014 r. obejrzało ponad 200 uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Pleśnej oraz 
Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem wraz 
z nauczycielami, a także liczne grono osób indywidualnych. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prac pani Beaty 
Olszewskiej, obecnie w Centrum Kultury, Sportu i Promo-
cji Gminy Pleśna, a od 15 stycznia ponownie w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Pleśnej.

D. Cich, M. Krawiec

„Łowczówek 1914 - mały epizod Wielkiej Wojny”
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28 listopada 2014 r. w Teatrze im. Ludwika Sol-
skiego w Tarnowie odbył się koncert Nysa Gospel 
Choir z  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nysie pod dyrekcją prof. Piotra Barona, któremu 
towarzyszył Zespół Instrumentalny Instytutu Jaz-

zu PWSZ w Nysie. Gościnnie z chórem gospel wystąpił chór Rag-
gi di Sole z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzuchowej, któ-
ry uczestniczył w dwudniowych warsztatach emisyjnych (26 – 27. 

11.2014) prowadzonych przez profesora i studentów wydzia-
łu Edukacji Artystycznej.

Organizatorami koncertu było Polskie Stowarzyszenie 
Edukacji i Animacji Muzycznej, Urząd Gminy Pleśna, Cen-
trum Kultury, Sportu i  Promocji Gminy Pleśna oraz Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Patronat honoro-
wy objęła Wiceminister Obrony Narodowej p. Beata Oczko-
wicz, która zaszczyciła wszystkich swoją obecnością. Do or-
ganizacji koncertu dołączyło Starostwo Powiatowe w Tarno-
wie, Wytwórnia Elementów Kominkowych Tarnawa, Firma 
Piotrans p. Piotra Kajmowicza. Patronaty medialne: Tarnow-

ska TV, RDN Małopolska. Koordynatorem przedsięwzięcia była p. 
Dorota Przęczek, opiekun artystyczny chóru Raggi di Sole, edu-
kator w Polskim Stowarzyszeniu Edukacji i Animacji Muzycznej.

Dorota Przęczek

Nysa Gospel Choir i chór Raggi di Sole z ZSP w Rzuchowej  
w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie

W sobotę, 13 grudnia 2014 roku, w Ko-
palni Soli w Wieliczce odbył się już VI Bar-
bórkowy Turniej Strażaków i Ratowników 
„Wieliczka 2014”. W zawodach będących 
jednocześnie nieoficjalnymi Mistrzostwami 
Polski Strażaków wzięli udział także druho-
wie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleśnej.

W tym roku nasi druhowie bronili wy-
walczonego rok wcześniej w 2013 roku miej-
sca na podium. Ich konkurentami podczas 
zawodów byli strażacy z jednostek ochro-
ny przeciwpożarowej (PSP, OSP oraz in-

nych służb ratowniczych) z całej Polski, ale 
także i Europy, gdyż na starcie pojawili się 
również strażacy z Niemiec, Czech i Holan-
dii. Do zawodów zgłosiło się 85 zespołów, 
były wśród nich również zespoły żeńskie.

Zawody polegały na pokonaniu w jak 
najkrótszym czasie 679 schodów, czyli ok. 
110 metrów różnicy poziomów w pełnym 
bojowym uzbrojeniu strażackim włącznie 
z aparatem ochrony dróg oddechowych 
(waga ok. 23-25 kg). Bieg odbywał się w 3 – 
osobowych drużynach, tak więc współpra-
ca każdego z zawodników musiała być do-
pracowana. 1/3 trasy strażacy musieli poko-
nać w zupełnej ciemności, oświetlając sobie 
drogę jedynie latarkami.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pleśnej 
zajęła III miejsce w kategorii OSP (czasem 
5.26,62min), a XIII w kategorii OPEN. Jest 
to kontynuacja wspaniałych wyników, bo 
warto podkreślić, iż nie jest sztuką coś zdo-
być, ważniejsze jest, by to powielić i obro-
nić już zdobyte miejsce. Nadmienić trzeba, 

że nasi druhowie z OSP Pleśna 26 paździer-
nika zdobyli tytułu Drużynowego Mistrza 
Polski OSP w biegu po schodach w Kato-
wicach – „ALTUS CUP”. To bardzo udany 
rok dla naszej jednostki, a zarazem wspa-
niałe reprezentowanie i promowanie Gmi-
ny Pleśna oraz powiatu tarnowskiego, w co 
z pewnością nikt nie wątpi.

Reprezentanci OSP Pleśna: Dawid Si-
wek, Tomasz Skrobisz, Dominik Gąciarz, 
Mateusz Siwek, Radosław Knapik.

Dominik Gąciarz

VI Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników Wieliczka 2014



Pogórze • Nr 6 (181) listopad - grudzień 2014 str. 17

„National Geographic Odkrywca” to program edu-
kacyjny, w  którym w  tym roku szkolnym biorą udział 
uczniowie z klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Rychwałdzie. Wyżej wspomniany program opracowa-
ny został przy udziale wydawnictwa Nowa Era i National 
Geographic Learning, przeznaczony jest do realizacji na 
następujących przedmiotach: historii, j. polskim, przy-
rodzie i j. angielskim. W ciągu roku szkolnego ucznio-
wie będą pracować, wykorzystując osiem magazynów. 
Każdy z nich zawiera dwa artykuły przyrodnicze, jeden 
humanistyczny i trzy w języku angielskim. Ponadto na-
uczyciele korzystają z kart pracy, filmów, plansz interak-
tywnych, nagrań, galerii zdjęć oraz gier, które są niezwy-
kle pomocne w przeprowadzeniu ciekawych zajęć, dzię-
ki którym uczniowie przenoszą się w fantastyczny świat 
„Odkrywcy”. Warto zaznaczyć, że treści realizowane w ra-
mach programu korelują z obowiązującą Podstawą Pro-
gramową. Uczniowie biorący udział w programie należą 
do Klubu NG Odkrywca, którego zadaniem jest zachęca-
nie uczniów do poszerzania wiedzy i rozwijania zainte-
resowań. Wprowadzona formuła grywalizacji (wykorzy-

stanie metod znanych z gier komputerowych i planszo-
wych w sytuacjach niebędących grami, bazuje na przy-
jemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych wyzwań, 
pozytywnej rywalizacji oraz pracy zespołowej)  mobili-
zuje uczniów do systematycznej pracy, zwiększa ich za-
angażowanie w naukę oraz rozbudza ciekawość. Każdy 
z uczniów posiada „Paszport Odkrywcy”, w którym zbie-
ra „Gwiazdki Odkrywcy” za poprawnie i kreatywnie wy-
konane zadania i projekty. W czerwcu 2015 nastąpi pod-
sumowanie programu i rozdanie nagród dla najbardziej 
aktywnych uczniów.

Katarzyna Piórkowska

18 listopada w kaplicy w Rychwałdzie odbyły się „Wy-
pominki Narodowe” - spotkanie modlitewno-patriotycz-
ne, podczas którego uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej z prawdziwym szacunkiem i dojrzałością wspomi-
nali Tych, którzy oddali życie za wolną Polskę. 

Wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu oraz rozwi-
janie i pogłębianie zainteresowań przeszłością to cele, któ-
re przyświecały organizatorom tejże uroczystości. Uczest-
nicy spotkania mieli okazję przenieść się w przeszłość i ra-
zem z uczniami wspominać krwawe dzieje naszej Ojczyzny, 
poprzez przywołanie bohaterów narodowych, jak też rze-
szy bezimiennych patriotów. Modlono się między innymi 
za dusze kosynierów, powstańców listopadowych i stycz-
niowych, Orlęta Lwowskie, legionistów marszałka Piłsud-
skiego, ofiary hitlerowskiej zagłady, jeńców pomordowa-
nych na Wschodzie, żołnierzy Armii Krajowej, zmarłych 
męczeńską śmiercią w więzieniach, członków polskiego 
podziemia zamordowanych w lasach, zakatowanych przez 
funkcjonariuszy SB, strajkujących górników i stoczniow-
ców, a także ofiary narkomani, głodu, zamachów terrory-
stycznych. Atmosfera podczas modlitwy była bardzo przej-

mująca, wpłynął na nią dodatkowo wystrój kaplicy i opra-
wa muzyczna uroczystości.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Rychwałdu, któ-
rzy uczestniczyli w przygotowanych przez szkołę wypo-
minkach.

Katarzyna Piórkowska

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.”

