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  Zmagania rekreacyjno – sportowe w ramach VI Europejskiego Tygodnia 

Sportu dla Wszystkich w tym roku rozpoczęły się nieco wcześniej. Planując 

udział w kolejnym XX Sportowym Turnieju Miast i Gmin chcieliśmy podobnie 

jak w latach ubiegłych zaproponować takie imprezy, które zachęciłyby do 

udziału wielu mieszkańców naszej Gminy. Począwszy od przedszkolaków do 

osób dorosłych. Część zaplanowanych imprez, które w latach ubiegłych cieszyły 

się dużym zainteresowaniem również w tym roku zostały powtórzone. 

 

 W sobotę 17 maja 15 uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach  brało 

udział w zajęciach sportowych na pływalni w Faściszowej – Modrzewiowe 

Wzgórze. Najlepszymi pływakami okazali się kolejno: Mikoś Arkadiusz, Kocik 

Bartłomiej, Niewola Patryk i Skruch Dominik. W nagrodę otrzymali okularki 

pływackie. 

 Trasa zaplanowanej wycieczki rowerowej rozpoczynała się pod szkołą  

i wiodła drogami wzdłuż prawego brzegu Białej. Po jednogodzinnej jeździe 

zatrzymaliśmy się na 30 minut w Tuchowie. Następnie rozpoczęła się 

wspinaczka po wzniesieniach dróg wiodących do Mesznej Opackiej i Lichwina. 

Tam też na drodze prowadzącej do Cmentarza Legionistów na Łowczówku 

została przeprowadzona próba sportowa w jeździe indywidualnej na czas. Po 

krótkim odpoczynku i podsumowaniu czasówki zjechaliśmy w stronę 

Rychwałdu pod szkołę w Pleśnej. Podczas wycieczki pokonaliśmy dystans 32 

km. 

 Na boisku sportowym „Orlik” w turnieju piłkarskim dzieci wystąpiły 4 

drużyny. Grano systemem każdy z każdym.  

 

 W turnieju finałowym badmintona i tenisa stołowego który został 

przeprowadzony w niedzielę 18 maja na hali sportowej w Pleśnej uczestniczyło 

po 21 finalistów, natomiast w grach eliminacyjnych łącznie 150 zawodników.  

Wyłoniły one uczestników zawodów  finałowych, do których zakwalifikowali 

się najlepsi wśród dziewcząt i chłopców. Większość ze startujących bardzo 

ambitnie podchodziło do każdego spotkania.  W każdym meczu uczniowie 

doskonalili swoje umiejętności, chcąc wygrywać i kontynuować udział  



w dalszej części turnieju. W kategorii dziewcząt gimnazjum w badmintona 

zwyciężyła podobnie jak w roku ubiegłym Aleksandra Bogacka. Kolejne 

miejsca zajęły Daria Łątka, Patrycja Pytlik i Sara Drwal. Wśród chłopców 

wygrał Marcin Mania przed Danielem Krasem, Przemysławem Krydką  

i Mateuszem Ropskim. W turnieju drużynowym dziewcząt uczestniczyło 9 par 

podzielonych na dwie grupy eliminacyjne. Po dwie najlepsze drużyny grupowe 

walczyły o zwycięstwo i medale w całym turnieju. Natomiast w turnieju tenisa 

stołowego wśród dziewcząt najlepsza okazała się również Aleksandra Bogacka 

przed  Patrycją Pytlik i Sarą Drwal. Oskar Budzik okazał się bezkonkurencyjny 

wśród chłopców. Kolejne miejsca na podium zajęli Tomasz Brożek i Jędrzej 

Knapik. Zwycięzcy otrzymali medale i rakietki do badmintona z rąk 

prowadzącego turniej Krzysztofa Sorysa. Gratulujemy wszystkim startującym 

oraz dziękujemy za udział.  

Również w niedzielę 18 maja  odbył się XII Gminny Rajd Miejscami 

Pamięci Narodowej. Organizatorem był Zespół Szkolno – Przedszkolny  

w Rzuchowej W Rajdzie udział wzięła młodzież ze szkoły w Rzuchowej  

i Janowic, a także zaproszeni goście, w sumie około 80 osób. 

