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Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy Gminy Pleśna. Przypominamy, iż wszelkie informacje związane z funkcjonowan-
iem Urzędu Gminy, jednostek mu podporządkowanych, komunikaty władz terytorialnych oraz zalecenia w okresie 
pandemii koronawirusa dostępne są na portalu Gminy Pleśna, pod adresem www.plesna.pl. 

Sekcja ta jest na bieżąco aktualizowana i zawiera m.in.:
- zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania 

w kierunku koronawirusa,
- komunikaty Starosty Tarnowskiego oraz Wojewody 

Małopolskiego,
- informacje o dyżurach telefonicznych pracowników 

GOPS w Pleśnej,
- informacje na temat zasad bezpieczeństwa,
- informacje dla pacjentów SPGZOZ w Pleśnej,
- informacje o zmianach zasad funkcjonowania UG Pleśna,
- komunikaty Wójta Gminy Pleśna w związku z zagroże-

niem koronawirusem,
- komunikaty związane z funkcjonowaniem szkół, bibliotek i ośrodków kultury,
- numery telefonów - infolinia dla seniorów i osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

WEJDŹ NA STRONĘ I BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Koronawiarus - informacje i zalecenia

Skład PHU BELDRUK w Tarnowie. Wersja elektroniczna.
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Jak wygląda budżet na 2020 rok
Dnia 30 grudnia odbyło się 

XII posiedzenie Rady Gminy 
Pleśna. W ósmym punkcie sesji 
radni pochylili się nad budżetem 
na 2020 rok. Przed głosowa-
niem odczytane zostały opinie 
na temat projektu tej uchwały. 
Wywiązała się także dyskusja. 
Regionalna Izba Obrachunko-
wa w Krakowie i Komisja Fi-
nansów i Oświaty Rady Gminy 
Pleśna pozytywnie zaopiniowa-
ły projekt. Samorządowcy poru-
szyli temat oświaty i problemu 
związanego z malejącą liczbą 
dzieci uczęszczających do szkół 
w gminie Pleśna, cen energii 
elektrycznej w przyszłych la-
tach, drogi dojazdowej do sta-
cji PKP Łowczówek - Pleśna, 
kanalizacji i wodociągowania 
w miejscowościach Lubinka 
i Dąbrówka Szczepanowska. 

W głosowaniu nad budżetem 
wraz z autopoprawkami wójta 
wzięło udział 15 radnych. Za-
protokołowano 15 głosów za 
przyjęciem tej uchwały. Trzeba 
podkreślić, że jej projekt znany 
jest radnym od połowy listo-
pada. Wtedy też rozpoczęła się 
dyskusja pomiędzy samorzą-
dowcami nad jego kształtem. 

Przyjęty budżet, uwzględnia-
jący zmiany wprowadzone przez 
wójta, przedstawia się w skrócie 
następująco:

a) ustala się łączną kwotę 
planowanych dochodów budże-
tu w wysokości 50 364 258, 66 
zł:

- dochody bieżące w kwocie 
47 654 056,25 zł,

- dochody majątkowe 
w kwocie 2 710 202,61 zł.

b) ustala się wydatki na 
2020 rok w łącznej kwocie 50 
420 934,74 zł:

- wydatki bieżące w kwocie 
46 027 586,65 zł,

- wydatki majątkowe 
w kwocie 4 393 348,09 zł.

Różnica między dochodami 
a wydatkami stanowi planowa-
ny deficyt budżetu w kwocie 
56 675,88 zł, który zostanie po-
kryty przychodami pochodzą-
cymi z zaciągniętego kredytu.

Bezpośrednio po głosowa-
niu wójt podziękował radnym 
za jednogłośne przyjęcie bu-
dżetu. Korzystając z okazji, iż 
kończy się kolejny rok, wyraził 
podziękowania za współpracę, 
wyrozumiałość i cierpliwość. 
Podobne „dziękuję” skierował 
w stronę sołtysów, dyrektorów, 
kierowników jednostek organi-
zacyjnych gminy - osób, które 
także realizują budżet. Dzięko-
wał pracownikom urzędu gmi-
ny, w szczególności skarbnik 
Joannie Krochmal za czas po-

święcony na przygotowanie bu-
dżetu.

Budżet zakłada działalność 
gminy, ale i jej rozwój. Rozwój 
w tych miejscowościach, w któ-
rych złożone projekty uzyskały 
dofinansowanie. Musimy bazo-
wać na środkach zewnętrznych 
i całe szczęście robimy to sku-

tecznie. Uważam, że budżet do-
pasowany jest do możliwości, 
a jeżeli coś uda się w ciągu roku 
zrobić więcej, jak będą jeszcze 
wnioski składane, będziemy 
mogli z satysfakcją powiedzieć, 
że zrealizowaliśmy to, co było 
możliwe - zabrał głos przewod-
niczący Janusz Jarząb.

Wójt Józef Knapik określił 
budżet, jak najtrudniejszy w cza-
sie jego dotychczasowej pracy 
na stanowisku włodarza gmi-
ny. Przyznał, że jako samorząd 
musieli się zmierzyć z pewnymi 
uwarunkowaniami, które zasta-
jemy w przyszłym roku i to się 
udało zrobić, uwzględniając lub 
nie niektóre inwestycje. Pozycje 
zawarte w tym budżecie, to na 
pewno nie wszystko - zapewniał. 
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Jeżeli chodzi o konstrukcję 
budżetu na przyszły rok, przy-
jęto wskaźniki prognostyczne 
Ministerstwa Finansów. Na po-
ziom dochodów budżetu w 2020 
roku wpływać będzie sytuacja 
gospodarcza w kraju. Na lata 
2019 - 2020 zaplanowane są 
działania dotyczące podatków, 
których skutki odczuwać będzie-
my w przyszłym roku. Mówię tu-
taj o udziale w podatku docho-
dowym, czyli obniżenie stawki 

podatku z 18 na 17%, wprowa-
dzenie zwolnienia od podatku 
dochodowego dla pracowników 
w wieku do 26 lat oraz podwyż-
szenie zryczałtowanych kosztów 
uzyskania przychodów dla pra-
cowników - mówiła skarbnik Jo-
anna Krochmal.

Podczas dwunastego posie-
dzenia skład radny został po-
większony do 15 osób. Repre-
zentantka wsi Janowice Zofia 

Gromba, po wygranych wybo-
rach, odebrała zaświadczenie 
o wyborze oraz złożyła ślubo-
wanie. Gratulacje na ręce radnej 
złożyli wójt gminy Pleśna, prze-
wodniczący Rady Janusz Jarząb 
oraz przewodnicząca Gminnej 
Komisji Wyborczej Jolanta Pa-
puga. Od tej chwili samorząd 
obradował będzie w pełnym 
składzie.