Wisława Szymborska

Listopad jest miesiącem pamięci, 
o tych którzy odeszli…

„Odkrywcy” w Rychwałdzie
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W dniu 15 maja 2014 r. w budynku MCDN ODN w Tarnowie 
odbyła się sesja egzaminacyjna Instytutu Goethego. Certyfikowani eg-
zaminatorzy Instytutu Goethego pod okiem Pana Andreasa Kotza eg-
zaminowali między innymi pięciu uczniów Gimnazjum w Rzucho-
wej: Oliwię Grysiewicz, Sylwię Kopeć i Iwonę Piórkowską z klasy 
IIIb, Oliwię Mazur z klasy IIIa oraz Filipa Sępka z klasy IIa. Wszy-
scy otrzymali certyfikat z oceną bardzo dobrą.

Uczniowie mieli możliwość przystąpienia do egzaminów języ-
kowych na poziomie A1oraz A2 i uzyskania międzynarodowych cer-
tyfikatów Instytutu Goethego. Gratulujemy uczniom uzyskania bar-
dzo wysokich wyników oraz zachęcamy do zdobywania certyfika-
tów na coraz to wyższych poziomach. Dziękuję Pani Wójt Gminy 
Pleśna, Marcie Rzepie i Radzie Rodziców Gimnazjum w Rzuchowej 
za zasponsorowanie uczniom certyfikatów. Od września ruszyliśmy 
z przygotowaniem do kolejnych egzaminów w sesji letniej. Na stronie 
Instytutu http://www.goethe.de/ins/pl/kra/lrn/prf/plindex.htm można 
znaleźć ćwiczenia i regulamin egzaminu.

Wśród treści poznawanych na lekcjach języka polskiego 
w szkole podstawowej dużym powodzeniem wśród uczniów 
cieszy się mitologia grecka. Barwne mity, pełne bogów, nimf 
i innych niezwykłych stworzeń, są  natchnieniem dla  artystów 
od wielu wieków. Stały się także inspiracją dla uczniów z kla-
sy V Szkoły Podstawowej w Lichwinie.

Piątoklasiści w ramach projektu przygotowali makiety pa-
łacu Posejdona. Prace uczniów powstały na podstawie mitu 
o władcy mórz i jego żonie – Amfitrycie. Makiety zachwyca-
ją urodą. Z różnorodnych materiałów (muszelek, korali, ma-
karonu bibuły, a nawet… aromatycznych przypraw kuchen-
nych) powstały okazałe budowle otoczone barwnymi ogroda-
mi pełnymi morskich żyjątek. Dzieciom nie zabrakło inwen-
cji i pomysłowości, a zapał towarzyszący powstawaniu prac 
i efektywne współdziałanie w grupie pokazują, że warto dać im 

możliwość wykazania się swoją wiedzą w niestandardowy spo-
sób. Zamieszczone obok zdjęcie niech będzie tego dowodem.

Katarzyna Malec

W listopadzie uczniowie klas I-III Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie rozpoczęli zaję-
cia w ramach pro-
jektu „Smok Mą-
dragon daje radę”. 
Projekt ma za za-
danie przekazać 
dzieciom wiedzę 
o bezpiecznym 
stylu życia, na-
uczyć je właściwej 
oceny różnorakich 
sytuacji zagraża-
jących ich bezpie-
czeństwu i zdro-
wiu oraz odpo-
wiedniego reago-
wania na rozpo-
znane zagrożenia 
poprzez kształto-
wanie nawyków 
związanych z bez-
piecznym i odpowiedzialnym zachowaniem.

Zajęcia mają stworzyć dzieciom okazję do po-
dejmowania pewnych wyborów oraz uświadamia-
nia sobie ich konsekwencji. W ten sposób uczniowie 
od najmłodszych lat uczą się podejmować właściwe 
decyzje. Cykl spotkań uwzględnia również prelekcje 
z przedstawicielami służb ratownictwa (policji, stra-
ży pożarnej, lekarza) Każdy z uczestników projektu 
otrzymał: zeszyt ćwiczeń, płytę CD z nagraniami pio-
senek, dzienniczek misji oraz odblaskowy znaczek na 
plecak. Przewidywany czas realizacji projektu to oko-
ło 12 tygodni.

Aneta Kołodziej

W krainie Posejdona

Uczniowie Gimnazjum 
w Rzuchowej z certyfikatami 

Instytutu Goethego

Smok Mądragon 
w Rychwałdzie
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25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Mi-
sia! Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 111 
lat temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych 
zabawek na świecie.

Światowy Dzień Pluszowego Misia to święto stosunkowo nowe. 
Zostało ustanowione dopiero 25 listopada 2002 roku,  dokładnie 
w setną rocznicę powstania tej popularnej maskotki. Warto przy tej 
okazji dodać, że z powstaniem pluszowego misia wiąże się cała le-
genda sięgająca 1902 roku. To właśnie wtedy prezydent Stanów Zjed-
noczonych - Theodore Roosevelt podczas polowania nie zgodził się 
na odstrzelenie małego niedźwiadka. Sprawę opisał dziennik „Wa-
shington Post” i powstała karykatura prezydenta, który broni mi-
sia. Popularność misia z rysunku postanowił wykorzystać właści-
ciel sklepu z zabawkami na nowojorskim Brooklynie Morris Mit-
chom. Na cześć prezydenta pluszaka nazwał „Teddy’s Bear” (Teddy 
– od zdrobnienia imienia Theodore, bear – ang. niedźwiedź). Zgo-
dę na wykorzystanie imienia wydał sam prezydent USA, podsumo-
wując to krótkim zdaniem: „Nie sądzę, żeby moje imię było wiele 
warte w tym niedźwiedzim interesie”. Roosevelt strasznie się mylił. 
Narody anglojęzyczne do dziś pluszowego misa nazywają po prostu 
„Teddy’s Bear”, a maskotka stała się niekwestionowanym królem za-
bawek.

Takie są początki pluszowego misia. Obecnie maskotki produ-
kowane są na całym świecie i stały się najlepszymi przyjaciółmi dzie-
ci. Wyobrażacie sobie dzieciństwo bez misia?

Nie od dziś wiadomo, że pluszowy miś jest ukochaną przez 
wszystkie dzieci przytulanką. We wtorek, 25 listopada do obchodów 
tego sympatycznego święta przyłączyły się przedszkolaki ze Szkoły 
Podstawowej w Szczepanowicach. Duże, małe, kolorowe, mięciut-
kie i puchate misie opanowały przedszkole. Przybyły ze swoimi ma-
łymi właścicielami, żeby bawić się, świętować i uczyć.

Aby uczynić święto pluszowego misia szczególnym, wychowaw-
czyni kl.0 pani Magdalena Francuz oraz pani Marta Biga z Biblio-
teki Publicznej przygotowały dla przedszkolaków wiele aktywności 
koncentrujących się wokół ich ukochanych przytulanek. Przedszko-
laki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Po-
znały historię święta, wspólnie recytowały życzenia dla Misia oraz 
wiersz „Miś” J. Brzechwy. Bawiły się przy piosence „Jadą, jadą misie”.  
Impreza spodobała się dzieciom, a dobra zabawa miała też wartość 
edukacyjną. Dzieci doskonale sobie radziły, odgadując zagadki, re-
busy i relaksowały się słuchając bajek i wierszy.

Wiele radości w Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu spra-
wiła dzieciom twórczość plastyczna: malowanie, kolorowanie i wy-
klejanie portretów swoich ulubionych pluszaczków. Mogliśmy się 
również trochę poruszać podczas gimnastyki z pluszowymi misia-
mi oraz wesołych tańców i zabaw w rytm misiowych przebojów. Na 
zakończenie spotkania wszystkie dzieci pozowały do zdjęć grupo-
wych ze swoimi ulubieńcami oraz otrzymały pamiątkowe dyplomy.

W przyszłym roku na pewno zaprosimy do przedszkola wszyst-
kie najukochańsze misie, misiaczki i miśki.

***
Kolejnym wydarzeniem w naszej szkole była zabawa andrzejko-

wa. Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie 
źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Dzieci z nie-
cierpliwością oczekują na ten niezwykły, inny niż wszystkie dzień – 
dzień tajemniczych zabaw, połączony z tańcem, wróżbami  i słodkim 
poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Rokrocznie w Szko-
le Podstawowej w Szczepanowicach podtrzymuje się tradycje zwią-
zane z Andrzejkami. W tym dniu wróżyli sobie wszyscy uczniowie 
z kl.0-VI i nauczyciele. Przepowiednie dotyczyły różnych tematów: 
uczuć, przyszłych zawodów i postępów w nauce. Wróżono ze szpilek, 
odkrywano kubki, pod którymi ukryte były małe przedmioty sym-
bolizujące rychły ożenek, zakup super auta czy bogactwo. Przyszłe 
losy przepowiadano z daty urodzin, wylosowanych kolorów i serc 
z imionami. Śmiechom i zabawie nie było końca.