Na Cmentarzu wojennym nr 192 ( Lubcza Szczepanowska – Lubinka) 

zaprojektowanym przez Gustawa Rossmanna odbyła się prelekcja. Pomnikiem 

centralnym na tym cmentarzu jest siedemnastometrowa kryta gontem kaplica.  

O godzinie 12:30 odbyła się Msza Święta w której uczestniczyły władze Gminy 

Pleśna, przedstawiciele Światowego Związku AK, poczty sztandarowe. Na 

grobach złożono wiązanki kwiatów. Rajd zakończył się pieczeniem kiełbasek  

i wspólnym biesiadowaniu. 

 

 Natomiast na obiekcie „Orlik” najmłodsi adepci tenisa ziemnego walczyli 

w mini turnieju tej wspaniałej dyscypliny, a ich starsi koledzy w turnieju piłki 

nożnej. W turnieju tenisa uczestniczyło 12 uczniów – zwyciężył Adrian 

Skowron , natomiast w turnieju piłkarskim 3 drużyny. Po zakończeniu zmagań 

najlepsi otrzymali symboliczne nagrody. 
 

 W poniedziałek 19 maja przeprowadzono zaplanowany Test Coopera. Test 

szacuje wytrzymałość krążeniowo – oddechową. Przeznaczony dla osób od 13 

roku życia, aktywnych fizycznie na poziomie rekreacyjnym lub wyczynowym. 

Zadanie testowe polega na przebiegnięciu jak największego dystansu w ciągu 12 

minut według tabel uwzględniających wiek i płeć. Miejscem testu powinna być 

równa, utwardzona powierzchnia. Biegamy po pętli o znanej długości. Od 

uczestników nie wymaga się ciągłego biegu, przez część dystansu można 

maszerować. Pokonany dystans należy odnaleźć w odpowiedniej dla wieku  

i płci komórce tabeli. Jeśli jest on gorszy niż „przeciętny” lub „zadawalający” , 

są powody do niepokoju. Do testu przystąpiło  wielu  uczniów szkół 

gimnazjalnych i podstawowych.   

 



 

 

 

Najlepsze wyniki wśród startujących gimnazjalistów uzyskali: 

 

 Daria Łatka – 2490m, Sara Drwal – 2450m, Weronika Plebanek – 

2445m, 

 Mateusz Maślanka – 3020m, Przemysław Brach – 2870m, Patryk 

Bańka  – 2830m, 

 

Najlepsze wyniki wśród startujących uczniów SP uzyskali: 

 

 

 Weronika Martyka – 2180m, Julia Kuklińska – 2145m, Izabela 

Adamiak– 2005m, 

 

 Szymon Budzik – 2430m, Adrian Skowron – 2395m, Karol Kukułka –   

     2320m, 

  

Najlepsi zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami i medalami. 
 

W tym samym dniu w godzinach popołudniowych na hali przy 

Gimnazjum w Pleśnej został rozegrany V Turniej Dwójek Siatkarskich. Mogli  

w nim uczestniczyć uczniowie gimnazjum, szkół średnich i dorośli. Do 

zawodów przystąpiło 16 par.   Były to pary męskie, żeńskie i mieszane. Grano 

systemem brazylijskim – do dwóch przegranych. Każdy mecz trwał 10 min. 

Uczestnicy pod nadzorem organizatora sami sędziowali. Z tego zadania 

wywiązali się bardzo dobrze. Po ostatnim finałowym spotkaniu pierwsza trójka 

turnieju otrzymała piękne statuetki. 

 

Najlepsze pary V Turnieju „Dwójek Siatkarskich2014”: 

 

1. Marcin Lisowski –  Dominik Słowik 

2. Michał Gawron – Karolina Brożek 

3. Filip Wiejacki –    Michał Wiejacki 

 

 Również w poniedziałek w szkole podstawowej w Janowicach został 

przeprowadzony turniej w tenisie stołowym w kategorii chłopców – gry 

singlowe i deblowe oraz w kategorii dziewcząt – gry singlowe. W turnieju 

wystartowało 20 zawodników. 