S. Smoleń
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W grudniu zakończyła się re-
alizacja projektu pn. „Redukcja 
niskiej emisji w Gminie Pleśna”, 
w ramach którego mieszkańcy 
naszej gminy mogli uzyskać do-
tację na wymianę starego nisko-
sprawnego źródła ciepła opalane-
go paliwami stałymi.

W latach 2018-2019 w 30 
gospodarstwach domowych wy-
mieniono 30 starych kotłów wę-
glowych na nowe kotły gazowe. 

Gmina Pleśna wspólnie z Lokalną Grupą Działania Dunajec - Biała i Stowarzyszeniem Grupa Odrolnika 
zaangażowały się w akcję charytatywną pod nazwą #MASECZKIPOMAGAM. 

Akcja szycia maseczek dla służby zdrowia, straży pożarnych i wszystkich potrzebujących zainicjowana 
została 23 marca przez Stowarzyszenie Grupa Odrolnika. Gmina Pleśna zakupiła na ten cel materiał za 
1200,00 zł, a szycia maseczek z ramienia gminy podjęło się Centrum Kultury w Pleśnej. 

Akcję wspierają:
- Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 

w Ciężkowicach,
- Koło Gospodyń Wiejskich Ciężkowice,
- Koło Gospodyń Wiejskich Siekierczyna,
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kończyskach 

„Otwarte Serca”,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach,
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Pełna Chata” 

w Szczepanowicach.
Pojawili się także anonimowi darczyńcy.

WESPRZYJ! 
Organizatorzy stawiają sobie za cel uszycie 10 000 sztuk. Ułatwmy im to. Nie wszyscy umiemy 

szyć, ale każdy z nas może pomóc. Wesprzyj akcję, dokonując wpłaty na ten cel na konto Lokalna 
Grupa Działania Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn:
42 8591 0007 0290 0353 2795 0048 z dopiskiem „darowizna na akcja maseczki”
lub wpłać środki w ramach zbiórki www.pomagam.pl/maseczkipomagam 

Organizatorzy szukają też osób, które mogą pomóc w zakupie materiału! 

Gotowe maseczki będą składane w CSM lub BWA. Wszystkie będą sterylizowane i oddawane do 
szpitali, przychodni, zakładów opieki zdrowotnej, pogotowia, straży pożarnej, kwarantann, opieku-
nek środowiskowych, DPS-ów.

Red.

Gmina Pleśna też szyje maseczki - wesprzyj!

Mieszkańcy Gminy Pleśna wymieniają kotły
Celem projektu było ogranicze-
nie emisji zanieczyszczeń z pro-
cesów energetycznego spalania 
węgla w niskosprawnych urzą-
dzeniach grzewczych. 

W latach 2018-2020 realizo-
wany jest jeszcze jeden projekt 
związany z ochroną powietrza, 
w ramach którego mieszkańcy 
naszej gminy mogą uzyskać do-
tację na wymianę starego źródła 
ciepła na paliwa stałe. Do końca 

2020 roku planowana jest wy-
miana 100 szt. starych kotłów na 
nowe kotły opalane paliwami sta-
łymi (węgiel, drewno, biomasa). 

Oba projekty współfinanso-
wane są przez Unię Europejską 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-
2020.

O. T.
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Za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rze-
czypospolitej Polskiej - czytamy w uzasadnieniu do odznaczenia, jakim wójta 
Józefa Knapika uhonorował Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Jan Józef Kasprzyk. Medal wręczała przedstawiciel Urzędu Magdalena 
Myrta. Uroczyste odznaczenia medalami „Pro Patria” miało miejsce w budynku 
krakowskiego „Sokoła” w dn. 21 lutego podczas IV Gali Kwartalnika „Wyklę-
ci”. Medal „Pro Patria” to też wyróżnienie dla wszystkich osób, z którymi mam 
zaszczyt współpracować w tym zakresie - podkreśla wójt. 

To nie jedyny zaszczyt, jaki spotkał gospodarza gminy Pleśna podczas tego 
wieczoru. Decyzją Zarządu Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” Józef Knapik uho-
norowany został tytułem „Przyjaciela Kwartalnika”. Wyróżnienie odebrał z rąk 
Prezesa Fundacji i redaktora naczelnego pisma Kajetana Rajskiego. Tytuł ten 
jest wyrazem podziękowania za dotychczasowe wsparcie i współpracę w krze-
wieniu pamięci o żołnierzach niezłomnych, a zarazem wielkim zobowiązaniem 
na przyszłość. 

Czwarta edycja tego wydarzenia, objęta honorowym patronatem Ministra 
Obrony Narodowej, odbyła się pod hasłem „Śnią żołnierze o Polsce swój sen”. 
W gali wzięli udział kombatanci, rodziny Żołnierzy Wyklętych, środowiska 
patriotyczne z różnych stron Polski, przedstawiciele władz centralnych i woje-
wódzkich oraz ludzie świata kultury i nauki. 

S. Smoleń

Wójt Gminy Pleśna odznaczony medalem „Pro Patria”

W środę, 19 lutego wójt gminy Pleśna podpisał porozumienie 
o woli współpracy w ramach idei upowszechniania kultury pol-
skiej i edukacji do kultury wyższej wykorzystującej konteksty 
lokalne ze Stowarzyszeniem TEATR NIE TERAZ. 

Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się w Ośrodku 
Praktyk Artystycznych DOM LUDOWY w Maszkienicach koło 
Dębna, który od ubiegłego roku teatr Tomasza Antoniego Żaka 
wykorzystuje jako swoją siedzibę oraz miejsce do pracy warszta-
towej i edukacyjnej. 

W porozumieniu tym możemy odczytać, iż obaj partnerzy 
deklarują w ramach podjętej współpracy z jednej strony pod-
trzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
poszanowanie rodzimych dóbr kultury i tradycji, a z drugiej pra-
cę nad edukacją świadomego odbioru sztuki. 

Poza gminą Pleśna porozumienia podpisały także samorzą-
dy z Dębna, Zakliczyna i Wojnicza. Spotkanie w Mieszkanicach 
spuentował krótki program artystyczny w wykonaniu aktorów te-
atru. Artyści zaprezentowali kilka pieśni oraz fragmenty ze sztuk 
wystawianych w ciągu wielu lat swojej działalności. 

Teatr Nie Teraz obchodzi w tym roku 40-lecie pracy. Założony 
jesienią, 1980r. jeszcze jako Grupa Nie Teraz, szybko ewaluował w stronę teatralnej alternatywy. W swojej 
twórczości niejednokrotnie odnosi się do kontekstów kulturowych i narodowych w wymiarze patriotycz-
nym. Czyni go to tym samym jedną z najstarszych tego typu grup artystycznych w Polsce. 