Wszyscy uczniowie bawili się na dyskotece andrzejkowej w do-
brym i radosnym nastroju. Byli zmęczeni, ale zadowoleni. Już ko-
lejny raz wspólna zabawa uczniów z nauczycielami okazała się dla 
wszystkich wspaniałym i niezapomnianym przeżyciem.

Magdalena Francuz

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA I ANDRZEJKI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH
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Na przestrzeni wielu lat w na-
szych domach zagościł komputer. 
Jest on nie tylko wykorzysty-
wany przez dorosłych, ale tak-
że duża ilość dzieci ma kontakt 
z komputerem, podobnie jak 
z wieloma urządzeniami znajdu-
jącymi się wokół nich od najmłod-
szych lat życia. Cyklicznie, co 
roku organizujemy wraz z Cen-
trum Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy Pleśna warsztaty kom-
puterowe dla przedszkolaków 
z Przedszkola Publicznego im. 
W Majak w Pleśnej.

W tym roku zostały one zor-
ganizowane pod hasłem „Klik 
i umiem to w mig”, a tematem za-
jęć było: „W krainie figur geome-
trycznych - lubię tworzyć i malo-
wać”. Uświadamiamy dzieciom, że komputer rozwija 
zainteresowania, samodzielność, dostarcza rozrywki 
i relaksuje, pod warunkiem, że jest użytkowany wła-
ściwie i pod kontrolą dorosłych. Uczy i bawi, nie jest 
szkodliwy dla zdrowia, jeśli posiada odpowiednie za-
bezpieczenia oraz przestrzegane są ustalone normy: 
czas przebywania przed ekranem, zachowania odpo-
wiedniej odległości od monitora, prawidłowa posta-
wa i dobre oświetlenie. Prawidłowy dobór progra-
mów komputerowych może ułatwić dziecku zdoby-

wanie wiedzy i kształtowanie takich umiejętności, 
jak: logiczne myślenie, kojarzenie faktów, wytrwa-
łość, cierpliwość, spostrzegawczość, zręczność, spraw-
ność manualną, refleks oraz podzielność uwagi. Na-
leży pamiętać jednak o tym, aby ustalić czas przeby-
wania dziecka przed komputerem i konsekwentnie 
pilnować wyznaczonego czasu. Może to być około 20 
minut dla malucha, a 30 minut dla dziecka sześcio-
letniego. Ważne jest jednak, aby właściwie korzysta-
ły z tego dobrodziejstwa, jaki przyniósł nam postęp 

naukowo - techniczny.
Obcowanie z komputerem ma 

wiele zalet, pod warunkiem, że to 
Wy - drodzy rodzice sprawujecie 
nad tym kontrolę. Wprowadza-
jąc dziecko w świat zabaw wir-
tualnych pamiętajmy, że są one 
ogromnie wciągające. Dlatego 
najlepiej od razu narzucić dziec-
ku jak i sobie dyscyplinę, by nie 
doprowadzić do tego, że wkrótce 
dziecko nie będzie potrafiło się 
bawić niczym innym. Komputer 
nie powinien zastępować dziecku 
zabaw z rówieśnikami, a w szcze-
gólności nie może stać się pod-
stawową forma spędzania wol-
nego czasu.

B. Morys - Drogoś

„KLIK I UMIEM TO W MIG” 
WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA PRZEDSZKOLAKÓW
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– to innowacja pedagogiczna metodycz-
no-organizacyjna prowadzona w Przed-
szkolu Publicznym im. W. Majak w Ple-
śnej. Rodzina i przedszkole są najważ-
niejszymi środowiskami wychowaw-
czymi małego dziecka. To one są odpo-
wiedzialne za wprowadzanie go w świat 
ludzi dorosłych i uczenie sztuki życia. 
Nie jest to łatwe zadanie, dlatego po-
winno istnieć między nimi świadome 
i celowo zorganizowane współdziała-
nie. Celem głównym innowacji peda-
gogicznej prowadzonej od grudnia 2014 
roku do końca marca 2015 roku jest 
wdrażanie rodziców do ścisłej współ-
pracy z przedszkolem i umożliwienie 
im udziału w tworzeniu warunków do 
wszechstronnego i harmonijnego roz-
woju dzieci. Zajęcia będą prowadzone 
cyklicznie, dwa razy w miesiącu w for-
mie zajęć warsztatowych.

Harmonogram działań jest następujący:
- Grudzień – „Pieczemy pyszne pierni-

ki”, „Stwarzamy świąteczny nastrój”,
- Styczeń – „Papierowy kostium kar-

nawałowy”, „Zestaw ćwiczeń gimna-
stycznych metodą Ruchu Rozwijają-
cego Weroniki Sherborne”,

- Luty – „Rodzinne walentynki” , „Wio-
senne zabawy z muzyką”,

- Marzec – „Chcę się bawić z rodzica-
mi”, „Zabawy relaksacyjne przy mu-
zyce i z mandalą”.

Przed nami takie zadania:
- włączanie rodziców w aktywne życie 

przedszkola,
- diagnoza wzajemnych relacji, 

- analizy wzajemnych 
trudności,

- uzgodnienie oczekiwań,
- ustalenie jasnych reguł 

współpracy,
- opracowanie porozu-

mienia nad pokonywa-
niem trudności,

- przekazywanie wiedzy 
pedagogicznej dotyczą-
cej zakresów będących 
zainteresowaniem rodzi-
ców, wiedzy uwrażliwia-
jącej na dziecko, jego po-
trzeby i możliwości,

- uzgadnianie rodzaju, kierunku, zakre-
su działań wychowawczych wspólnie 
realizowanych w domu i przedszkolu,

- prowadzenie rozmów z rodzicami po 
warsztatach, wyjaśnianie im celowo-
ści prowadzonych zabaw i zajęć, dzie-
lenie się i udzielanie odpowiedzi na 
ewentualne pytanie, udostępnianie ro-
dzicom materiałów z danego zakresu 
z propozycjami zabaw możliwych do 
przeprowadzenia w domu.

Oczekiwane efekty to:
- ujednolicenie oddziaływań wycho-

wawczych rodziców i nauczycieli,
- zadowolenie dzieci, rodziców i na-

uczycieli wynikające z realizacji 
wszystkich funkcji przedszkola w at-
mosferze zaufania i współpracy,

- sprawnie i aktywnie działająca Rada 
Rodziców,

- pogłębienie współpracy na płasz-
czyźnie rodzic-dziecko-nauczyciel 

co w konsekwencji zaowocuje zwięk-
szeniem poziomu wychowawczego 
i emocjonalnego oraz lepszym przy-
gotowaniem dzieci do podjęcia nauki 
w szkole,

- wzrost wiedzy rodziców na temat 
wszechstronnego rozwoju dziecka,

- wprowadzanie różnorodności form 
zorganizowanych w ramach współ-
pracy z rodzicami,

- pozytywne relacje nauczycieli z rodzi-
cami.

Za nami już Andrzejki, Mikołajki. 
Teraz w przedszkolu czas szczególny 
wypełniony radosnym oczekiwaniem 
na Święta, które pełnią wyjątkową rolę 
polskiej tradycji. W ramach innowacji 
pedagogicznej rozpoczyna się cykl za-
jęć: Świątecznych tradycji czar. Bawi-
my się i tworzymy świąteczne ozdoby. 
Zapachniało już choinką i wypiekany-
mi ciasteczkami, które dzieci przygoto-

wują na warsztatach z udzia-
łem rodziców

„Wszystkie dzieci mają 
potencjał szczęścia i twór-
czego geniuszu – musimy 

jednak pomóc im go zreali-
zować”

Richard Carlso

Zapraszamy do 
dalszej współpracy i spo-

tkań warsztatowych, bo 
sukces dziecka to wspólne 

działanie domu i przed-
szkola!

Grażyna Kuklińska

„Z Rodzicami się bawimy i sukcesy odnosimy”
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XXVI Małopolski Złaz Patriotyczno-Turystyczny 
„Łowczówek 2014” odbył się w piątek, 7 listopada. Or-
ganizowany przez Oddział PTTK w Tarnowie, przy 
współpracy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gmi-
ny Pleśna, Starostwa Powiatowego w Tarnowie i Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Rzuchowej skupił 
przy Cmentarzu Legionistów Polskich prawie tysiąc 
osób, głównie dzieci i młodzież. Uroczystość zakoń-
czenia i podsumowania Złazu oraz wydarzeń mu to-
warzyszących zaplanowano na godz. 11.00.

