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I Letni Triathlon Ziemi Sandomierskiej Lekarzy i Amatorów 22.08.2009 r.

Pływanie w Koprzywnicy!!!

Nie lada gratką dla miłośników sportu były letnie zawody w triathlonie organizowane na 
Ziemi Sandomierskiej. Na I Letnie Mistrzostwa Lekarzy i I Otwarte Letnie Mistrzostwa Ziemi 
Sandomierskiej dla amatorów zjechało 44 zawodników z całego kraju.

 

Trasa pływania nad zalewem koprzywnickim

Głównym	 inicjatorem	 jak	 i	 or-
ganizatorem	 tego	 ciekawego	 wy-
darzenia	 sportowego	 był	 pediatra	
Jacek Łabudzki	 od	 lat	 pracujący	
w	 Koprzywnicy,	 Miejski	 Ośrodek	
Sportu	 i	 Rekreacji	w	 Sandomierzu,	
Starostwo	Powiatowe	w	Sandomie-
rzu,	Urząd	Miasta	w	Sandomierzu,	
Urząd	Miasta	i	Gminy	w	Koprzyw-
nicy	oraz	Miejsko-Gminny	Ośrodek	
Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy.	

Wszyscy	 zawodnicy	 nad	 zalew	
koprzywnicki	 przyjechali	 z	 Sando-
mierza	autokarem,	 tam	czekały	 już	
na	nich	dzieci	 ze	 szkoły	 sportowej	
w	 Niedźwicach.	 Mali	 pomocni-
cy	 wyposażeni	 w	 sprzęt	 sportowy	
z	uśmiechem	na	twarzy	towarzyszy-
li	sportowcom.	

	Po	krótkim	rozpoczęciu	zawo-
dów	dokładnie	o	godzinie	1200	 go-
spodarz	Koprzywnicy	Marek Jońca	
dał	sygnał	do	rozpoczęcia	pływania.	
Zawodnicy	 mieli	 do	 przepłynięcia	
750	metrów,	 jako	pierwszy	dystans	

750	metrów	w	pław	pokonał	Piotr 
Kalinowski	z	Włocławka.

Kolejnym	etapem	zawodów	była	
jazda	 na	 rowerze	 na	 dystansie	 20	
kilometrów.	 Sportowcy	 przejechali	
trasę:	Koprzywnica	–	Błonie	–	Świę-
życe	 –	 Skotniki	 -Bogoria	 Skotnicka	
–	 Ostrołęka	 –Koćmierzów	 -	 Zawi-
sełcze	-	Sandomierz.

Etapem	końcowym	zaś	był	bieg	
na	dystansie	5	kilometrów	w	obrę-
bie	Starego	Miasta	w	Sandomierzu.	
Zawodnicy	 biegli	 przez	 Plac	 Jana	
Pawła	 II,	 ulicą	 Browarną,	 przez	
Skwer	Solidarności,	Bramę	Opatow-
ską,	ulicą	Opatowską,	Rynkiem,	uli-
ca	Zamkową	i	Krakowską	ponownie	
na	Plac	Jana	Pawła	II.

Na	mecie	 jako	 pierwsi	 pojawili	
się:	w	kategorii	mężczyzn	Piotr Ka-
linowski	 -	urolog	z	Włocławka	zaś	
w	kategorii	 kobiet	Agnieszka Bole-
sta	–	internistka	z	Warszawy.

Ciekawostką	jest	to,	że	najmłod-
szy	uczestnik	tej	imprezy	sportowej	

Bartłomiej Łabudzki	z	Sandomierza	
ma	17	lat,	a	najstarszy	Andrzej Bo-
kwa	rodem	z	Koprzywnicy	a	obec-
nie	 mieszkający	 w	 Kędzierzynie	
Koźlu	skończył	70	lat.	