 Gry singlowych chłopców: 

 

1. Sikora Adam  



2. Kocik Kamil 

3. Mikoś Arkadiusz 
 

W kategorii gier deblowych zwyciężyła para: Sikora Adam i Kocik Kamil  

 

Wśród  dziewcząt najlepszymi okazały się: 

 

1. Malisz Sandra 

2. Kocik Monika 

3. Kocik Ewelina 

 

Ostatnią imprezą sportową tego dnia był turniej „ w Zbijaka”. Zawody 

zostały przeprowadzone w szkole podstawowej w Szczepanowicach. 

Uczestniczyło w nich 43 uczniów podzielonych na cztery zespoły. Trzy zespoły 

ze Szczepanowic i jedna z Janowic. Zwyciężył zespół ze Szczepanowic  

w składzie: Kamil Kocik, Adam Sikora, Kamil Wójcik, Arkadiusz Mikoś, 

Sandra Malisz, Patrycja Jasińska, Monika Kocik, Sylwia Tyka, Weronika 

Skrobisz i Marcin Rymanowski. Wszystkie zespoły w nagrodę otrzymały piłki. 
 

Zabawy i gry dla przedszkolaków zaplanowano na wtorek 20 maja. Widząc 

wielką radość dzieci  uczestniczących w zabawach w latach ubiegłych, tej 

imprezy nie mogło zabraknąć. Dzieci z Przedszkola z Pleśnej, Rzuchowej  

i oddziału przedszkolnego z Lichwina, Świebodzina i Szczepanowic  podobnie 

jak w latach ubiegłym rywalizowały   między sobą na hali sportowej w Pleśnej. 

To kolejne IV spotkanie pięciolatków i sześciolatków  naszej Gminy. Zabawa 

była wspaniała i przez cały czas jej nie brakowało. W czasie zabaw i przerw 

było widać radość w oczach biegających i szczęśliwych dzieci. Z wielkim 

zapałem wykonywali powierzone zadania. Rywalizacja była bardzo zacięta  

i wyrównana. Ostatecznie wszystkie dzieci zwyciężyły.  W zabawach 

uczestniczyło 145 dzieci. Organizator bardzo dziękuje wszystkim dzieciom i ich 

opiekunom, oraz dyrektorom przedszkoli i oddziałów przedszkolnych za udział 

w tej bardzo sympatycznej i miłej imprezie.  

Pamiątkowy puchar, dyplom i artykuły dydaktyczno - sportowe dzieciom 

wręczali Pani Barbara Piwowarczyk – nauczyciel prowadzący zabawy  

i Dyrektor Gimnazjum w Pleśnej Pan Mieczysław Gąciarz, który zaprosił 

wszystkich za rok na kolejną piątą sportową rywalizację przedszkolaków.  

 

Również 20 maja odbyła się ostatnia runda spotkań piłkarskich ligi szkół 

podstawowych na boisku Orlik. Była to piąta edycja tych rozgrywek. W całym 

sezonie w rozgrywkach uczestniczyło dziewięć zespołów z sześciu szkół naszej 

Gminy. Każdy mecz to nowe doświadczenie dla młodych piłkarzy. Celem całej 

ligi jest doskonalenie umiejętności piłkarskich i zachęcanie do udziału  

w systematycznych zajęciach szkoleniowych w Uczniowskim Klubie 



Sportowym. Organizacja ligi przynosi oczekiwany skutek. Są chłopcy, którzy 

właśnie po udziale w tych rozgrywkach decydują się na udział w  zajęciach 

treningowych UKS. Na zakończeniu i podsumowaniu rozgrywek była obecna 

Pani Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji  Gminy Pleśna Jolanta 

Kuczera-Stankowska i Pan Dyrektor Gimnazjum Mieczysław Gąciarz. 

Podziękowali młodym sportowcom za udział i wielkie zaangażowanie. Życzyli 

wielu sukcesów sportowych i zachęcali do udziału wszystkie drużyny wraz  

z opiekunami w rozgrywkach w przyszłym roku. Każda z drużyn otrzymała 

pamiątkowy puchar i dyplom. Trzy pierwsze miejsca medale.  Najlepszym 

strzelcem ligi został zawodnik SP w Pleśnej Maciej Zieliński, najlepszym 

bramkarzem Rafał Szablowski, natomiast najlepszym zawodnikiem Dawid 

Pabian reprezentujący SP w Rzuchowej. Wszyscy otrzymali pamiątkowe 

statuetki.    