Podsumowania doko-
nała komandor Złazu Ma-
rzena Misaczek - wicedy-
rektor Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Rzucho-
wej oraz członkini PTTK. 
W intencji spoczywających 
na cmentarzu modlitwę 
odprawił proboszcz para-
fii Rzuchowa - ks. Jan Bur-
dek. Adam Drogoś - dyrek-

tor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie 
im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem - przypo-
mniał, jak rozwijał się Złaz z roku na rok i jakie były 
jego początki. Głos zabrał także wójt gminy Pleśna - 
Stanisław Burnat. Historię z roku 1914 przypomniał 
zgromadzonym przewodnik Andrzej Mleczko. Wieńce, 
które wzięły udział w konkursie, zostały złożone przez 
młodzież przy wybranych mogiłach na cmentarzu.

Każda z grup uczestniczących i turyści indywi-
dualni, którzy zgłosili swój udział w Złazie w PTTK 

otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i upominki, ufundowane przez 
Oddział PTTK w Tarnowie i Dy-
rekcję Parków Krajobrazowych 
z siedzibą w Tarnowie. Na zakoń-
czenie imprezy rozdano puchary 
dla najliczniejszych drużyn Zła-
zu. W tym roku puchary otrzyma-
li Publiczne Gimnazjum w Grom-
niku i I Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnowie.

S. Smoleń

Niespełna tysiąc uczestników 
Złazu PTTK w Łowczówku
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Zasadzka pod Rzepiennikiem
Było to w sierpniu 1944 roku. Przed 

chwilą  skończyła  się  odprawa dowód-
ców plutonów. Wracali i jeszcze rozpra-
wiali na temat jutrzejszych akcji, na 
które mieli się udać ze swymi oddzia-
łami. Miedzy innymi do swej kwatery 
wracał ppor. „Ryś” – Jan Maciejko, 
a w partyzantce był dowódcą 1 pluto-
nu w 3 kompanii, 1 batalionu 16 pułku 
piechoty Armii Krajowej. Dowódcą ba-
talionu był kpt. „Leliwa”, zaś dowód-
cą kompanii por. „Wilk”.

Nazajutrz, jeszcze przed świtem, 
ppor. „Ryś” ma iść z oddziałem na za-
sadzkę do Rzepiennika Marciszewskie-
go. Przeprowadzony wywiad w terenie 
doniósł nam, że do tej miejscowości ma 
przyjechać, pod ochroną żandarmerii, 
komisja w sprawie ściągnięcia kontyn-
gentu żywca i zboża. Zadanie zaś pluto-
nu ppor. „Rysia” polegało na tym, by nie 
dopuścić do ściągnięcia kontyngentu.

Po powrocie z odprawy ppor. „Ryś” 
udał się do por. „Wilka”, by omówić Władysław Kowal

W niedzielę, 9 listopada, na cmentarzu wojennym nr 
171 w Łowczówku (nazywanym też Cmentarzem Legio-
nistów Polskich) odbyła się podniosła patriotyczna uroczy-
stość – XVI Zlot Niepodległościowy – Łowczówek 2014. 
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości miały wyjąt-
kowy charakter z uwagi na setną rocznicę Bitwy pod Łow-
czówkiem oraz wybuchu I wojny światowej. Uroczystość 
odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego Marka Sowy.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się mszą świętą po-
lową w intencji Ojczyzny oraz poległych i zmarłych Legio-
nistów, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji 
Tarnowskiej ks. Stanisław Salaterski przy udziale ks. kape-
lana SZŻAK Zbigniewa Guzego oraz proboszczów z pa-
rafii Pleśna i Rzuchowa: ks. Józefa Bobowskiego i ks. Jana 
Burdka oraz wikariusza z parafii Pleśna ks. Pawła Gruszki. 
Oprawę muzyczną nabożeństwa oraz podczas dalszych czę-
ści obchodów zapewniła Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa.

Oficjalna część uroczystości na cmentarzu rozpoczę-
ła się od odegrania hymnu państwowego, po którym wójt 
gminy Pleśna Stanisław Burnat powitał wszystkich uczest-
ników Zlotu. Nadto wspólnie z burmistrzem Tuchowa Ma-
riuszem Rysiem i starostą tarnowskim Romanem Łucarzem 
dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej setną rocznicę 
stoczonej tutaj bitwy. Podczas oficjalnej części Święta głos 
zabrali także Roman Łucarz, Mariusz Ryś, Stanisław So-
rys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz 
parlamentarzyści: Michał Wojtkiewicz, Urszula Augustyn, 
Włodzimierz Biernacki.

Po odczytaniu przez kpt. Jacka Nowaka Apelu Pamię-
ci salwę honorową oddała Kompania Honorowa 5 Bata-
lionu Dowodzenia im. gen. Hallera z Krakowa. Na scho-
dach kaplicy legionowej wiązanki kwiatów i wieńce skła-
dali przedstawiciele rodzin kombatanckich, Ministerstwa 
Obrony Narodowej, samorządowcy, delegacje instytucji 

państwowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół, or-
ganizacji społecznych.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się przygotowana 
przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Gor-
lice 1915” profesjonalna  inscenizacja walk stoczonych sto 
lat temu w tym miejscu. Równolegle do prezentowanej re-
konstrukcji komentarza historycznego nt. przebiegu bitwy 
udzielał Ryszard Żądło. Uroczystości zakończyły się trady-
cyjnie śpiewaniem pieśni legionowych i żołnierskich. W tym 
roku – z uwagi na wyjątkową rocznicę – zebrani na obcho-
dach wysłuchali i aktywnie uczestniczyli w koncercie ze-
społu „Loch Camelot”.

Na stoiskach promocyjnych Centrum Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy Pleśna oraz Urzędu Pocztowego w Ple-
śnej przybyli na cmentarz mieli okazję zakupić m.in. okolicz-
nościowe kartki pocztowe, znaczki tematyczne, które moż-
na było obić datownikiem upamiętniającym setną rocznicę 
boju pod Łowczówkiem. Powiatowe Obchody Święta Nie-
podległości zgromadziły niespotykaną dotąd liczbę uczest-
ników. Za stronę organizacyjną Zlotu odpowiadali Staro-
stwo Powiatowe w Tarnowie oraz gminy Pleśna i Tuchów.

Z inicjatywy wspomnianych wyżej samorządów z oka-
zji setnej rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem na wzgórzach 
strategicznych dla tej batalii wkopane zostały pamiątkowe 
obeliski z tablicami o inskrypcjach: Miejsce, w którym toczyli 
krwawe walki Legioniści Polscy Józefa Piłsudskiego w dniach 22-25 
grudnia 1914 r. Droga do niepodległości wiodła przez Łowczówek. 
Chwała Bohaterom w 100 – tną rocznicę Bitwy pod Łowczów-
kiem. Społeczeństwo Ziemi Tarnowskiej oraz orzełkiem strze-
leckim noszonym w I Brygadzie Legionów Polskich. Jeden 
z obelisków umiejscowiony jest w lesie nieopodal cmenta-
rza wojennego nr 171 w Łowczówku, drugi oznaczył miej-
sce walk stoczonych w Łowczowie – przy drodze prowa-
dzącej na cmentarz.

S. Smoleń
fotoreportaż na str. 32

Obchody niepodległościowe na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku

SETNA ROCZNICA BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM



Pogórze • Nr 6 (181) listopad - grudzień 2014str. 24

szczegóły jutrzejszej wy-
prawy. Wspólnie uzgodnio-
no, że do wykonania za-
dania wystarczy zaledwie 
20-stu partyzantów. Obóz 
partyzancki znajdował się 
wówczas na Podlesiu na 
stoku wzniesienia Brzan-
ka – Gilowa Góra na połu-
dnie od Tuchowa w powie-
cie tarnowskim. Do miej-
sca zasadzki było w pro-
stej linii około 10 km. Na 
przewodnika postanowio-
no wziąć kogoś z naszych 
żołnierzy pochodzących 
z tych terenów.

„Wilk” i „Ryś” uda-
li się w rejon zakwaterowania 1 plutonu. Po zbiórce 
spytano, kto na ochotnika zgłasza się na akcję. Zgło-
sili się prawie wszyscy. Ppor. „Ryś” wybrał 20 ochot-
ników. Strzelec „Bez”  (NN) podjął się przeprowa-
dzić oddział na szosę pod Rzepiennik Marciszewski. 
Zarządzono pobudkę na godz. 2 w nocy. Chłopcy mie-
li przeczyścić broń, a po wieczerzy zaraz udać się na 
spoczynek. Wiadomość, że 1 pluton idzie na zasadz-
kę, w którą mają wpaść żandarmi niemieccy roznio-
sła się po kompanii. Poczęli zgłaszać  się  dalsi ochot-
nicy.  Jednego  z  nich  plut. „pchor.  Drzazgę” Je-
rzego Pertkiewicza (z Tarnowa) z 3 plutonu posta-
nowiono zabrać.