Uroczyste	 zakończenie	 triatlo-
nu	 i	 wręczenie	 nagród	 odbyło	 się	
w	Sandomierzu	na	Starym	Mieście.	
Poniżej	 zamieszczamy	 wyniki	 ry-
walizacji	w	zależności	 od	 kategorii	
wiekowej	dostępne	są	one	również	
na	 stronie	 internetowej	 Miejskiego	
Ośrodka	 Sportu	 i	 Rekreacji	w	 San-
domierzu.
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Wyniki I Letniego Triathlonu 
Ziemi Sandomierskiej, 
Mistrzostwa Polski Lekarzy.
Sandomierz	22.08.2009

KATEGORIA KOBIETY DO LAT 40 R.Ż
1-	Agnieszka	Bolesta	–	Warszawa
2-	Katarzyna	Jurkiewicz	–	Dąbrowa	Górnicza
3-	Anna	Jurkiewicz	–	Śpiewak	–	Tarnów

KATEGORIA KOBIETY POWYŻEJ 40 R.Ż
1-	 Mirosława	Przyłuska	–	Szczecin

KATEGORIA MĘŻCZYŻNI DO 35.Ż
1- Daniel Mazur - Bochnia
2- Michał Małysza – Lublin
3- Paweł Bubula – Wiśniowa k/Myślenic

KATEGORIA MĘŻCZYŻNI 36 DO 45 R.Ż
1- Piotr Kalinowski - Włocławek
2- Wojciech Jurasz - Poznań
3- Lucjan Habieda - Frydman k/ Nowego Targu.

KATEGORIA MĘŻCZYZNI 46 DO 55 R.Ż.
1- Jan Plaskacz – Rzeszów
2- Jacek Łabudzki – Sandomierz
3- Marcin Zajusz – Andrychów

Wyniki I Letniego Triathlonu 
Ziemi Sandomierskiej, 
Otwarte Mistrzostwa Amatorów
Sandomierz 22.08.2009.

KATEGORIA KOBIETY DO 35 R.Ż.
1- Agata Kiliańska - Sandomierz
2- Bożena Czerwińska – Sandomierz

KATEGORIA KOBIETY POWYŻEJ 35 R.Ż.
1-	 Agnieszka	Lachowska

KATEGORIA MĘŻCZYŻNI DO LAT 35 R.Ż.
1-	Paweł	Wilk	–	Stalowa	Wola
2-	Mariusz	Piekarz	–Stalowa	Wola
3-	Bartłomiej	Łabudzki	–	Sandomierz

KATEGORIA MĘŻCZYZNI 36 DO 45 R.Ż.
1-	Dariusz	Czerwiński	–	Sandomierz
2-	Zbigniew	Kowalczyk	–	Kielce
3-	Maciej	Borowski	–	Sandomierz

KATEGORIA MĘŻCZYŻNI 46 DO 55 R.Ż.
1-	Krzysztof	Polak	–	Stalowa	Wola
2-	Wiesław	Sondej	–	Sokołów	Małopolski
3-	Janusz	Mucha	-	Stalowa	Wola
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W	 zamierzeniach	 organizatorów	 celem	 projektu	 jest	
przypomnienie	najlepszych	tradycji	kulturowych	ziemi	ko-
przywnickiej,	w	odniesieniu	do	 korzeni	 rycerskich	Ziemi	
Sandomierskiej	 oraz	 fundatora	 opactwa	 w	 Koprzywnicy	
–	 rycerza	Mikołaja	 Bogorii	 Skotnickiego.	 Celem	 projektu	
jest	 również	 zwiększenie	 atrakcyjności	 turystycznej	 oraz	
przypomnienie	 ważnej	 roli	 Koprzywnicy,	 jako	 ośrodka	
kulturowego	i	handlowego	na	szlaku	jagiellońskim	i	szlaku	
cysterskim.	