S. Smoleń

Gmina Pleśna rozpoczyna współpracę z Teatrem Nie Teraz
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W niedzielę, 1 marca w całej 
Polsce obchodzony był Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Od kilku lat także w gminie 
Pleśna upamiętnia się w tym dniu 
bohaterów powojennej Polski. 

Z tej też okazji, na placu kościo-
ła parafialnego w Pleśnej po mszy 
świętej o godzinie 9.00 zebrali się 
mieszkańcy, społeczność szkol-
na wraz pocztami sztandarowymi 
oraz przedstawiciele samorządu 
i pleśnieńskiego koła ŚZŻAK. Po 
odśpiewaniu hymnu państwowego 
głos zabrał gospodarz obchodów 
Józef Knapik. Wójt mówił o bo-
haterach święta, nie zapominając 
o tych, do których jest nam najbli-
żej. Padły nazwiska Władysława 
Kowala ps. „Rola” i Władysława 
Zatorskiego ps. Lawina”. 

W hołdzie żołnierzom wyklętym

Społeczność ze szkoły w Rzuchowej uczciła swego patrona
nie uatrakcyjniły 
dzieci przedszkol-
ne oraz chórzyści 
z „Raggi di Sole”. 
Program wyda-
rzenia przygoto-
wały nauczycielki 
Agata Ciesielska 
i Diana Lisowska. 

Szkoła w Rzu-
chowej przez po-
kolenia kształ-
towała Waszych 
p r a d z i a d k ó w, 
dziadków, rodziców. Chciałem 
nawiązać do etosu Armii Krajo-
wej, którym jako uczniowie po-
winniście się kierować. Jestem 
przekonany, że tak jest. Za to 
Wam bardzo serdecznie dziękuję 
- zwrócił się do młodzieży wło-
darz gminy. Przywołał nazwiska 
zaangażowanych w sprawę Pol-
ski z najbliższego gminie podzie-
mia: Kazimierza Cicha, Tadeusza 
Orłowskiego, Franciszka Pyrka, 

Tablice upamięt-
niające tychże bo-
haterów zdobią ko-
lumny kościoła pa-
rafialnego w Pleśnej. 
Tutaj też poszcze-
gólne delegacje skła-
dały zostały znicze 
i wiązanki kwiatów. 
Wśród składających 
byli przedstawiciele 
ŚZŻAK Koło w Ple-
śnej, samorządu 
Gminy Pleśna oraz 
poszczególnych pla-
cówek oświatowych. 

Wójt Gminy Pleśna dziękuje 
wszystkim obecnym, w tym oso-
bom i instytucjom przychylnym 
lub zaangażowanym w obchody: 
proboszczowi parafii Pleśna ks. 

Od 24 lat szkoła podstawowa 
w Rzuchowej obchodzi święto 
swojego patrona - Armii Kra-
jowej. W czwartek, 20 lutego 
doroczna uroczystość z tej oka-
zji rozpoczęła się mszą świętą 
w miejscowych kościele parafial-
nym. Społeczność szkolna, rodzi-
ce i zaproszeni goście modlili się 
w intencji żołnierzy AK. Homilię 
wygłosił proboszcz parafii ks. Jan 
Burdek. 

Po odprawionym nabożeństwie 
i przemarszu do budynku szkoły, 
w sali gimnastycznej odbyła się 
akademia okolicznościowa. Pro-
gram słowno - muzyczny w wy-
konaniu wychowanków szkoły 
przywołał pamięć o żołnierzach 
polskiego podziemia, padły zna-
ne nazwiska, w tym lokalnych 
bohaterów. Zaprezentowano frag-
menty wywiadu przeprowadzo-
nego przez uczniów z kombatan-
tem Stanisławem Dembińskim. 
Od strony muzycznej wydarze-

Aleksandra Pękali i rodziny Wi-
talisów. 

Uroczystość zaszczycili swo-
im udziałem: wójt Józef Knapik, 
radni gminy Pleśna Irena Zięcina 
i Jacek Gawełczyk, Anna Wadas 
i Benedykt Krakowski z Zarządu 
Koła ŚZŻAK w Pleśnej, dyrekto-
rzy szkół i jednostek organizacyj-
nych gminy Pleśna. 

S. Smoleń

Józefowi Bobowskiemu, Centrum 
Kultury w Pleśnej, 23 TDH ze 
Szkoły Podstawowej w Pleśnej, 
ŚZŻAK Koło w Pleśnej oraz na-
uczycielom i uczniom ze szkół 
podstawowych. 

S. Smoleń
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Ponad 12 tysięcy złotych...
zebrali wolontariusze ze sztabu 
przy Centrum Kultury w Pleśnej 
w niedzielę, 12 stycznia podczas 
28. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Organiza-
torzy tegorocznej zbiórki w Gmi-
nie Pleśna dziękują mieszkańcom 
za hojność i dobre serce. Łączna 
kwota zebranych pieniędzy: 
12 355, 16 zł. 

W Pleśnej zagrali po raz czter-
nasty. Tak, jak w roku ubiegłym, 
sztab zasiliło 30 wolontariuszy, 
w tym młodzież z Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego w Rzucho-
wej oraz Szkoły Podstawowej 
w Lichwinie. Tegoroczna orkie-
stra zagrała pod hasłem „Wiatr 
w żagle”, zbierając środki w celu 
zapewnienia najwyższych stan-
dardów diagnostycznych i lecz-
niczych w dziecięcej medycynie 
zabiegowej. 

Finałom WOŚP w Pleśnej co 
roku towarzyszą atrakcje scenicz-
ne w Centrum Kultury. Program 
imprezy zaplanowany został na 
godz. 16.00, gdy na scenie za-
powiedziany został zespół „Sad 
Smiles”. Rockowe brzmienia od 
zawsze związane były i kojarzyły 
się z Orkiestrą, toteż koncert na-
stoletnich muzyków wprawił pu-
bliczność w odpowiedni, typowy 
dla finału nastrój. 

Z roku na rok organizatorzy im-
prezy wypełniają program atrakcja-
mi nawiązującymi do świąt Bożego 
Narodzenia i karnawału. W nie-
dzielę nie było inaczej. Rodzice 
dzieci uczęszczających do przed-
szkola w Pleśnej zaprezentowali 
przedstawienie pod tytułem „Jak 
uratować święta”. To humorystycz-
ne widowisko niosło przesłanie dla 
młodych, jak należy postępować 
nie tylko w okresie świąt, ale także 
na co dzień. Na okoliczność finału 
WOŚP scenariusz przedstawienia 
został nieco zmodyfikowany o tre-
ści zachęcające do włączania się 
w tę charytatywną akcję. 