Zapadła ciemna i pochmurna noc. O drugiej pod-
oficer służbowy zrobił pobudkę w plutonie. Żołnierze 
zerwali się pospiesznie, ubrali i następnie wyszli na 
zbiórkę. Z kuchni przyniesiono im ciepłą kawę, prze-
gryzali chlebem. Wkrótce byli gotowi do wymarszu.

Ubezpieczenie, które szło przed oddziałem prowa-
dził przewodnik strz. „Bez”. Na wyprawę poszło łącz-
nie 23 ludzi, z ppor. „Rysiem i podchorążym „Drza-
zgą”. Wszyscy byli uzbrojeni w karabiny, prócz tego 
mieli po 2 granaty trzonkowe niemieckie, zabrano 

również ręczny karabin 
maszynowy. Noc była bez-
gwiezdna. Omijając zabu-
dowania oddział podążył 
drogą polną na południe. 
W Olszynach wyszedł na 
szosę z Lubaszowej do 
Szerzyn, przekroczył ją 
i łąkami skierował się na 
zachód. Po dotarciu w po-
bliże zabudowań Jodłów-
ki Tuchowskiej, ominął je 
i wyszedł na pola  Rzepien-
nika Marciszewskiego.

Było jeszcze ciemno, 
gdy znaleźli się na szosie, 

na której miano urządzić zasadzkę. Miejsce na zasadz-
kę należało wyszukać o ile możności jak najdalej od 
terenów zamieszkałych, by Niemcom nie dać pretek-
stu do mordowania ludności cywilnej, ale za to takie, 
by umożliwiało zaskoczenie Niemców.

Ppor. „Ryś”, idąc z podchorążym „Drzazgą”, z do-
wódcą drużyny kapralem „Brzostkiem” jako prze-
wodnikiem, starali się znaleźć odpowiedni teren, ale to 
nie było łatwe. Wreszcie znaleźli. Szosa w tym miejscu 
biegła niewysokim nasypem, do półtora metra różni-
cy w poziomie. Teren od szosy, która biegła zboczem 
łagodnego wzniesienia wzdłuż potoku nieznacznie 
wznosił się do góry, a w odległości kilkuset metrów 
była kotlina, która zapewniała w razie potrzeby  dro-
gę odwrotu. Ppor. „Ryś” z ręcznym karabinem maszy-
nowym i kilkoma żołnierzami w sile 1 drużyny zde-
cydował się zająć stanowisko w niewielkiej wnęce te-
renowej, położonej w centralnej części odcinka prze-
znaczonego na zasadzkę. Po prawej stronie od niewi-
docznego Rzepiennika Strzyżewskiego, kilkanaście 
metrów od szosy, ulokował się  w  zaroślach  podcho-
rąży „Drzazga”. Przy nim byli strz. ”Gryf” Stani-
sław Gębski z Poręby Radlnej, strz. Smodrzew-
ski (NN) oraz strz. „Mokrzycki” Antoni Mlecz-
ko z Łowczowa.

Kilkaset metrów dalej, lecz od przeciwnej strony, 
też w przylegających do 
szosy zaroślach pozo-
stał kapral „Brzostek”, 
wraz z trzema strzelca-
mi, Pietią  Kuźmien-
ko, „Wańką”  Iwa-
nem  Żurawlewem 
i Dimitrowem żołnie-
rzami radzieckimi, któ-
rzy uciekli z transpor-
tu jeńców w Tarnowie, 
a w naszej 3 kompanii 
por. „Wilka” byli par-
tyzantami w drużynie 
kpr. „Brzostka”.

Zaczęło się oczeki-
wanie. Robił się świt. 
Nagle gdzieś daleko na 
szosie, skąd spodziewano się wroga, rozległ się tętent 
wielu koni, a po paru chwilach zauważono na tle nie-
ba sylwetkę pojedynczego jeźdźca, po nim drugiego 
i jeszcze dwóch. Tych przepuszczono i przejechali. 
Po nich nadjechała cała grupa około 20-stu koni. Ko-
nie poruszając się stępa, na naszej wysokości zaczę-
ły się niepokoić i chrapać, więc Niemcy popędzili ko-
nie w galop. Mimo to „Brzostek” zgodnie z rozkazem 
przepuścił tę szpicę konną. Dopiero jak ona znalazła 
się na wysokości drużyny ppor. „Rysia”, ten otworzył 
do nich ogień z RKM-u, a pozostali żołnierze strzelali 
ze swych karabinów „kbk-a” /krótkie bojowe karabi-
ny/. Powstało spore zamieszanie. Do pozycji „Brzost-

Podchor. Jerzy Pertkiewicz 
zastępca d-cy plutonu, uczestnik 

zasadzki pod Rzepiennikiem 
Strzyżewskim 

w dniu 24.08.1944 r.

Ppor. „Ryś” Janusz Maciejko 
D-ca 1 plutonu 3 komp. batalio-

nu „Barbara” 16 pp AK

Porucznik „Wilk” Sergiusz Kapura 
komendant podobwodów „Teresa”, 
„Teofila”, „Prakseda” i „Gertruda”, 
d-ca 3-ej komp batalionu „Barbara”
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ka” dochodził kwik koni i wrzaski Niemców. Dla opa-
nowania sytuacji Niemcy zeskoczyli z siodeł, odprowa-
dzili konie w gęstwinę przydrożną. Następnie trzech 
Niemców zajęło pozycje przy drodze pod osłoną pryzm 
kamieni, otworzyli ogień w kierunku pozycji druży-
ny ppor. „Rysia”. Walka rozgorzała. W pewnej chwi-
li „Drzazga” zauważył, że około sto metrów od niego 
spoza pryzm kamieni strzela trzech Niemców w kie-
runku stanowisk „Rysia”. Złożył się starannie i od-
dał strzał. Niemiec znieruchomiał. W podobny spo-
sób wyłączył z walki pozostałych szkopów.

Już dobrze świtało, jak w pewnym momencie 
„Wańko” pociągnął za rękaw „Brzostka” i coś wska-
zał na szosie. Trochę na uboczu było widać dwie nie-
ruchome sylwetki jeźdźców. „Brzostek” kazał „Wań-
ce” wymierzyć i strzelić. „Wańko” wymierzył i strze-
lił, sylwetki zniknęły. Znów zaległa cisza, ale po chwi-
li spoza szosy dały się słyszeć jakieś kroki. „Brzo-
stek” kazał swym towarzyszom podczołgać się pod 
szosę i rzucić za nią po granacie. Teraz ciszę rozdar-
ły trzy detonacje.

Wstał piękny słoneczny dzień. Żołnierze przypa-
trywali się nieznanej so-
bie okolicy. Daleko po le-
wej stronie widniały za-
budowania Rzepiennika 
Marciszewskiego. Przed 
sobą mieli szosę, rów-
nolegle do której płynął 
maleńki potoczek. Po le-
wej stronie za szosą było 
widać, daleko od wioski, 
samotną stodołę. Nagle 
spoza szosy odezwał się 
karabin maszynowy, po 
chwili z dalekich zarośli 
zaczęły się wynurzać po-
stacie Niemców. Odezwał 
się i nasz erkaem, zawtó-
rowały mu pojedynczym 

ogniem partyzanckie „kbk-a”.
Tymczasem na stanowisku kaprala „Brzostka”, 

gdy słońce oświetliło okolicę, żołnierze zauważyli o kil-
kaset metrów od siebie Niemców rozsypanych w tyra-
lierze i gotujących się do natarcia. Było ich około stu. 
„Brzostek” – widząc, że siły są nierówne – postano-
wił wycofać się ze swymi trzema ludźmi przed rusze-
niem natarcia. W tym czasie właśnie Niemcy zaczęli 
ostrzeliwać stanowiska „Rysia”. Na lewym skrzydle, 
gdzie był podchorąży „Drzazga” dotychczas panował 
spokój. Jeźdźcy, którzy jechali pojedynczo przed ko-
lumną byli prawie naprzeciw stanowiska „Drzazgi”, 
gdy znów odezwała się broń maszynowa. Zniknęli jak-
by się w ziemię zapadli.