Podejmowane	działania	mają	na	celu	sięganie	do	dzie-
dzictwa	przodków	oraz	łączenie	przeszłości	z	teraźniejszo-
ścią,	w	szczególności	poprzez:	

	 •	edukację	 dzieci	 i	młodzieży	 z	 zakresu	wiedzy	 histo-
rycznej,	 uświadamiającej	bezcenność	 lokalnego	dzie-
dzictwa	kulturowego	

W poszukiwaniu 
rycerskich korzeni

Stowarzyszenie 800-lecia Opactwa Cyster-
skiego „Ku Przyszłości” wspólnie z Miejsko 
– Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu 
realizuje projekt pt. ”Polegaj jak na Za-
wiszy – Rycerska Brać Ziemi Koprzywnic-
kiej”. To kolejny projekt z obszaru kultury 
na terenie gminy realizowany ze środków 
Poakcesyjnego Programu Wspierania Ob-
szarów Wiejskich.

	 •	podniesienie	 atrakcyjności	 gminy	 koprzywnica	 dla	 tury-
stów	przybywających	z	zewnątrz.	

	 •	przypomnienie	ważnych	związków	cystersów	i	rycerstwa	
zamieszkującego	nasze	tereny		

	 •	umocnienie	poczucia	dumy	z	miejsca	zamieszkania	-	„	by-
cia	stąd”	

	 •	odszukiwanie	w	przeszłości	zapomnianych	zawodów	
	 •	przypomnienie	 ważnych	 momentów	 historycznych	 dla	

gminy		

Jako	jedno	z	działań	projektu	przewidziane	są	warsztaty	tańca	
dworskiego	oraz sztuki	i	rzemiosła	rycerskiego.	Element	ten	to	bar-
dzo	ważny	czynnik	kulturotwórczy	przyciągający	wielu	turystów	
i	miłośników	dawnych	zwyczajów.	Młodzi	ludzie,	pod	okiem	
instruktorów	z	Chorągwi	Rycerstwa	Ziemi	Sandomierskiej	będą	
mieli	okazję	zdobyć	umiejętności	władania	bronią	białą,	poznać	

tajniki	rzemiosła	rycerskiego,	a	także	nauczyć	się	podstaw	
tańca	 i	 kultury	 dworskiej.	 Pomysł	 na	 tego	 typu	 działania	
zrodził	 się	 na	 spotkaniu	 z	 kasztelanem	 chorągwi	 sando-
mierskiej	 Karolem	 Burym,	 zainteresowanym	 współpracą	
z	 koprzywnicką	młodzieżą.	 Efekty	 podobnej	 współpracy	
można	było	oglądać	podczas	inscenizacji	zaprezentowanej	
przez	młodych	rycerzy	podczas	II	Pikniku	Cysterskiego.

W związku z tym zachęcamy dzieci i młodzież do 
udziału w zajęciach warsztatowych, które będą odbywać 
się w MGOKiS. Zapraszamy również rodziców i osoby 
starsze zainteresowane tradycją rycerską na spotkania 
warsztatowe, które dzięki wspólnemu zaangażowaniu do-
rosłych i młodzieży być może przyczynią się w przyszło-
ści do powołania Bractwa Rycerskiego Ziemi Koprzywnic-
kiej.	Wszelkie	 informacje	 uzyskać	można	w	 sekretariacie	
MGOKiS. (mt)
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Tradycyjne	Święto	Plonów	o	zasięgu	powiatowym	odbyło	
się	30	sierpnia	b.r.	w	Łonio-wie.	Wszystkie	Gminy	o	godz.	11.30	
ustawiły	się	w	barwnym	korowodzie	by	stamtąd	udać	się	do	
kościoła	p.w.	Św.	Mikołaja.	Następnie	uczestnicy	przemieścili	
się	na	stadion	sportowy,	tam	uroczystego	otwarcia	dokonał	Sta-
rosta	Sandomierski	 i	Wójt	Gminy	Łoniów.	Ważnym	punktem	
uroczystości	było	poświęcenie	nowo	wybudowanych	domków	
Placówki	Opiekuń-czo-Wychowawczej.	