W Pleśnej wystawiono także 
jasełka. Po raz kolejny grupa te-
atralna „Młodzi Gniewni” bawiła 
publiczność nietypową interpre-
tacją motywów zaczerpniętych 
z Biblii. Reżyserem widowiska 
jest Jolanta Kuczera - Stankowska 
- dyrektor Centrum Kultury. 

Niecodzienne umiejętności 
wokalne zaprezentowała młoda 
mieszkanka Pleśnej, Marcelina 
Cieślik. Wokalistka zaśpiewała 
sześć utworów, wśród których 
znalazły się kolędy oraz polskie 
szlagiery. Podczas finału na sce-
nę hucznie wkroczyli kolędnicy. 
„Pleśnioki” zaprezentowali tego-
roczny program „Herody”, wysta-
wiany wcześniej w Krakowie. 

Tradycyjnie blisko godziny 
19.00 w niebo wystrzeliło orkie-
strowe światełko. Wyjątkowo 
mocnym zwieńczeniem wieczoru 
był koncert grupy „Ferment”. Mu-
zycy - mieszkańcy gminy Pleśna 
- postanowili też przekazać pod 
licytację koszulki z logo zespołu. 

Za organizację 28. Finału 
WOŚP w Pleśnej odpowiadało 
Centrum Kultury w Pleśnej. Sze-
fem sztabu była Małgorzata Haj-
duga. 

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim osobom zaangażowanym 
w przeprowadzenie zbiórki oraz 
finału w Pleśnej:

- wspaniałym wolontariuszom,
- wspomnianym wyżej wy-

konawcom, którzy nieodpłatnie 
uświetnili tegoroczny finał,

- Magdalenie Budzik za wspól-
ne poprowadzenie imprezy,

- opiekunom wolontariuszy ze 
szkół podstawowych w Rzucho-
wej i Lichwinie,

- druhom z OSP Pleśna za 
zapewnienie bezpieczeństwa pod-
czas „Światełka do nieba”.

S. Smoleń
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Jak w tym roku rozstrzygnął się gminny konkurs
śpiewania kolęd?

Za nami kolejna edycja Gmin-
nego Konkursu Kolęd i Pastora-
łek. W piątek, 24 stycznia w sali 
widowiskowej w Pleśnej 11 wy-
konawców zaprezentowało po 
dwie kolędy lub pastorałki. Rywa-
lizacja podzielona została na dwie 
kategorie wiekowe: dzieci z klas 
I - III i dzieci z klas IV - VIII szkół 
podstawowych. 

Jury obradowało w siedmio-
osobowym składzie złożonym 
z reprezentantów placówek, któ-
re oddelegowały uczestników do 
konkursu. Przewodniczącym był 
Jacek Skrzelowski - kapelmistrz 
Orkiestry Dętej Szczepanowi-
ce. W komisji zasiadły również: 
Paulina Pajor (SP Rychwałd), 
Katarzyna Zielińska (SP Pleśna 
i Schola Parafii Pleśna), Bogu-
miła Kocik (SP Janowice), Hele-
na Ziobroń (SP Lichwin), Dorota 
Gąciarz (ZSP Rzuchowa), Teresa 
Drwal (SP Szczepanowice). Wy-
niki konkursu: 

W kategorii klasy I - III szkół 
podstawowych wysłuchano czte-
rech wystąpień.

I miejsce - Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Rychwałdzie,

II miejsce - Zespół Szkolno 
- Przedszkolny w Rzuchowej 

„Raggi di Sole 
Junior”,

III miejsce 
- Szkoła Podsta-
wowa w Pleśnej 
„Świetliczki”.

Dyplom za 
udział trafił do 
Szkoły Podsta-
wowej w Szcze-
panowicach. Z tej 
też placówki 
pochodzi Kac-
per Rymarowicz, który otrzymał 
wyróżnienie jury w tej kategorii. 
Drobny upominek i podziękowa-
nie w formie dyplomu odebrała 
Kalina Knapik. Uczennica z Ple-
śnej wystąpiła gościnnie w kon-
kursie. 

W kategorii klasy IV - VIII 
zaprezentowało się siedmioro 
wykonawców.

I miejsce - „Mała Armia 
Pana” z parafii pw. WNMP 
w Pleśnej,

II miejsce - trio chłopaków ze 
Szkoły Podstawowej w Szczepa-
nowicach,

III miejsce - chór parafii pw. 
Ducha Św. w Rzuchowej.

Jury postanowiło wyróżnić 
zespół wokalno - instrumental-
ny „Świetliki” działający przy 
Szkole Podstawowej w Pleśnej. 
W kategorii tej zaprezentowali 
się także: „Raggi di Sole” z ZSP 
w Rzuchowej, Szkoła Podstawo-
wa w Janowicach (duet), Szkoła 
Podstawowa w Lichwinie (solist-
ka). 

Uczestnicy konkursu otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy i nagrody 
finansowe. Organizatorem impre-
zy i fundatorem nagród było Cen-
trum Kultury w Pleśnej. Konkurs 
przeznaczony był dla szkół, grup 
i ośrodków z gminy Pleśna.

S. Smoleń
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Orszak Trzech Króli w Pleśnej

To już osiem lat, od kiedy Centrum 
Kultury wspólnie z Radą Parafialną 
i Chórem Parafialnym w Pleśnej or-
ganizują Orszak Trzech Króli. O go-
dzinie 11.00 na placu w centrum wsi 
zebrali się mieszkańcy, by wspólnie 
z monarchami i królem Herodem wy-
ruszyć w uroczystym pochodzie do 
kościoła parafialnego. 

Tak, jak bywało w poprzednich la-
tach, zanim uformował się korowód, 
przed urzędem odegrana została krót-
ka scena inspirowana wydarzenia-
mi z Biblii. Na czele pochodu szedł 
pasterz z gwiazdą, a za nim mędrcy. 
Korowód zamykała bryczka wioząca 
Heroda wraz z jego strażą przybocz-
ną. Chórzyści z parafii Pleśna inicjo-
wali wspólne śpiewanie kolęd. 

Na palcu kościoła parafialnego na 
podążających na nabożeństwo czekał 
proboszcz ks. Józef Bobowski. Pobło-
gosławił uczestników orszaku. Nim 
rozpoczęła się msza święta, odegrana 
została kolejna scena biblijna, pod-
czas której królowie złożyli pokłon 
i dary Dzieciątku Jezus. 

W organizację wydarzenia od sa-
mego początku angażuje się Ochot-
nicza Straż Pożarna w Pleśnej, zabez-
pieczając przemarsz ulicami wsi. 

Obsada przedstawienia:

Trzej Królowie: Benedykt Kra-
kowski, Janusz Jarząb, Michał Ku-
bicz,

Król Herod: Michał Tyrka,

Najświętsza Rodzina: Magdalena 
i Tomasz Budzik,

Straż przyboczna Heroda: Adam 
Sajdak i Michał Jarząb,

Prorok: Tomasz Nowak. 