Strzelcy „Brzostka” weszli w koryto potoczku 
i brnąc w wodzie po kostki starali się jak najszybciej 
odsunąć od szosy. Jednak im dalej posuwali się w górę 

potoczku, tym płytsze było zagłębienie w terenie. Po-
suwali się wiec przygięci, aż do chwili, gdy zaleźli się 
na otwartej przestrzeni. Usłyszeli dwa długie gwizdki; 
był to dla pozostałych partyzantów sygnał do wycofa-
nia się. Zaczęli biec; „Pietia” i „Wasyl” biegli ostatni. 
Mimo że Rosjanie biegli wzdłuż niemieckiej tyraliery 
– Niemcy nie otwierali do nich ognia; po prostu dlate-
go, że obaj byli w niemieckich mundurach, hitlerow-
cy sądzili więc, że to ich kamraci gonią partyzantów.

Strzały po naszej stronie umilkły. Oddział wyszedł 
z walki bez strat, należało jednak odejść jak najprę-
dzej, bo przewaga Niemców była zbyt duża. Marszem 
ubezpieczonym poszli w kierunku północno-wschod-
nim. Ominęli Jodłówkę Tuchowską i zbliżyli się do 
Olszyn, gdzie zamierzali przekroczyć szosę. Podsu-
nęli się pod jakieś zabudowania gospodarcze, stanę-
li. Ubezpieczenie podeszło do szosy, by dać znać, kie-
dy ją przekroczyć. Jednak mieszkańcy tego najbliż-
szego gospodarstwa dostrzegli ich. Najpierw przyszły 
dzieci, ale za chwilę podeszli i starsi. Do podchorąże-
go „Drzazgi” podeszła staruszka, niosąca w zapasce 
jabłka i trzęsącym się głosem powiedziała: „Kochany 
żołnierzyku weź sobie te jabłka” i pocałowała biało-
-czerwoną opaskę partyzancką na rękawie podchorą-
żego. A w tym czasie z szosy dano znak, że droga wol-
na, szybko więc ruszyli naprzód. Całych i zdrowych 
przyprowadził ppor. „Ryś” do obozu.

Akcja przeprowadzona została 24 sierpnia 1944 
roku, koło Rzepiennika Marciszewskiego w powiecie 
gorlickim. Pisząc tą relację, zwróciłem się do przewod-
niczącego Powiatowej Komisji Ochrony Pomników 
Ofiar Terroru Hitlerowskiego przy Powiatowej Radzie 
Narodowej w Gorlicach, Ludwika Duszy o stwierdze-
nie, jakie są zapisy dotyczące tej akcji. Okazało się, że 
odnotowana została następująco:

„24 sierpnia 1944 roku jechała ekspedycja kar-
na Niemców na trzech wozach i kilkunastu koniach. 
Na pograniczu Rzepiennika Marciszewskiego i Rze-
piennika Strzyżewskiego ekspedycja została ostrzela-
na przez oddział partyzantów ukrytych w lasku koło  
drogi. W wyniku walki zginęło dwóch Niemców, trze-
ci został ranny. Partyzanci wycofali się po przybiciu 
niemieckich posiłków z Gromnika”.

W związku z tą akcją zostali aresztowani z Rze-
piennika: Władysław i Tadeusz Słowikowie, bracia Eu-
geniusz i Marian Grochowscy, Stanisław Gogola, Wła-
dysław Zięba, Władysław Hajducki i Jan Kloc. Kilku 
aresztowanych zatrzymano w obozie pracy w Grom-
niku, a resztę odwieziono do więzienia w Tarnowie.

Jednak tym razem sprawa dobrze się zakończy-
ła. Ksiądz dr Władysław Bochenek z Tarnowa, 
który wśród aresztowanych miał szwagra, zwrócił 
się w sprawie uwięzionych do komendanta więzienia 
w Tarnowie. Miał szczęście. Na zapytanie komendan-
ta skąd zna tak dobrze język niemiecki, ks. Bochenek 
odpowiedział, że studiował teologię w Austrii, a kon-
kretnie w Innsbrucku. Okazało się, że komendant 

Kpr „Brzostek” Michał Orczyk
Zołnierz 3 kompani, 1 plutonu. 

Uczestnik zasadzki pod Rzepienni-
kiem Strzyżewskim
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również pochodził z tego miasta. Rozmowa już teraz 
potoczyła się żywo i łatwo. Ksiądz Bochenek uzyskał 
w końcu nie tylko zwolnienie aresztowanych z wię-
zienia; komendant doradził mu, jak uzyskać zwolnie-
nie tych, którzy pozostali w obozie pracy w Gromni-
ku. Tam argumentem przekonywującym miała być 
wódka. Uzbrojony więc w dwie butelki „gatunkowej” 
wyruszył ks. Bochenek do Gromnika. Sprawa została 
załatwiona pomyślnie. Do końca życia ks. dr Boche-
nek opowiadał, jak wielkim upokorzeniem, było dla 
niego to, że w toku załatwiania owej sprawy musiał 
jechać przez miasto Tarnów, otwartym samochodem 
razem z hitlerowskim oprawcą z obozu. Ważne jed-
nak, że zatrzymani odzyskali wolność.

Na zakończenie jeszcze kilka słów o pewnym epi-
zodzie, który przydarzył się ppor. „Rysiowi”. Gdy nasz 
batalion stał obozem w Suchej Górze na południe od 
Brzozowej w powiecie brzeskim, jeden z mieszkań-
ców zgłosił, że w Polichtach u pewnej samotnej ko-

biety przebywa dwóch żołnierzy niemieckich z bronią. 
Wysłany z patrolem kpr. „Lód” po pewnym czasie ich 
przyprowadził. Byli to dwaj żołnierze Wehrmachtu. 
Jeden z nich Austriak, drugi Bawarczyk, obaj zdezer-
terowali z jednostki pod Radomyślem. Przesłuchiwa-
ni, składają wyczerpujące meldunki. Dowódca bata-
lionu przydziela ich na razie do kuchni.

Jakoś w tym czasie ppor. „Ryś” zjawił się gdzieś 
w pobliżu kuchni. Jeden z dezerterów widząc go woła: 
- O Herr Leutnant Maciejko, ein Tormann der Mann-
schaft Cracovia! – (O, pan porucznik Maciejko, bram-
karz „Cracovii”!). Okazało się, że był to zapalony kibic 
znanej wiedeńskiej drużyny hokeja na lodzie – „Wie-
ner Eislauf Verein”, z którą „Cracovia” kilkakrotnie 
spotykała się przed wojną. Oczywiście nasz jeniec – 
kibic, żadnego z tych meczów nie opuścił i dlatego tak 
szybko i bezbłędnie rozpoznał w ppor. „Rysia” świet-
nego bramkarza Maciejkę.

Por. „Rola”  Władysław Kowal

Turniej halowej piłki nożnej dziew-
cząt i chłopców szkół podstawowych 
został rozegrany 16 października w Ple-
śnej. Do rywalizacji wśród dziew-
cząt przystąpiły 3 drużyny, natomiast 
wśród chłopców 6 drużyn. W kategorii 
dziewcząt zdecydowanie wygrała ekipa 
ze Szkoły Podstawowej z Janowic, na-
tomiast w kategorii chłopców team ze 
szkoły w Pleśnej. Te drużyny  uzyska-
ły awans do półfinałów powiatowych.

Dziewczęta:
1. Janowice – Rzuchowa 5:0
2. Janowice – Pleśna  5:0
3. Rzuchowa Pleśna  2:0

Tabela końcowa:
1. Janowice
2. Rzuchowa
3. Pleśna

Chłopcy:
1. Lichwin – Rzuchowa  4:1

2. Rzuchowa – Świebodzin 0:0
3. Lichwin – Świebodzin 1:0
4. Lubinka – Janowice   0:3
5. Janowice – Pleśna  0:6
6. Lubinka – Pleśna  0:7

Półfinały:
1. Lichwin – Janowice  4:1
2. Pleśna – Świebodzin  2:0

mecz o m V – VI 
Rzuchowa – Lubinka  8:0

mecz o m III – IV 
Świebodzin – Janowice 3:1

mecz o m I – II 
Pleśna – Lichwin  6:2

Dzień później do rywalizacji przy-
stąpiły drużyny gimnazjalne. Po za-
ciętej grze awans do półfinałów po-

wiatowych uzyskały drużyny z Ple-
śnej. Dziewczęta wygrały 1:0, nato-
miast chłopcy 3:2.