Na	uroczystościach	była	obecna	wojewoda	świętokrzyska	
Bożentyna	Pałka-	Koruba,	posłowie	ziemi	świętokrzyskiej	i	inni	
znaczący	 goście.	Wręczono	 także	 odznaczenia	 na	 skalę	 po-
wiatową	„Zasłużony	dla	rolnictwa”,	a	także	nagrody	za	konkurs	
„Piękna	i	bezpieczna	za-groda	przyjazna	środowisku”.	Prezen-
tacje	poszczególnych	gmin	były	bardzo	różnorodne	i	kolorowe.	
Naszą	 gminę	 reprezentowali	Dyrektor	MGOKiS	w	Koprzyw-
nicy	Alicja	 Stępień,	 Burmistrz	Marek	 Jońca,	 grupa	 dziewcząt	
odgrywających	sternice	oraz	Zespół	Ludowy	„Powi-ślanie”.	Na	
krótki	występ	sceniczny	każda	grupa	miała	5	minut.	W	trakcie	
uroczystości	od-bywał	się	konkurs	na	„Najpiękniejszy	wieniec	
dożynkowy”.	Komisja	uznała,	że	na	to	za-szczytne	miejsce	za-
służył	wieniec	z	Wilczyc,	który	będzie	reprezentował	nasz	po-
wiat	na	Do-żynkach	Wojewódzkich.

Gwiazdą	wieczoru	był	zespół	folkowy	”Czermeszyna”.	Na	
tej	imprezie	można	było	również	podziwiać	wystawy	owoców	
i	warzyw,	zapoznać	się	z	ofertami	handlowymi	produ-centów	
czy	ofertą	ŚODR	i	ARiMR.	Dożynki	powiatowe	można	zaliczyć	
do	 jednych	z	bar-dziej	udanych,	co	potwierdziła	duża	 liczba	
odwiedzających,	nie	tylko	ze	względu	na	rangę	i	zasięg	wyda-
rzenia,	ale	również	ze	względu	na	dobrą	organizację.	

Marta	Ordon

Rolnicy	 z	 całej	 Gminy	 przeżywali	 swoje	
święto	–	rozpoczęło	się	od	uroczystej	mszy	św.	
w	intencji	rolników	odprawionej	w	Koprzyw-
nickim	kościele.	Miała	ona	wyjątkowo	podnio-
sły	 charakter,	 a	 to	 ze	względu	na	nietypową	
„dożynkową”	oprawę.	O	godz.12.00	barwny	
korowód	 wsi	 niosących	 dary	 pól	 oraz	 prze-
piękne	wieńce,	pod	przewodnictwem	starosty	
Józefa Bryły,	starościny	Anny Paluch	oraz	ster-
nic	z	przodownicą	ze	śpiewem	„plon	niesie-
my	plon	w	gospodarza	dom”,	wszedł	w	progi	
starej	świątyni.	Zgromadzonych	na	dziedzińcu	
kościelnym	 gospodarzy	 powitali	 księża	 spra-
wujący	mszę	św.	po	czym	starostowie	zgodnie	
z	 obyczajem	 poprosili	 o	 odprawienie	 liturgii	
i	 poświęcenie	 wykonanych	 wieńców.	 Śpiew	
i	 fragmenty	 poezji	 oraz	 prozy	 poświęconej	
mozolnej	pracy	rolnika	zawartymi	w	literatu-
rze	 polskiej	 prezentowała	 młodzież	 ubrana	
zgodnie	 ze	 staropolskim	 zwyczajem.	 Piękne	
pieśni	dożynkowe	wykonywał	Zespół	Ludowy	
„Powiślanie”.