S. Smoleń
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Po raz ósmy seniorzy z Łowczówka przy wspólnym stole

W niedzielę, 26 stycznia 
mieszkańcy Łowczówka spo-
tkali się na dorocznym Dniu 
Seniora. Organizatorami wyda-
rzenia byli sołtys i członkowie 
Rady Sołeckiej miejscowości, 
którzy nieprzerwanie od ośmiu 
lat w okresie karnawału zapra-
szają seniorów na wspólne bie-
siadowanie. 

Spotkanie zainicjowała Ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego. 
Po modlitwie proboszcz pa-
rafii Pleśna ks. Józef Bobow-
ski udzielił błogosławieństwa 
wszystkim obecnym. Do se-
niorów zwrócił się także wójt 
Józef Knapik: Jestem bardzo 
wdzięczny Państwu Seniorom, 
że jesteście tu obecni. Zarówno 
dzisiaj, jak i w życiu naszej gmi-
ny. Darzę Was bardzo wielkim 
szacunkiem, bo na taki po pro-
stu zasługujecie. 

Dzień Seniora to jeszcze 
wspólne świętowanie. To czas 
wypełniony życzliwymi rozmo-
wami oraz biesiadą w formie 
śpiewu i tańca. Spotkanie senio-
rom umilali wodzirej, pan Jerzy 
Nowak oraz chór parafii Pleśna 
wraz z przyjaciółmi. Takie wy-
darzenia stwarzają mieszkańcom 
okazję do integracji, są formą 
odpoczynku i rozrywki. Zdarza 
się, że takie przedsięwzięcia są 
jedyną w roku okazją, by zoba-
czyć się, wymienić doświadcze-
nia, zwyczajnie porozmawiać. 

Sołtys Wsi Łowczówek 
Kazmierz Mania serdecznie 
dziękuje Seniorom za obec-
ność. Dziękuje wszystkim za-
angażowanym w pomoc przy 
organizacji imprezy: Radzie 
Sołeckiej, Centrum Kultury 
w Pleśnej, księdzu probosz-
czowi Józefowi Bobowskie-

mu, chórzystom z parafii Ple-
śna. Wszystkim zaproszonym 
składa życzenia jeszcze wielu 
zdrowych lat wypełnionych po-
myślnością i szczęściem. 

Organizatorów wspiera Cen-
trum Kultury w Pleśnej. 

S. Smoleń
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W pierwszym tygodniu ferii zimowych Centrum 
Kultury w Pleśnej zorganizowało zajęcia stacjonar-
ne dla dzieci. Oferta skierowana była do mieszkań-
ców Gminy Pleśna. W zajęciach wzięło udział 34 
uczestników. 

W poniedziałek dzieci uczestniczyły w warszta-
tach plastycznych. Na bazie styropianowych stoż-
ków i wełny wykonywały choinki przyozdobione 
koralami i cekinami. Po zajęciach dzieci mogły 
zabrać swoje prace do domu. Głównym tematem 
wtorkowych zajęć było pieczenie pierników. Dzie-
ci uczyły się zagniatania ciasta, wycinania z niego 
przeróżnych form oraz prostego dekorowania bia-
łym lukrem. Zaraz po warsztatach kulinarnych dzie-
ci udały się na salę widowiskową, by wziąć czynny 
udział w spektaklu teatralnym „Podróże Baltazara 
Gąbki”. 

W środku tygodnia miał miejsce wyjazd do 
Brzeska. Grupa odwiedziła manufakturę „Szklana 
Gwiazda” - zakład specjalizujący się w ręcznym 
wykonywaniu ozdób choinkowych. Dzieci pozna-
wały to żmudne rzemiosło, zwiedziły poszczególne 
sale, w których nadaje się kształt ozdobom, srebrzy 
i maluje się gotowe formy. Pod koniec pobytu w ma-
nufakturze wzięły udział w warsztatach, ozdabiając 
własne bombki choinkowe. 

W czwartek wszystkie dzieci spotkały się na 
dorocznym balu karnawałowym, zorganizowanym 
wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Pleśnej. 
Na parkiecie bawiły się pięknie wystrojone księż-
niczki, czarodziejki, superbohaterowie oraz wiele 
innych postaci z komiksów i bajek. Dzieci miały 
możliwość zaprezentowania się w przebraniu na 
scenie. Nie zabrakło także ciekawych konkursów, 
gier i zabaw. Podczas balu panie z Gminnej Biblio-
teki Publicznej wręczyły nagrody dla najaktywniej-
szych młodych czytelników. 

Ferie w Centrum Kultury zakończył wyjazd do 
kina w Tuchowie. Dzieci obejrzały film animowany 
pt. „Tajni i Fajni”.

S. Smoleń
(relacja foto na okładce)

Tak było w ferie z Centrum Kultury w Pleśnej

W niedzielę, 16 lutego w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury w Pleśnej odbyła się premiera dwóch 
spektakli w wykonaniu teatru „Wpoprzek”. Pozo-
stając jeszcze w atmosferze walentynek, przy kawie 
i ciastku, grupa teatralna zafundowała publiczności 
interesujący, romantyczny wieczór przy dwóch jed-
noaktówkach Antoniego Czechowa. 

W „Niedźwiedziu” można było zobaczyć troje 
aktorów: Izę Ogielę, Piotra Jasiaka i Kingę Derus, 
natomiast w „Oświadczynach” zagrali: Katarzyna 
Kras, Andrzej Stec i Marcin Warchoł. Oba przedsta-
wienia w humorystyczny i prosty sposób obnażały 
ludzkie słabości: zawiść, materializm, zarozumia-

łość czy upór. Jednakże dotykały też tematu miłości, 
która ostatecznie łagodzi obyczaje. 

Reżyserem obu dramatów i opiekunem teatru jest 
Piotr Jasiak. Opiekę techniczną nad imprezą spra-
wował Rafał Peterek. W przygotowanie sztuk zaan-
gażowali się Maria Jasiak, Ewa Szumlańska - Broda 
oraz Jan Podstawski. Podmiotem wspierającym wy-
darzenie było Centrum Kultury w Pleśnej. 

Teatr „Wpoprzek” powstał z inicjatywy Piotra 
Jasiaka na przełomie 2017 i 2018 roku. Działa przy 
Centrum Kultury w Pleśnej. 

S. Smoleń

Walentynki z teatrem „Wpoprzek”
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Współpraca nauczyciela 
z rodzicami jest niezbędnym 
warunkiem prowadzenia pra-
cy wychowawczo-dydaktycz-
nej. Od chwili przekroczenia 
przez dziecko progu przed-
szkola cel pracy pedagogicz-
nej przedszkola i cel rodzinny 
staje się wspólny. Bardzo waż-
ne jest, aby te dwa najważniej-
sze ogniwa działały wspólnie, 
wzajemnie się uzupełniając.