 

 

Liga piłki nożnej – etap „Orlik” 

 

1. Rychwałd – Szczepanowice  0:3 

2. Pleśna I - Świebodzin  1:0 

3. Rzuchowa – Pleśna III  2:0 

4. Plesna II – Janowice   2:0 

5. Pleśna III – Pleśna II   0:2 

6. Świebodzin – Rzuchowa   0:1 

7. Szczepanowice  - Pleśna I           0:4 

8. Lichwin - Rychwałd   3:0 

9. Pleśna I – Lichwin    4:0 

10. Szczepanowice  - Rzuchowa 0:0 

11. Pleśna II  – Świebodzin  2:3 

12. Janowice – Pleśna III   2:0 

13. Świebodzin  – Janowice  2:0 

14. Szczepanowice – Pleśna II  0:1 

15. Lichwin - Rzuchowa   0:1 

16. Rychwałd – Pleśna I   0:3 

17. Rzuchowa – Rychwałd  3:0 

18. Pleśna II – Lichwin   3:0 

19. Janowice – Szczepanowice  1:0 

20. Pleśna III – Świebodzin  3:1 

21. Szczepanowice – Pleśna II  1:0 

22. Lichwin - Janowice   0:3 

23. Rychwałd – Pleśna II   0:3 

24. Pleśna I - Rzuchowa   5:0 

25. Pleśna II – Plesna I   1:3 

26. Janowice – Rychwałd   3:0 



27. Pleśna III – Lichwin   3:0 

28. Świebodzin - Szczepanowice 2:2 

29. Lichwin – Świebodzin  0:3 

30. Rychwałd – Pleśna III  0:3 

31. Pleśna I – Janowice   5:2 

32. Rzuchowa – Pleśna II   4:1 

33. Janowice – Rzuchowa  1:5 

34. Pleśna III – Pleśna I   1:7 

35. Świebodzin – Rychwałd   3:0 

36. Szczepanowice – Lichwin  3:0    

 

 

Tabela końcowa: 

 

1. Pleśna I -   32pkt 

2. Rzuchowa -   21pkt 

3. Pleśna II -   20pkt 

4. Janowice  -   17pkt 

5. Świebodzin -      15pkt 

6. Szczepanowice- 14pkt 

7. Pleśna III   -       13pkt 

8. Lichwin   -         11pkt 

9. Rychwałd -          1pkt 

 

 Od rana tego samego dnia korzystając z panującej pięknej pogody 

zrealizowaliśmy rajd pieszy po pleśnieńskim Pogórzu. Wędrówka rozpoczęła się  

z doliny Białej a zakończyła nad brzegiem Dunajca w Dąbrówce 

Szczepanowskiej. Trasa rajdu miała około 12 km długości i w zdecydowanej 

części wiodła bezdrożami i dolinami oraz korytami potoków. Trasa wiodła  

z Pleśnej żółtym szlakiem, fragmentem ścieżki przyrodniczej i wędrując „na 

azymut” doszliśmy do leśniczówki w Lubince. Po wypoczynku udaliśmy się na 

dalszą część trasy wiodącej leśnymi drogami i potokami, aby około godziny 

13:00 znaleźć się nad brzegiem Dunajca. Oczekiwał tam na nas szkolny 

autobus, którym wróciliśmy do szkoły. Grupa uczestników to uczniowie klas 

pierwszym gimnazjum w Pleśnej w towarzystwie 3 nauczycieli. 

  

W środę 21 maja rozegrano na hali w Pleśnej  VIII turniej piłki ręcznej 

chłopców o „Puchar Wójta Gminy Pleśna”. Turniej jak co roku jest 

podsumowaniem sezonu  dla chłopców biorących udział w zajęciach i zawodach 

piłki ręcznej w ciągu roku szkolnego. W VIII turnieju uczestniczyły zespoły  

w dwóch kategoriach wiekowych, rocznik 1998 i rocznik 1999-2000. 