Dopisali	także	i	zaproszeni	goście	Pani	Po-
seł	Maria Zuba,	Poseł	Marek Kwitek.	Wójtowie	
ościennych	gmin:	wójt	Klimontowa	–	Ryszard 
Bień,	 z-pca	wójta	Dwikóz	Albin Gradziński,	
przewodniczący	 rady	 gminny	 Samborzec	 -	
Stanisław Kiliański.	 Po	 zakończonej	 mszy	
świętej	 wszyscy	 uczestnicy	 przenieśli	 się	 na	
plac	 przykościelny	 tam	 rozpoczęła	 się	 część	
oficjalna,	 przemówienia	 oraz	 podziękowania	
od	organizatorów	dla	zespołów	wijących	oka-
załe	wieńce	dożynkowe.	

„Okrężne”– Święto Plonów w Gminie Koprzywnica A.D. 2009-08-23

„Plon niesiemy plon”

W	tym	samym	czasie	w	kościele	odbywał	
się	 konkurs	 na	 najpiękniejszy	 wieniec,	 nad	
wieńcami	 intensywnie	 obradowała	 komisja	
w	 składzie:	 Irena Godyń-	 przewodnicząca,	
Agnieszka Drożdżal	oraz	Teresa Starzyńska.	
Werdykt	 do	ustalenia	 był	 bardzo	 trudny,	 ko-
misja	oglądając	przygotowane	dzieła	zgodnie	
stwierdziła,	że	w	tym	roku	wsie	włożyły	bar-
dzo	dużo	wysiłku	w	przygotowanie	tak	okaza-
łych	płodów	ziemi,	co	zaowocowało	wyjątko-
wo	pięknymi	wieńcami.	Spośród	15	wieńców	
wygrał	ten	uwity	przez	gospodynie	z	Cegielni,	
otrzymał	 on	 pierwszą	 nagrodę	 ufundowaną	
przez	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Koprzywni-
ca.	Nagrodę	drugą	zajęło	sołectwo	Gnieszo-
wice,	 dla	 zdobywców	 tego	 miejsca	 nagrodę	
ufundował	 przewodniczący	 rady	 Stanisław 
Pawlik.	Po	części	oficjalnej	wszyscy	uczestni-
cy	mszy	mogli	skosztować	regionalnego	jadła.	

Ze	względu	na	niesprzyjającą	aurę	pogo-
dową	 dalsza	 część	 obrzędowo	 –	 biesiadna	
nie	mogła	się	odbyć	w	Błoniu,	tam	gdzie	było	
pierwotnie	 planowane.	 Strugi	 deszczu	 leją-
ce	się	z	nieba	pokrzyżowały	wszystkie	plany	
i	 zniweczyły	 długotrwałe	wysiłki	 i	 przygoto-
wania,	 zarówno	 ze	 strony	 MGOKiS,	 UMiG	
oraz	chętnie	niosących	pomoc	mieszkańców	
Błonia.	 Niestety	 ze	 względów	 bezpieczeń-
stwa	 nie	 było	możliwe,	 aby	 impreza	 odbyła	
się.	Czasami	jednak	tak	bywa,	że	choćbyśmy	
bardzo	chcieli	niestety	sił	natury	nie	da	się	po-
konać	ani	tym	bardziej	z	nimi	igrać.	

Marta	Ordon
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Grupa	młodzieży	 licząca	 42	 osoby	 i	 5	 opiekunów	przy-
jechała	do	Polski	z	miasta	Ostróg	na	Ukrainie	na	zaproszenie	
władz	Sandomierza.	Młodzi	ludzie	uczestniczący	w	wyjeździe	
to	przedstawiciele	dwóch	szkół,	pochodzą	z	Ostroga	i	rejonu	
ostrogskiego.	Dobór	uczestników	wyjazdu	nie	był	przypadko-
wy,	 ponieważ	 wszystkie	 dzieci	 goszczące	 w	 województwie	
świętokrzyskim	 to	 tzw.	 prymusy	 szkolne,	 które	 swoim	 zaan-
gażowaniem,	nauką	i	ciężką	pracą	zasłużyły	sobie	na	wyjazd	
poza	granice	kraju.	