Rodzina i przedszkole to 
najważniejsze środowiska wy-
chowawcze małego człowieka, 
dlatego niezwykle ważna jest 
współpraca pomiędzy nauczy-
cielami a rodzicami. Przed-
szkole w Pleśnej systematycz-
nie realizuje zadania w ści-
słej współpracy z rodzicami 
- ułatwia to poznanie dzieci 
i pozwala ujednolicić wpły-
wy wychowawcze. Poprzez 
różnorodne formy współpracy 
z rodzicami, a także aktywne 
formy udziału rodziców w ży-
cie przedszkola dążymy do 
tego, aby poczuli się współgo-
spodarzami placówki. Jedną 
z takich form współpracy jest 
działalność kółka muzyczno 
- teatralnego. W ramach dzia-
łań kółka angażowane są nie 
tylko dzieci, a także rodzice. 

Zasadniczym celem tych 
spotkań jest wspólna integra-
cja na gruncie rodzic - dziecko
-przedszkole. Dlatego cieszy 

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem, 
dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują przyjaźń.”

Phil Bosmans

nas fakt, że rodzice chętnie 
angażują się w przygotowy-
waniu bajek i przedstawień. 
Wyjątkowa aktywność rodzi-
ców polega na tym, iż czyn-
nie, dobrowolnie angażują się 
w przedstawienia teatralne, 
uroczystości oraz inne im-
prezy przedszkolne. Robią to, 
ponieważ uwielbiają widzieć 
uśmiech na twarzach swoich 
dzieci, oraz lubią pomagać 
w przedsięwzięciach nauczy-
cielom. Podczas wystąpień 
wzmacnia się więź rodzinna 
pomiędzy dzieckiem a rodzi-
cem. Najmłodsi mogą zoba-
czyć osoby, które najbardziej 
kochają, w roli aktorów. Dzie-
ci są dumne ze swoich rodzi-
ców, długo pamiętają ich trud 
oraz poświęcenie. Namacal-
nym efektem działań naszych 
rodziców jest również aran-
żacja oraz współtworzenie 
strojów niezbędnych podczas 
występów. Efektem działań 
rodziców są również piękne 
dekoracje. 

Dla nas nauczycieli bar-
dzo ważna jest ta współpraca. 
Dobra współpraca, wzajem-
na akceptacja i zrozumienie 
wpływają pozytywnie na roz-
wój dziecka, wzmacniają od-
działywania wychowawcze 
i edukacyjne, przyczyniają 
się także do wzrostu prestiżu 
przedszkola i dają szanse roz-
woju inicjatyw społecznych 

na rzecz rozwoju placówki. Ta 
współpraca daje szansę cią-
głego rozwoju i doskonalenia 
się nauczycieli oraz rodziców 
jako osób odpowiedzialnych 
za prawidłowy rozwój dziec-
ka. Poza tym cieszy nas fakt, 
że rodzice dają z siebie tak 
wiele, bo przecież łączy nas 
jeden cel - jak najlepszy roz-
wój i edukacja dzieci.

Budujące jest także, że nasi 
aktorzy - amatorzy chętnie po-
dejmują inicjatywę, są przede 
wszystkich naszymi partnera-
mi i inicjatorami wielu akcji, 
doradzają i wspólnie z na-
uczycielami czerpią z udziału 
w tych przedsięwzięciach nie-
samowitą radość i energię. 

Każde przedsięwzięcie, 
które wnosi w życie dziecka 
uśmiech i zadowolenie jest 
bezcenne. Wsparcie ze strony 
rodziców, życzliwość i praca 
na rzecz przedszkola, akcep-
tacja planów i zamierzeń to 
ogromna pomoc w kształceniu 
i wychowaniu naszych dzieci. 
Bardzo dziękujemy za zaanga-
żowanie w działalność kółka 
muzyczno - teatralnego oraz 
za bezinteresowną pomoc, po-
święcony czas, uśmiech, cen-
ne rady i pasję, którą zarażacie 
innych. 

E.Ś
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PRZEDSZKOLE W DOMU W CZASACH EPIDEMII

nie internetowej Przedszkola 
w Pleśnej oraz przedszkolne 
grupy na Facebook. Inicjaty-
wę skierowaliśmy do wszyst-
kich rodziców - nie tylko tych, 
których dzieci uczęszczają do 
naszej placówki. Nasi pedago-
dzy wspierają rodziców w po-
mysłach na aktywne zabawy 
stymulujące rozwój ich dzieci. 
Jak się okazuje, kluczem do 
sukcesu jest prowadzenie zajęć 
podobnych do tych, do których 
dziecko jest przyzwyczajone 
na co dzień. Nie możemy za-
kłócać rutyny malucha, któ-
rą do tej pory znał. Musimy 
pamiętać, aby czas spędzony 
w domu nie był czasem przed 
telewizorem, czy tabletem 
z puszczoną bajką. Maluch 
dalej powinien sprzątać swoje 
zabawki, codziennie sam się 
ubierać, a także rozwijać swo-
je umiejętności i zainteresowa-
nia. Kadra nauczycielska an-
gażuje dzieci w gry i zabawy, 
także za pośrednictwem łącza 
internetowego. Maluchy bar-
dzo szybko adaptują się do no-
wych warunków. Nawet jeśli 
nie zobaczą na ekranie swojej 
ulubionej cioci z przedszkola, 
to w bezpiecznym, domowym 
otoczeniu chętnie biorą udział 
w ćwiczeniach czy pracach 
plastycznych proponowanych 
przez nauczyciela. 

Pamiętajmy, róbmy to 
z „głową” i nie zarzucajmy 
maluchów i rodziców zbędny-
mi aktywnościami. Wszystko 
z umiarem. Nie musimy ani-

Zamknięcie szkół i przed-
szkoli to trudne wyzwanie, 
które wymaga od rodziców 
zorganizowania rodzinnego 
dnia na nowo. To nowa sytu-
acja dla placówek edukacyj-
nych i… rodziców Rodzice 
wymieniają się opieką nad 
maluchem, wymyślając co-
raz to nowe gry i zabawy dla 
przedszkolaka, aby się nie nu-
dził. Z pomocą przychodzi ini-
cjatywa w postaci przedszkola 
zdalnego, które dostępne jest 
dla wszystkich chętnych. Ma-
luch bawi się i uczy, a każde 
spotkanie odbywa się zdalnie, 
za pośrednictwem kompute-
ra. Konieczne jest więc takie 
wsparcie, które zagwarantuje 
rodzicom choć chwilę czasu na 
odnalezienie się także w roli 
pracownika. 

