Smacznie i ekologicznie podczas XII EKO Święta Owoców w Pleśnej

Tegoroczne, XII już Święto Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna odbyło się pod
hasłem "EKO". Impreza miała miejsce 20 lipca w centrum wsi Pleśna. Jednym z głównych
celów jej przeprowadzenia była promocja zdrowej, ekologicznej i głównie miejscowej
żywności. Pogoda i nastroje dopisały, a smaki tegorocznej edycji były wyjątkowe!
Po godzinie 15.00 gospodarz Święta i gminy - wójt Stanisław Burnat - powitał wszystkich
przybyłych na imprezę, w tym zaproszonych gości. O znaczeniu tego wyjątkowego w
powiecie przedsięwzięcia wspominali poproszeni o głos: poseł Urszula Augustyn, marszałek
Stanisław Sorys i starosta tarnowski Roman Łucarz. Po powołaniu komisji konkursu
"Pleśnieński Smak" nadszedł czas na część artystyczną imprezy.
Konferansjer Święta - Krzysztof Borowiec - zapowiadał występy kolejnych zespołów i kapel
ludowych. Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pleśna wystąpił z programem
krakowiaków zachodnich, w którym nie zabrakło typowego dla Krakowa akcentu w postaci
lajkonika. Zgromadzona przy scenie publiczność nagradzała brawami także występy zespołu
ludowego "Młodzi Jastrzębianie" i kapeli "Gwoździec". Nie lada atrakcją okazał się program
przygotowany przez zespół regionalny "Biskupianie" spod Radłowa. Żywy koń, biorący
udział w przedstawieniu, spowodował spore zaskoczenie i zainteresowanie oglądających.
Oczywiście z wielkim przytupem zagrała po raz kolejny Orkiestra Dęta Szczepanowice pod
batutą Jacka Skrzelowskiego.
Tańce i śpiewy ludowe przeplatane były konkursami ekologicznymi, angażującymi w
zabawę, ale i edukację, dzieci, młodzież i dorosłych. Wszyscy uczestnicy konkursów
otrzymali nagrody rzeczowe.
Stało się już tradycją, iż w Pleśnej podczas Święta Owoców prezentuje się szereg wystawców,
przede wszystkim biorący udział w konkursie „Pleśnieński Smak”: producenci, koła
gospodyń, stowarzyszenia i rolnicy, chcący promować zdrową, naturalną, smaczną żywność.
W tym roku obok 14 stoisk spożywczych, gościliśmy także te z biżuterią, ceramiką,
rękodziełem artystycznym oraz przedstawicieli ginących zawodów: bednarza i rzeźbiarza w
drewnie. Od trzech lat Święto uatrakcyjnia stoisko "Zasmakuj w Małopolsce" organizowane
przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Krakowie, serwujące
najlepsze, regionalne smaki województwa. W tym roku gościli u nas z kącikiem zabaw dla
dzieci i sporą liczbą konkursów. Wreszcie, w ramach kampanii "Festiwal Dobrego Piwa"
firma Al.Capone serwowała smaczne piwa pochodzące z regionalnych browarów, ważone wg
tradycyjnych receptur.
Organizatorzy zadbali także o najmłodszych, zapewniając im atrakcje w postaci dmuchanych
zjeżdżalni czy eurobungge oraz stoisk z lodami i watą cukrową. Najmocniejszym akcentem
dwunastej edycji Święta był koncert gwiazdy wieczoru - działającej od ponad 20 lat grupy

rockowej ZIYO z Tarnowa. Zgromadzeni na koncercie fani bawili się przednio, a muzycy
bisowali kilkakrotnie.

Najlepsze smaki święta!
Wkomponowany w tradycję dwunastoletniego Święta konkurs "Pleśnieński Smak" w tym
roku zorganizowany został pod kątem żywności ekologicznej. Spośród 14 uczestników
komisja w składzie:
Przewodnicząca - Marta Rzepa - Z-ca Wójta Gminy Pleśna
Członkowie: Eugeniusz Tadel - kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w
Tarnowie, Elżbieta Siedlik - przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
O/Tarnów, Anna Wadas - Radna Gminy Pleśna, Leszek Nowicki - Radny Gminy Pleśna.
Sekretarz - Jolanta Zych - MODR Karniowice, PZDR Tarnów,
wyłoniła laureatów w czterech kategoriach:
Napoje, wina i nalewki
I miejsce: Gospodarstwo Ekologiczne Zofii Gromba z Janowic - za napój zdrowotny "Vita",
II miejsce: Stowarzyszenie "Dolina Czereśni" ze Szczepanowic - za nalewkę czereśniową,
III miejsce: Zofia Michałowska z winnicy "Zadora" - za miodowe wino likierowe.
Desery, ciasta, wypieki
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich z Rzuchowej - za kołacz z serem,
II miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne Barbary Bała z Janowic - za babeczki owocowe,
III miejsce: F.P.H.U. "MARCEPAN" z Pleśnej - za słodką malinkę.
Potrawy domowe
I miejsce: Gospodarstwo Ekologiczne Teresy Filipowicz z Mogilna - za pierożki ze śliwkami
w sosie miodowo - orzechowym,
II miejsce: Stowarzyszenie Grupa "ODROLNIKA" z Rzuchowej - za fasolę ze śliwką,
III miejsce: Winnica „Zawisza” Mariusza Chryka z Wesołowa - za szynkę dojrzewającą,
I wyróżnienie: Koło Gospodyń Wiejskich „Warkocz Tarłówny” z Dębna - za groch „Jaś” ze
śliwką suszoną,
II wyróżnienie: F.H.U. Marcin Mazur z Pieniążkowic - za oscypka na ciepło z żurawiną.
Miody i produkty pszczele

I miejsce: Wiesław Skruch z Koła Pszczelarzy w Pleśnej - za pierzgę w miodzie,
II miejsce: Pasieka Wędrowna "Burnat" z Chojnika - za miód lipowy,
III miejsce: Pasieka "Karwat" z Tarnowa - za kit pszczeli.
Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez
organizatorów. Tytuł najatrakcyjniejszego, najładniejszego stoiska wystawowego XII EKO
Święta Owoców jednomyślnie przyznano Stowarzyszeniu "Dolina Czereśni" ze
Szczepanowic.

Pomogli nam!
Organizatorzy imprezy - Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz Gmina
Pleśna - serdecznie dziękują zaangażowanym w przeprowadzenie Święta osobom, firmom i
instytucjom, a przede wszystkim: Starostwu Powiatowemu w Tarnowie, Powiatowemu
Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Tarnowie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Małopolskiego, firmie Al.Capone S.C, PPHU "El-Stach", Oddziałowi Banku Spółdzielczego
„Rzemiosła” w Pleśnej, Sekretariatowi Regionalnemu KSOW Województwa Małopolskiego,
wszystkim wykonawcom i zespołom prezentującym się podczas Święta, Krzysztofowi
Borowcowi, agencji "CERBER", agencji koncertowej "Jolmax", Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Pleśnej
Organizatorzy dziękują mediom zainteresowanym promocją tego gminnego wydarzenia:
Gazecie Krakowskiej, która po raz kolejny gościła w Pleśnej z redakcją terenową, rozgłośni
RDN Małopolska, Telewizji Polskiej Kraków oraz tygodnikowi Miasto i Ludzie z Tarnowa.