Ostróg	to	miasto	na	Ukrainie	położone	nad	rzeką	Horyń	
było	 ono	 dawną	 rezydencją	 magnaterii	 polskiej,	 a	 dziś	 już	
od	2005	roku	 jest	miastem	partnerskim	powiatu	sandomier-
skiego.	W	związku	z	tym	władze	Sandomierza	zorganizowa-
ły	 ostrogskiej	 młodzieży	 dwutygodniowy	 pobyt	 na	 Sando-
mierszczyźnie.

Pracownicy	 Starostwa	 Powiatowego	 w	 Sandomierzu	 za-
planowali	młodym	Ukraińcom	kolejne	dni	w	gminach	powiatu	
sandomierskiego,	na	szlaku	ich	wycieczki	znalazła	się	oczywi-
ście	nasza	Koprzywnica.

Grupa	z	Ostroga	przyjechała	do	MGOKiS	o	godz.	11:00.	
W	budynku	Domu	Kultury	młodzież	powitała	dyrektor	p.	Ali-
cja Stępień,	były	gry,	taniec	i	zabawy.	Obiad	dla	grupy	przy-
gotowano	 w	 jednym	 z	 gastronomicznych	 zapleczy	 naszego	
miasteczka,	 a	 mianowicie	 w	 przedszkolu	 ,,Pod	 sosnami”	 za	
co	 gorąco	 dziękujemy	 pani	 dyrektor	 Marcie Marczewskiej.	
Dalsza	 trasa	 wycieczki	 po	 Koprzywnicy	 obejmowała	 zwie-
dzanie	dwóch	zabytkowych	kościołów	i	zajęcia	nad	zalewem.	
Nad	wodą	młodzież	miała	wiele	atrakcji:	pływanie	łódką,	gra	
w	piłkę	plażową	Polska-Ukraina	czy	 też	 letni	plener	malarski	
i	rysowanie	pastelami.	Z	uwagi	na	to,	że	dzień	później	tzn.	15	
sierpnia	w	Polsce	obchodzi	się	Święto	Matki	Boskiej	Zielnej,	ka-
dra	DK	zorganizowała	warsztaty	zielarskie,	każdy	mógł	zrobić	
własnoręcznie	bukiet	zielny,	wszystkim	się	to	bardzo	podoba-

MŁODZIEŻ  Z  OSTROGA 
ODWIEDZIŁA NASZE MIASTECZKO
Młodzi Ukraińcy – nasi wschodni sąsiedzi 
14 sierpnia zwiedzali Koprzywnicę.

ło	a	mnóstwo	pachnących	ziół	 i	kwiatów	z	pewnością	suszy	
się	już	na	Ukrainie.	Podczas	wykonywania	bukietów	zielnych	
z	 pomiędzy	 dziewcząt	 polskich	 i	 ukraińskich	 wywiązały	 się	
zespoły	wokalne	i	usłyszeliśmy	piękne	pieśni	narodowe	w	oby-
dwu	językach.	

Niestety,	co	dobre	szybko	się	kończy	i	młodzi	ludzie	zmu-
szeni	 byli	 odjechać	 do	 Sandomierza,	 gdzie	 następnego	 dnia	
czekała	 ich	 kolejna	 wielka	 przygoda	 nieodzownie	 związana	
z	Sandomierszczyzną.	

L.Z.
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Lipiec	i	sierpień	to	najpiękniejsze	miesiące	
lata,	 jest	 to	 jednocześnie	 okres	 zasłużonego	
odpoczynku	 dla	 dzieci,	 które	 mają	 za	 sobą	
długi	 i	 pracowity	 rok	 szkolny.	 Również	 dla	
dorosłych	 to	czas	planowania	urlopów	i	wy-
jazdów,	niektórzy	odpoczywają	tu,	na	miejscu	
w	Koprzywnicy,	inni	korzystają	z	uroków	lata	
w	innych	regionach	kraju	lub	świata.	Z	myślą	
o	tych,	którzy	spędzają	wakacje	w	Koprzywni-
cy	Miejsko	-	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	
zorganizował	cykl	letnich	koncertów	nad	zale-
wem,	w	wykonaniu	różnych	zespołów	o	dość	
zróżnicowanej	tematyce	muzycznej.	