Najważniejszym celem jest 
wsparcie rodziców w tej trud-
niej sytuacji oraz zapewnienie 
ciągłości zajęć edukacyjnych 
dla najmłodszych. Często ro-
dzice opiekę nad dzieckiem 
łączą z pracą zdalną - maluch 
wymaga dodatkowej uwagi, 
zaangażowania go w zajęcia, 
które będą nie tylko dla niego 
interesujące, ale również po-
zwolą rozwinąć jego wiedzę 
i umiejętności - tak, jak na co 
dzień dzieje się to w przed-
szkolach i szkole. 

Chcąc wspomóc rodziców 
w tym czasie, postanowiliśmy 
otworzyć „zdalne przedszkole 
w domu - poradnik” na stro-

mować przecież całego czasu 
dziecka - na co dzień też tego 
nie robimy. Dajmy mu prze-
strzeń do własnych działań - 
pytajmy, co ma ochotę zrobić. 
Malowanie, układanie wieży 
z klocków, czy ustawianie ma-
skotek według wielkości czy 
koloru, to zajęcia, w które nie 
musimy się angażować. Mu-
simy natomiast dać odczuć 
dziecku, że cały czas jesteśmy 
przy nim i nawet jeśli samo-
dzielnie maluje, zainteresujmy 
się tym, co przedstawia rysu-
nek czy jakich kolorów chce 
używać. To jest też doskonały 
moment na edukację dziecka 
poprzez najprostsze gry i za-
bawy, które doskonale znamy 
z naszych dziecięcych lat. Za-
bawa „Ciepło-zimno”, „1, 2, 
3 Baba Jaga patrzy” poćwiczy 
motorykę malucha, gra z piłką 
w „Kolory” pozwoli nauczyć 
dziecko kolejnych nazw barw, 
„Głuchy telefon”- wyćwiczy 
słuch, a lepienie z masy solnej 
rozwinie zdolności plastycz-
ne i pozwoli usprawnić pracę 
małych rączek .Najważniejsza 
jest organizacja dni z dziec-
kiem w domu. Jeśli od samego 
początku dołożymy wszelkich 
starań i utrzymamy codzien-
ne rytuały oraz obowiązki, to 
przejdziemy przez tę wyjątko-
wą sytuację bez nadmiernego 
stresu dla malucha i dla nas sa-
mych

M. D.
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Szósty Turniej Badmintona „O Puchar Wójta Gminy Pleśna”

W hali sportowej w Pleśnej, 
w dniach 22 - 23 lutego, odbyła 
się szósta edycja badmintono-
wych rozgrywek pod patrona-
tem wójta gminy Pleśna Józefa 
Knapika. W sobotę w turnieju 
wojewódzkim wystąpiły dzie-
ci, natomiast w niedzielę w tur-
nieju otwartym dorośli i duety 
rodzinne. 

Czwarta edycja turnieju 
o randze wojewódzkiej skupiła 
99 zawodników z ośmiu ma-
łopolskich klubów. Niedzielny 
turniej otwarty to popis umie-
jętności 38 zawodników z czte-
rech województw: małopol-
skiego, podkarpackiego, świę-
tokrzyskiego i śląskiego. 

Wśród nich byli oczywiście 
gospodarze, zawodnicy sekcji 
badmintona UKS „Gryf” Ple-
śna. W sobotę sześcioro na-
szych reprezentantów stanęło 
na podium. W kategorii żak 
młodszy Olga Ogar zajęła trze-
cie miejsce. Również trzecie 

miejsce w kategorii 
młodzik młodszy 
wywalczyła Emilia 
Budzik, natomiast 
w kategorii junior 
młodszy Daria Gą-
ciarz. Drugie miej-
sce w kategorii 
młodzik młodszy 
zdobyli Karolina 
Stolarczyk i Alek-
sander Prusak. Iza-
bela Kula, zdo-
bywając pierwsze 
miejsce w katego-
rii junior młodszy, 
otrzymała puchar 
wójta. W niedzie-
lę Daria Gąciarz 
zwyciężyła w kate-
gorii kobiet, nato-
miast Beata Sorys 
i Joanna Ścieżka 
uplasowały się na 
trzecim miejscu. W kategorii 
mężczyzn amator na trzecim 
stopniu podium stanął Krzysz-
tof Sorys. Zdzisław Kula w ka-
tegorii +40 i OPEN był trzeci. 

Ponadto rozegrano turniej ro-
dzinny, w którym zwyciężyli 
Izabela i Zdzisław Kula. Beata 
i Krzysztof Sorys stanęli na 
najniższym stopniu podium. 
W dwudniowych zmaganiach 
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cięzców obecni byli także jego 
zastępca Ryszard Stankowski, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Pleśna Janusz Jarząb, dyrektor 
SP Pleśna Agnieszka Stasik. 

Organizatorami zmagań 
badmintonistów byli UKS 
„Gryf” Pleśna oraz Szkoła 
Podstawowa w Pleśnej. Wśród 
startujących rozlosowano na-

klub z Pleśnej reprezento-
wało 33 zawodników. Widać 
postępy wśród startujących, 
co świadczy o prawidłowym 
szkoleniu i dobrze wróży na 
przyszłość w osiąganiu jeszcze 
lepszych rezultatów. 

W oficjalnym otwarciu za-
wodów uczestniczył wójt Józef 
Knapik. Przy dekoracji zwy-

grody rzeczowe ufundowane 
przez sponsorów: Józefa Kna-
pika, Piotra Kajmowicza, Ja-
nusza Jarząba, Jacka Budzika, 
firmy MedFlor, SKOK Kwiat-
kowskiego i GKRPA. Przygo-
towaniem całej oprawy zawo-
dów kierowali Beata i Krzysz-
tof Sorys oraz Zdzisław Kula.

K. S.

Drodzy Wędrowcy, szanowni Czytelnicy, 

wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak w obecnej sytuacji zrozumiałe i konieczne są obostrzenia, w tym 
zakaz organizacji imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym czy turystycznym. Nie wiemy, 
co czeka nas w najbliższej przyszłości, zwłaszcza w dwóch kolejnych miesiącach. 

Pamiętacie? Końcem roku, na podsumowaniu dziewiątego sezonu, snuliśmy wspólnie plany na temat 
tegorocznej, jubileuszowej, dziesiątej już akcji turystycznej pod hasłem „Wędruj Razem z Nami”. Rzeczy-
wistość pokazuje, że niczego nie możemy być pewni. 

Wiemy dziś niewątpliwie, iż w kwietniu się nie spotkamy. Nie zrealizujemy planów na biesiadne rozpo-
częcie sezonu na stokach Pasma Brzanki. Z dużym prawdopodobieństwem i majowa wycieczka nie dojdzie 
do skutku, a i z czerwcem wiążemy obawy.