W półfinałach powiatowych, któ-
re odbyły się w Tuchowie i Czermnej, 
trzy drużyny naszej Gminy otarły się 
o awans do finału. Najbliżej tego wy-
niku były dziewczęta z gimnazjum 
w Pleśnej, które w decydującym me-
czu uległy Zalasowej dopiero w rzu-
tach karnych. Drużyny dziewcząt 
z Janowic i chłopców z gimnazjum 
w Pleśnej po awansie z grupy przegra-
ły w decydujących meczach i również 
nie zdołały awansować.

K.S.

Halowa piłka nożna
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W sobotę, 15 listopada 
przyszło nam zakończyć 
czwarty sezon wędrowania 
w ramach akcji „Wędruj Ra-
zem z Nami”. Podsumowa-
nie wycieczek połączyliśmy 
z ostatnim w tym roku wy-
padem turystycznym w oko-
lice Suchej Góry. Pogoda rów-
nie rozpieszczała, jak ta z po-
przedniej wycieczki w Biesz-
czady. Mimo połowy listopada 
sobota była ciepła, raczej bez-
wietrzna i bardzo słoneczna. 
Sprzyjała 72 uczestnikom, 
z których zdecydowana więk-
szość aktywnie udzielała się 
na naszych rajdach.

Po zbiórce o godzinie 
10.00 wyruszyliśmy wspól-
nie w kierunku Gromnika. 
Pod stacją PKP uwieczniliśmy skład wycieczki na 
pamiątkowym zdjęciu, wracając wspomnieniami do 
pierwszej wycieczki z 2011 roku. Pierwsza część tra-
sy przebiegała mniej ciekawie, prowadząc drogą asfal-
tową pod same Polichty. Tuż przed Suchą Górą zbo-
czyliśmy z drogi gminnej, wchodząc na trakt leśny 
w pobliżu pomnika upamiętniającego walki Batalio-
nu Barbara AK. Wędrując lasem, natknęliśmy się na 
cieki lecznicze nazwane „Źródłami Geologów”.

Schodząc z Suchej Góry przyszło nam pokonywać 
nietypowe odcinki żółtego szlaku, nieco zaniedbanego, 
by dotrzeć do drogi w kierunku Ciężkowic. Stamtąd 
wyjechaliśmy w kierunku dworu Ignacego Jana Pade-

rewskiego w Kąśnej Dolnej, realizując kolejny punkt 
z programu wycieczki. Prócz zwiedzania sal obiektu, 
obejrzeliśmy około dwudziestominutowy film przy-
bliżający sylwetkę i biografię wirtuoza i męża stanu 
przełomu XIX i XX wieku.

Oficjalne podsumowanie IV sezonu odbyło się jak 
w roku ubiegłym w zajeździe „Relax” w Ciężkowicach. 
Po raz kolejny wspominaliśmy tegoroczne górskie wy-
pady, w czym pomogła nam projekcja multimedialna 
pn. „Przeżyjmy to jeszcze raz”. Kierownik akcji – Jan 
Wójtowicz – dokonał podsumowania sezonu.

Za nami osiem wycieczek. W tegorocznej akcji 
uczestniczyło łącznie 520 osób. Na szlakach spędzi-

IV sezon akcji 
„Wędruj Razem z Nami” 

zakończony
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liśmy około 40 godzin. Wspięliśmy się na kilka gór-
skich szczytów, m.in.: Osterwę, Małą i Wielką Raw-
kę, Luboń Wielki, Babią Górę. Pod kątem walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych wycieczki miały 
zróżnicowany charakter. Wystarczy nadmienić, że 
tegoroczna akcja uwzględniała wypady w Tatry, zu-
pełnie odmienne Bieszczady, Beskid Sądecki, Wyspo-
wy, Gorce czy Babiogórski Park Narodowy.

Osiem osób (łącznie z organizatorami) uczest-
niczyło we wszystkich wycieczkach: Melania Ka-
raś, Joanna Knapik, Małgorzata Hajduga, An-
drzej Kwiecień, Marta Kwiecień, Henryk Ry-
manowski. Aż 9 osób – prawdopodobnie z przy-
czyn losowych – opuściło jedną z nich: Karolina 
Hajduga, Czesław Marynowski, Zofia Baran, 
Krystyna Kipiela, Katarzyna Łoś, Anna Jago-

da, Barbara Niemiec, Bernadetta Włodek, Je-
rzy Mól, Mariusz Włodek. Podczas podsumowania 
wyróżnieni zostali także najstarsi i najmłodsi uczest-
nicy IV sezonu.

Organizatorzy akcji – Centrum Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy Pleśna oraz Jan Wójtowicz – dzię-

kują osobom, które wsparły to turystyczne przedsię-
wzięcie:
• Panu Piotrowi Kajmowiczowi za czteroletnią współ-

pracę i niezawodnych kierowców,
• Panu Sławomirowi Skowronowi za ufundowanie 

części nagród na zakończenie sezonu,
• Panu Stanisławowi Sorysowi za ko-
lejne wsparcie finansowe w postaci 
upominków dla uczestników,
• Wójtowi Gminy Pleśna Józefowi 
Knapikowi za zapewnienie upomin-
ków dla wędrujących,
• a przede wszystkim Uczestnikom 
akcji, gdyż bez Was nie miałaby ona 
racji bytu.

Do zobaczenia na szlakach w przy-
szłym roku, w którym obchodzić bę-
dziemy mały jubileusz akcji.

S. Smoleń
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W dzień św. Mi-
kołaja w Hali Spor-
towej w Pleśnej koło 
Tarnowa rozegra-
ny został III Halowy 
Turniej Mikołajkowy 
Piłki Nożnej. Po raz 
kolejny Pleśna stała 
się centrum piłkar-
skim. Impreza uzy-
skała honorowy pa-
tronat Członka Za-
rządu Województwa Małopolskiego 
Stanisława Sorysa oraz Wicepreze-
sa Polskiego Związku Piłki Nożnej 
Romana Koseckiego, który wraz ze 
swoją drużyną zagościł w Pleśnej. 
Na parkiecie zmierzyli się ze sobą 
młodzi zawodnicy z rocznika 2003.

W Turnieju zobaczyliśmy 12 
drużyn reprezentujących 4 woje-
wództwa: Małopolskę, Podkarpa-
cie, Śląsk i Mazowsze, a także dwa 
zespoły naszych sąsiadów z połu-
dnia, co nadało imprezie między-
narodowy charakter.

Oficjalne otwarcie zawodów 
rozpoczęło się od odegrania hym-
nów państwowych Słowacji i Pol-
ski. Prezes UKS „Gryf” Pleśna 
Tomasz Włodek powitał druży-
ny wraz z kadrą trenerską, zapro-

szonych gości, udzielił głosu Sta-
nisławowi Burnatowi – byłemu 
wójtowi gminy Pleśna oraz obec-
nemu Józefowi Knapikowi. Wójt 
Knapik wspomniał, iż prawa tur-
nieju są takie, że jeden przegrywa, 
drugi wygrywa. Życzył zawodni-
kom, by z czystym sumieniem mo-
gli uderzyć się w pierś, iż dali z sie-
bie wszystko.

Faza el iminacyjna zawo-
dów rozpoczęła się od rywaliza-
cji w dwóch grupach w systemie 
„każdy z każdym”. Dwie druży-
ny o najwyższej liczbie punktów 
w poszczególnych grupach dosta-
ły szansę gry o podium, spotyka-
jąc się w półfinałach.

Spotkania mimo młodego wie-
ku uczestników dostarczały niesa-

mowitych emocji, a rodzice i sym-
patycy klubów na trybunach stwo-
rzyli wspaniały doping. Około 
19.00 poznaliśmy najlepszą dru-
żynę III Międzynarodowego Tur-
nieju Mikołajkowego Pleśna 2014, 
którą została drużyna GKS Kato-
wice, w finale pokonując KAC Jed-
nota Koszice. Brązowy medal przy-
padł chłopcom z Wisły Kraków. Ra-
dości oraz wiwatom nie było koń-
ca. Oczywiście nie zabrakło też św. 
Mikołaja rozdającego cukierki ku 
uciesze najmłodszych, w tym chłop-
ców odgrywających pierwszoplano-
we role na tej imprezie.