Przy	 sprzyjających	 warunkach	 pogodo-
wych	 w	 niedzielne	 popołudnie	 mieszkańcy	
Koprzywnicy,	 ościennych	wiosek	 a	 także	 tu-
ryści	zażywający	kąpieli	w	zalewie	mogli	po-
słuchać	zespołu	muzycznego	„Credo	–	Band”,	
który	zaprezentował	muzykę	lat	60-tych	i	70-
tych.	A	ponadto	organizatorzy	tejże	plenerowej	
imprezy	zapewnili	wszystkim	chętnym	słodkie	
specjały,	które	można	było	nabyć	w	mini	ka-

Letnie koncertowanie nad zalewem
wiarence	nazwanej	„W	klasztornym	klimacie”.	
Ofertą	 dnia	 były	 gofry	 z	 różnymi	 dodatkami	
m.in.	 z	 bitą	 śmietaną,	 sosami	 owocowymi	
i	cukrem	pudrem	a	także	szarlotka	cysterska,	
do	 której	 podawano	herbatę	 z	 cytryną	bądź	
kawę	w	zależności	od	upodobań	klientów.	

W	to	upalne	niedzielne	popołudnie	plene-
rowa	kawiarenka	proponowała	również	bogaty	
asortyment	lodów	a	miłośnicy	gier	strategicz-
nych	 mogli	 wykazać	 się	 swoimi	 umiejętno-
ściami	w	rozgrywkach	szachowych.	Wszyscy	
zainteresowani	mogli	korzystać	z	proponowa-
nych	 atrakcji	 jednocześnie	 słuchając	muzyki	
promującego	się	zespołu.

Kiedy	 natomiast	 pogoda	 spłatała	 psikusa	
i	padał	deszcz	wakacyjne	koncertowanie	mia-
ło	miejsce	na	sali	widowiskowej	Domu	Kultu-
ry	w	 Koprzywnicy.	 Zespołem	 koncertującym	
była	 Młodzieżowa	 Orkiestra	 Dęta	 z	 Chmie-
lowa	 w	 asyście	 formacji	 tanecznej	 Mażore-
tek	 „Diament”,	 któremu	 towarzyszyli	muzycy	
z	Młodzieżowej	Orkiestry	Dętej	z	Koprzywni-

cy.	Chmielowska	orkiestra	powstała	w	2007r,	
inicjatorami	 jej	 powstania	 byli	 ks. Proboszcz 
Józef Rogowski,	ks. Leszek Chamerski,	Wła-
dysław Godek,	Mirosława Godek,	Marek Ko-
sior.	Instruktorzy	zespołu	postawili	na	młodość	
i	99%	grających	 to	uczniowie	 szkoły	podsta-
wowej	i	gimnazjum,	toteż	przed	orkiestrą	poja-
wiły	się	perspektywy	wieloletniej	działalności.

Przybyli	 goście	 mogli	 podziwiać	 różne	
układy	 taneczne	 prezentowane	 przez	 forma-
cję	 mażoretek	 „Diament”,	 które	 swoim	 wy-
stępem	 uświetniają	 większość	 uroczystości	
gminnych	 i	 powiatowych	 odbywających	 się	
w	Chmielowie	i	poza.	Ponad	to	wraz	z	Mło-
dzieżową	Orkiestrą	Dętą	z	Chmielowa	biorą	
udział	 w	 przeglądach	 i	 festiwalach	 orkiestr	
dętych.	 Zespół	 tańczący	 został	 założony	 2	
lutego	2008r.	 Inicjatorami	powstania	zespołu	
byli	ks. Leszek Chamerski	i	kapelmistrz	MOD	
w	Chmielowie	Marek Kosior.	 Pierwsze	 zaję-
cia	przeprowadziła	pani	Anna Tomusiak.	 Już	
po	 pierwszych	 zajęciach	 było	 wiadomo,	 że	