Z żalem przyjmujemy realny scenariusz, wg którego nasz jubileusz nie dojdzie w tym roku do skutku. 
Dziś jednak jeszcze nie rozstrzygamy, niemniej jednak prosimy śledzić informacje na portalu Gminy Ple-
śna i na Facebooku Centrum Kultury. Poinformujemy Was o ostatecznej decyzji. 

Jeżeli spełnią się nasze obawy, dziesiąty sezon akcji przekładamy na rok 2021, realizując już zało-
żony przez nas plan. Ale to nie wszystko. Z chwilą, gdy zagrożenie epidemiologiczne w kraju przestanie 
obowiązywać, a obostrzenia zostaną odwołane, zobowiązujemy się zorganizować kilka nadprogramowych 
wycieczek. Mamy nadzieję, że uda się nam spotkać jeszcze w okresie letnim. 

Będąc przy głosie, życzymy Wszystkim Wędrowcom i Czytelnikom „Pogórza” przede wszystkim zdro-
wia na okres tych jakże nietypowych Świąt Wielkiej Nocy. Bądźmy dla siebie dobrzy, okazujmy sobie 
ciepło, cierpliwość i więcej zrozumienia. Niech nadchodzące Święta budują i cementują nasze więzi z bli-
skimi, z rodziną, przyjaciółmi. Nawet na odległość. 

Spokojnych Świąt życzą

Jan Wójtowicz

oraz

pracownicy Centrum Kultury w Pleśnej

Co z X sezonem akcji „Wędruj Razem z Nami”?
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DESK Strefa Przedsiębiorcy –
 BEZPŁATNA przestrzeń biurowa w Tarnowie!

Strefa Przedsiębiorcy DESK to zupełnie 
DARMOWE miejsce dla przedsiębiorców. 
Aby móc korzystać ze strefy biznesowej na-
leży jednorazowo zarejestrować się, a następ-
nie zarezerwować dane miejsce poprzez stronę 
internetową lub telefonicznie. Formularz reje-
stracyjny jest bardzo prosty, gdyż zawiera tyl-
ko imię, nazwisko, nazwę firmy oraz jej NIP, 
a także numer telefonu i adres e-mail do kon-
taktu. DESK jest miejscem, gdzie można spo-
kojnie popracować, zorganizować spotkanie 
lub szkolenie. Naszym głównym celem jest 
umożliwienie rozwoju zarówno małym jak 
i całkowicie nowym na rynku firmom, poprzez 
zapewnienie im komfortowych warunków do 
pracy. Przestrzeń daje możliwość poznania lu-
dzi z różnych branż, a także sprzyja nawiązy-
waniu nowych kontaktów. 

Każdy przedsiębiorca nie posiadający wła-
snego biura może skorzystać z pomieszczeń:

•	 Sali konferencyjnej - wyposażonej 
w rzutnik, ekran oraz tablice magnetyczną. 
Pomieszczenie to przeznaczone jest dla max 
12 osób.

•	 Sali bilateralnej - sala do spotkań in-
dywidualnych. Idealne miejsce do przepro-
wadzenia np. rozmowy kwalifikacyjnej. 

•	 Sali komputerowej - dostępnych 5 sta-
nowisk komputerowych. Istnieje możliwość 
skorzystania z laptopa.

Ponadto w Strefie Przedsiębiorcy DESK 
można skorzystać z darmowego WiFi, nato-
miast w recepcji użytkownicy mają możli-
wość bezpłatnego wydrukowania, skserowa-
nia oraz zeskanowania swoich dokumentów. 
Dla nowo zarejestrowanych osób przygoto-
wane są „gadżety deskowe”. Biuro mieści się 
w samym centrum Tarnowa przy ulicy Wało-
wej 16, jest to zatem kolejna zaleta dla klien-
tów. Dzięki dogodnej lokalizacji obiekt jest 
chętnie odwiedzany nie tylko przez lokalnych 
przedsiębiorców, ale również osoby z całej 
Polski. Z darmowej strefy można korzystać 
od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 - 
20.00. Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do odwiedzenia jedynej w Tarnowie 
BEZPŁATNEJ strefy coworkingu.
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Komputery dla uczniów

Gmina Pleśna pozyskała do-
tację w wysokości 70 000 zł na 
zakup laptopów dla uczniów 
z terenu Gminy Pleśna. Ze 
środków dotacji możliwy bę-
dzie zakup ponad 40 urządzeń.

Z uwagi na wprowadzenie 
na terenie RP stanu epidemii, 
nauczanie prowadzone jest 
zdalnie. Laptopy zostaną prze-
kazane dyrektorom szkół pod-
stawowych, którzy następnie 
przekażą je uczniom nie po-
siadającym w domu urządzeń 
umożliwiających realizację 

podstawy programowej zdal-
nie. Po zakończeniu okresu 
kwarantanny laptopy pozo-
staną w szkołach i będą wy-
pożyczane uczniom do celów 
edukacyjnych lub będą służy-
ły w szkole do realizacji zajęć 
(np. nauka programowania) - 
ostateczna decyzja będzie na-
leżała do dyrektora placówki. 
Laptopy zostaną przekazane 
6 szkołom podstawowym, dla 
których organem prowadzą-
cym jest Gmina Pleśna oraz 
dla 1 szkoły prowadzonej 

przez osobę fizyczną na terenie 
Gminy Pleśna.

Działanie jest finansowa-
ne ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020.

Ponadto Gmina Pleśna prze-
kazała na zakup laptopów dla 
uczniów środki własne w wy-
sokości 10 000 zł, dzięki cze-
mu zakupiono dodatkowe 
urządzenia.

O. T.

Telefon: +48 14 639 08 75

e-mail: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com

www.desktarnow.pl

Fb: www.facebook.com/DESKWalowa16
Fb: www.facebook.com/FRRE.Tarnow/

IG: www.instagram.com/strefaprzedsiebiorcydesktarnow/

Strefa przedsiębiorcy DESK prowadzona jest przez Fundację 
Regionalnego Rozwoju Edukacji. Projekt współfinansowany 

z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie 124 900,00 zł.
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Ramki dla babć i dziadków

Z okazji świąt wszystkich babć i dziadków, Centrum Kultury w Pleśnej zorganizowało zaję-
cia plastyczne dla najmłodszych wychowanków ze szkoły podstawowej w Pleśnej. We wtorek, 
14 stycznia dzieci z klas I - III malowały i zdobiły ramki na zdjęcia. W ten sposób powstały nieco-
dzienne, ręcznie udekorowane prezenty, które trafiły do rąk dziadków. 
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Ferie zimowe z Centrum Kultury w Pleśnej