Końcowa klasyfikacja Turnieju 
przedstawia się następująco:

  1. GKS Katowice
  2. KAC Jednota Koszice
  3. WISŁA Kraków
  4. KOSA Konstancin
  5. KRAKUS Nowa Huta
  6. IGLOPOOL Dębica
  7. DAP Dębica
  8. OKOCIMSKI Brzesko
  9. UKS 6 Jasło
10. TARNOVIA Tarnów
11. PARTIZAN Bardejov
12. UKS „Gryf” Pleśna
W dekoracji zwycięzców i od-

znaczeniu medalami pozostałych 
drużyn uczestniczyli Stanisław So-
rys, posłanka Urszula Augustyn 
i wójt gminy Pleśna Stanisław Bur-
nat. Puchary dla najlepszej trójki 
zawodów wręczał Roman Kosec-
ki – wiceprezes PZNP. Uhonoro-

Mikołajkowy Turniej w Pleśnej 
z międzynarodowym składem
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wano także najlepszych zawodni-
ków Turnieju. Królem strzelców 
zawodów został Aleksander Buksa 
z „Białej Gwiazdy” z wynikiem 11 
trafień. Z kolei na bramce najpew-
niej czuł się Marcel Glagla z kato-
wickiego klubu. Statuetkę najlep-
szego zawodnika Turnieju otrzy-
mał Denis Ficzari z KAC Jedno-
ta Koszice.

Organizatorami zawodów byli: 
UKS „Gryf” Pleśna, Urząd Gminy 
Pleśna, Centrum Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy Pleśna, Szkoła 
Podstawowa im. Bronisława Cze-
cha w Pleśnej, Gimnazjum w Ple-
śnej im. Bohaterów Bitwy pod Łow-
czówkiem oraz Ochotnicza Staż Po-
żarna w Pleśnej.

S. Smoleń

Wszystkie starania, które po-
czyniłem, nie były by możliwe gdy-
by nie pomoc Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego p. Stanisława 
Sorysa, który od początku wspiera 
tą inicjatywę i zawsze chętnie pa-
tronuje tego typu imprezom. Po-
moc w organizacji przyjazdu była 
możliwa dzięki wsparciu poseł 
p. Urszuli Augustyn, jak również 
posła p. Roberta Wardzała oraz 
radnego p. Leszka Nowickiego, 
który wspomógł finansowo pokry-
cie noclegów drużyny KOSY Kon-
stancin. Kolejnymi sponsorami tur-
nieju byli: Urząd Gminy Pleśna na 
czele z wójtem Stanisławem Bur-
natem oraz radnymi gminy Anną 
Wadas, Ryszardem Stankowskim,  
Kazimierzem Mania, Leszkiem 

Nowickim, Marianem Truchanem 
oraz Zygmuntem Ścieżką. Podzię-
kowania należą się Centrum Kul-
tury Sportu i Promocji Gminy Ple-
śna z panią dyrektor Jolantę Ku-
czera – Stankowską oraz Sebastia-
nem Smoleniem. Dziękuję dyrekto-
rom Szkoły Podstawowej oraz Gim-
nazjum w Pleśnej p. Mieczysławo-
wi Gąciarzowi oraz p. Agnieszce 
Stasik oraz p. Krzysztofowi Niem-
cowi, jak również osobom zatrud-
nionym do obsługi w tych placów-
kach. Podziękowania kieruję na 
ręce komendanta Straży Pożar-
nej w Pleśnej Jana Kubicza oraz 
ratownikom medycznym – Domi-
nikowi Gąciarzowi i Tomaszowi 
Skrobiszowi za czuwanie nad zdro-
wym przebiegiem turnieju. Dzięku-
ję sponsorom: Urzędowi Marszał-
kowskiemu w Krakowie, Polskie-
mu Związkowi Piłki Nożnej, Sta-

rostwu Powiatowemu w Tarno-
wie, Tarnowskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego, Bankowi Spółdziel-
czemu „Rzemiosła” w Krakowie 
o/Pleśna, DELIKATESOM Cen-
trum, firmie sportowej KR Sport, 
FOTO 33 Tarnów, Piotrowi Sza-
blowskiemu, Tadeuszowi Malec. 
Podziękowania należą się osobom, 
które pomagały mi w przygotowa-
niu, a byli to panowie  Marcin Wa-
laszek, Andrzej Klich, Tomasz Saj-
dak, Krzysztof Sorys, Marcin War-
choł oraz Michał Kukułka, który 
zawsze pomaga w każdy możliwy 
sposób. Dziękuję Arkowi Mrukowi, 
który swoim komentarzem ubarwił 
w sposób fantastyczny ten turniej 
oraz Tomaszowi Heródowi za ob-
sługę fotograficzną imprezy. Gorą-
ce podziękowania składam Pawło-
wi Ścieżce, który przygotował chło-
paków z UKS-u „Gryf” Pleśna do 
turnieju.

Patronami medialnymi turnie-
ju byli: RADIO Eska Tarnów, Te-
lewizja IMAV, Gazeta Krakowska, 
Futbol Małopolska, Tarnów IN, 
miesięcznik „Pogórze”, Tygodnik 
Miasto i Ludzie. Trzeba mieć na-
dzieję, że tego typu przedsięwzię-
cia na terenie gminy będą mocno 
wspierane w przyszłości i będzie-
my jeszcze nie raz podziwiać tak 
fantastyczne drużyny. Jeżeli o kimś 
zapomniałem, to przepraszam i do 
zobaczenia za rok.

Prezes UKS „Gryf” Pleśna
Tomasz Włodek
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Na początku kwietnia br. Centrum Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Pleśna ogłosiło konkurs fotogra-
ficzny pn. „Uwiecznić miejsca pamięci”. Pomysł zro-
dził się w związku z przypadającymi w tym roku set-
ną rocznicą wybuchu I woj-
ny światowej i stuleciem Bi-
twy pod Łowczówkiem. Każ-
dy z uczestników mógł za-
prezentować do 4 wybra-
nych zdjęć – czy to w formie 
cyfrowej czy wywołanych 
tradycyjnie – wykonanych 
w obrębie dowolnego cmen-
tarza z okresu „Wielkiej Woj-
ny”, usytuowanego na tere-
nie gminy Pleśna. Organiza-
tor zastrzegł, iż zdjęcia nie 
mogą być edytowane w pro-
gramach graficznych.

Nadrzędnymi celami, 
jaki postawili sobie organi-
zatorzy konkursu, były pro-
pagowanie fotografii jako 
jednej z form artystycznego 
wyrazu oraz przypomnienie 
o miejscowej historii i losach 
bohaterów z lat 1914-1918. 
Fotografujący, odwiedzając 
dany cmentarz, mieli oka-
zję ponownie, bądź po raz 
pierwszy zapoznać się z hi-
storią miejsca i informacja-
mi na temat pochowanych 
tutaj żołnierzy. Konkurs sta-
wiał także na nietypowe roz-
wiązania, pomysły na zdję-
cia. Zwykłe szerokie ujęcie 
obiektu to trochę za mało 
– bardziej liczyły się jakiś 
przekaz płynący z fotografii, 
zabawa planem, kadrem itp.

Niestety konkurs nie cie-
szył się żywym zainteresowaniem, o czym świadczy 
niewielka liczba zgłoszeń. Z pewnością w przypadku 
zaangażowania się większej liczby osób, konkurs zy-
skałby na atrakcyjności. Prace fotograficzne złożyły: 
Irena Serwińska, Jolanta Zych, Karolina Hajduga, Ja-
dwiga Gawełczyk, Katarzyna Malec. 

Komisja oceniająca zdjęcia w składzie: 

Stanisław Kozek – fotograf pasjonat, prowadzący kół-
ko fotograficzne w Pleśnej, autor licznych zdjęć z te-
renu gminy oraz fotograf w miesięczniku „Pogórze”,
Jolanta Kuczera – Stankowska – dyrektor Centrum 

Kultury w Pleśnej,
 i Tomasz Knapik – właściciel firmy fotograficznej 

postanowiła przyznać następujące wyróżnienia:
I miejsce dla Jolanty Zych za dwie fotogra-
fie z cmentarza wojennego nr 185 w Lichwinie,
II miejsce dla Jadwigi Gawełczyk za fotogra-
fię z cmentarza wojennego nr 178 w Woźnicznej,
wyróżnienie dla Karoliny Hajduga za foto-

grafię z cmentarza wojennego nr 192 w Lubince.
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplo-

my i nagrody rzeczowe, ufundowane przez organiza-
tora. Gratulujemy wyróżnionym osobom. Dziękuje-
my wszystkim uczestnikom za przesłanie prac i za-
interesowanie konkursem.

S. Smoleń

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 

„Uwiecznić miejsca pamięci”

Jolanta Zych - I miejsce

Jolanta Zych - I miejsce

Jadwiga Gawełczyk - II miejsce

Karolina Hajduga - wyróżnienie



100. Rocznica Bitwy 
pod Łowczówkiem

Fotoreportaż 
ze Zlotu Niepodległościowego
 Łowczówek, 9 listopada 2014