W zawodach uczestniczyły reprezentacje Radomyśla Wielkiego Zalasowej  

 i Pleśnej. Grano systemem „każdy z każdym”.  



 

Wyniki spotkań: rocznik 1999-2000 

1. Radomyśl W. – Zalasowa   6:6 

2. Pleśna – Radomyśl W.  8:11 

3. Zalasowa – Pleśna                    11:7   

     Tabela końcowa: 

1. Zalasowa 

2. Radomyśl Wielki 

3. Pleśna 

 

Wyniki spotkań: rocznik 1998 

1. Radomyśl W. – Zalasowa   6:8 

2. Pleśna – Radomyśl W.  12:8 

3. Pleśna – Zalasowa            12:9   

     Tabela końcowa: 

1. Pleśna 

2. Zalasowa  

3. Radomyśl Wielki 

 

Puchary, medale i dyplomy wręczała Pani  Dyrektor Centrum Kultury  

i Pan Dyrektor Gimnazjum. Najlepsi zawodnicy poszczególnych zespołów 

otrzymali pamiątkowe statuetki. Wygrana chłopców z Pleśnej w starszej 

kategorii podobnie jak w ubiegłym roku to spory sukces. Chłopcy udowodnili, 

że systematyczne uczestnictwo w zajęciach treningowych przynosi żądany 

efekt.  

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Tomasz Wolak, Michał Maj, 

z Radomyśla, Tomasz Galas, Tomasz Pawłowicz z Zalasowej, Michał Bober  

i Przemysław Krydka z Pleśnej. 

 

W godzinach popołudniowych tego samego dnia na hali został 

przeprowadzony turniej „Trójek siatkarskich” dla dziewcząt szkół 

podstawowych i gimnazjum. W obydwu kategoriach startowało po 4 zespoły. 

Grano systemem „każdy z każdym”. Wyniki: 

 

Szkoły Podstawowe: 

1. „Muszki”  -  Iza Adamiak, Karolina Gądek, Ewelina Trybulec, 

2. „Skowronki”  - Kinga Łabuda, Natalia Sułowska, Sylwia Bodziony, 

3. „Tygryski” – Magda Cetera, Weronika Gawełczyk, Magda Florek, 

4. „J.O.M.” – Aleksandra Biga, Julia Lis, Milena Miśtak, 

Gimnazjum: 

1. „Gwoździe” – Ola Sajdak, Karolina Brożek, Ola Golińska, 

2. „Jedynka” – Ola Bogacka, Marzena Kubisz, Iza Surowiec, 

3. „Marmolada” – Aga Burnat, Sylwia Marmol, Natalia Dymon, 



4. „Jaskółki” – Monika Sowa, Asia Kamykowska, Wiktoria Skowron, 

 

Statuetki i dyplomy dla trzech najlepszych drużyn wręczał trener 

prowadzący zajęcia z dziewczętami Pan Marek Skrobot. 

 

W czwartek 22 maja  przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się uliczny 

marszobieg dla dzieci, młodzieży i dorosłych ku Czci Świętego Jana Pawła II. 

Trasa wiodła od parkingu przy Kościele Parafialnym w Pleśnej poprzez uliczki 

pobliskiego Osiedla. W marszobiegu uczestniczyło 450  uczniów i nauczycieli 

ZSP w Rzuchowej, SP i Gimnazjum w Pleśnej. Bieg odbył się ze startu 

wspólnego dla wszystkich uczestników, prowadzony przez gimnazjalistów, 

uczestników małopolskiej gimnazjady młodzieży w biegach przełajowych: 

Oliwię Rzepka, Darię Łątka, Mateusza Maślankę, Szymona Rybę i Przemysława 

Bracha. Wszyscy uczestnicy po pokonaniu trasy otrzymali pamiątkowe naklejki, 

a szkoły podziękowania za liczny udział. 

 

W tym samym czasie w Świebodzinie odbyły się „Wiosenne biegi 

przełajowe”. Startowało w nich 46 osób w czterech kategoriach: kl. I-III oraz IV 

– VI oddzielnie dziewczęta i chłopcy. 

Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali: 

 

 kl. I-III- dziewczęta:  

1. Zabawa Angelika  

2. Korpacka Kasia 

3. Broda Wiktoria 

  Kl.I-III - chłopcy:  

1. Bober Mateusz  

2. Kajmowicz Dawid  

3. Sawczak Miłosz 

 kl.IV-VI- dziewczęta:  

1. Abranmowicz Anna,  

2. Budzik Ola,  

3. Kajmowicz Iwona 

  Kl.IV-VI - chłopcy:  

1.  Czermak Karol,  

2.  Małopolski Mikołaj,  

3.  Wrona Adam 

 

W ostatnim dniu Tygodnia Sportu przeprowadzono w gimnazjum  

w Pleśnej Dzień Sportu Szkolnego. Zawody lekkoatletyczne  i międzyklasowe 

wyścigi sprawnościowe to główne atrakcje dnia . Uczestniczyło w nich  165 

uczniów. Dobra zabawa, bicie rekordów szkoły w poszczególnych 



konkurencjach, rywalizacja między klasami dopingowała uczestników do 

wzmożonego wysiłku.  

Najlepsze wyniki wśród gimnazjalistów w skoku w dal uzyskali Oliwia Rzepka 

4,04m i Michał Nawrocki 5,10m, w biegu na 60m mistrzem szkoły zostali 

Patrycja Pytlik 8,54s i Patryk Gacek 7,49s. W pchnięciu kulą Karolina Brożek 

8,10m i Radosław Knapik 9,70m. 

  

Także  23 maja odbył się szkolny turniej szachowy o mistrza i mistrzynię 

szachową Szkoły Podstawowej w Janowicach oraz symultana z mistrzem 

szachowym seniorów. Turniej i symultana trwały w godz. 12
15

- 16
00 

w turnieju 

wzięło udział 10 uczniów którzy dobrze znali zasady gry w szachy w tym 6 

chłopców i 4 dziewczęta z klas IV – VI.  Zdecydowaną przewagę w kategorii 

dziewcząt zyskała uczennica klasy IV Adamiak Aleksandra wygrywając 

wszystkie partie w ramach turnieju i wszystkie partie towarzyskie w grach 

mieszanych z chłopcami poza turniejem. Miejsce drugie zajęła Kocik Ewelina a 

trzecie Jasińska Patrycja. W kategorii chłopców kolejność wyglądała 

następująco: 1 miejsce Kocik Bartłomiej 2 miejsce Wójcik Kamil i 3 miejsce 

Krakowski Dariusz. Najlepsza trójka turnieju otrzymała medale. 

Podobny turniej w tym dniu został przeprowadzony w szkole 

podstawowej w Pleśnej dla uczniów klas I-VI. Turniej był rozgrywany 

systemem szwajcarskim. Wszystkich uczestników biorących udział  

w rozgrywkach było 39. Wstępne eliminacje przeprowadzono w dwóch grupach 

wiekowych. Spośród uczniów klas I – III i IV- VI wyłoniono po 6 najlepszych 

zawodników, którzy następnie rozegrali 7 rund pośród siebie. Na szczególne 

uznanie zasługuje uczeń klasy II b Paweł Kędzior, który wygrał wszystkie 

rozgrywane partie, co uplasowało Go na I miejscu. Finałowa dwunastka 

otrzymała medale.  

Najlepsze wyniki uzyskali: 

 

1. Kędzior Paweł 

2. Kukułka Karol 

3. Brożek Kamil 

4. Budzik Szymon 

5. Sajdak Adam 

6. Budzik Kacper 

7. Skubisz Tomasz 

8. Kukułka Jakub 

9. Wojnarowicz Krzysztof 

10. Tryba Wiktoria 

11. Boczek Kondrat 

12. Stadyk Leon  



 

 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, opiekunom i wolontariuszom za 

udział w tegorocznej edycji turnieju miast i gmin. Szczególne podziękowania 

dla Dyrekcji Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna i Gimnazjum  

w Pleśnej.  

 

 

 
    Koordynator VI  Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 
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