będą	one	odnosiły	 sukcesy.	Obecnie	 zajęcia	
odbywają	się	dwa	razy	w	tygodniu	w	remizie	
strażackiej	w	Chmielowie.	Zespół	mażoretek	
liczy	teraz	ponad	60	dziewcząt,	które	podzie-
lone	są	na	trzy	grupy.

Po	zakończonym	koncercie	wszyscy	sma-
kosze	 słodkości	 mogli	 usiąść	 przy	 stolikach	
w	mini	kawiarence	„W	klasztornym	klimacie”,	
która	tym	razem	usytuowana	była	w	budynku	
Domu	 Kultury.	Organizatorzy	 polecali	 różne	
rodzaje	ciast	m.in.	Rajski	Jabłecznik,	Grzybki	
ojców	Opatów,	 Sernik	Cysterski,	 Sekret	Mni-
cha,	 Specjał	 Przeora,	 do	 których	 tradycyjnie	
można	było	zakupić	herbatę	lub	kawę.	

Nad	 zalewem	 koprzywnickim	 miał	 się	
odbyć	 jeszcze	 jeden	 koncert,	 ale	 z	 powodu	
choroby	muzyków	zespół	muzyczny	w	ostat-
niej	chwili	musiał	odwołać	występ,	za	co	naj-
mocniej	 przepraszamy.	Nie	 jest	wykluczone,	
że	w	przyszłym	roku	będą	również	organizo-
wane	tego	typu	wydarzenia	muzyczne.	

Anna	Swatek

Wakacyjne	miesiące	to	długo	oczekiwany	
przez	 wszystkich	 czas	 wypoczynku,	 wyjaz-
dów	na	obozy.	To	także	czas,	w	którym	naszą	
gminę	odwiedzają	nie	tylko	najbliższe	rodziny,	
ale	również	grupy	wycieczkowe.	Dla	wszyst-
kich	 korzystających	 z	 koprzywnickich	waka-
cji,	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	 i	 Spor-
tu	 przygotował	 różne	 propozycje	 spędzania	
wolnego	czasu.	Znalazły	się	 tu	m.in.	 turnieje	
e-sportu,	 różne	 warsztaty,	 gra	 terenowa	 czy	
rozgrywki	szachowe.

W	piątek	10	lipca	b.r.	już	od	godziny	16.00	
w	Domu	Kultury	każdy	indywidualnie	lub	gru-
powo	 mógł	 spróbować	 swoich	 możliwości	
wokalnych	podczas	 I	części	zabawy	karaoke	
pt.	 „Śpiewać	 każdy	 może…”.	 Kolejna	 cześć	
odbyła	się	12	sierpnia,	również	w	budynku	DK.

15	 lipca	 w	 środę	 w	 godzinach	 popołu-
dniowych	 odbył	 się	 I	 etap	 turnieju	 e-sportu.	
Uczestnicy	 mogli	 zmierzyć	 się	 w	 rajdach	
samochodowych	 oraz	 rozgrywkach	 piłkar-
skich.	 II	etap	 turnieju	odbył	się	w	poniedzia-
łek	 17	 sierpnia.	Nad	 przebiegiem	 obydwóch	
etapów	 turnieju	 czuwał	 Arek Rożek.	 Zwy-
cięzcami	okazali	się	nie	tylko	chłopcy.	W	raj-
dach	samochodowych	I	miejsce	zajął	Daniel 
Maj	z	Gnieszowic,	II	miejsce	uzyskał	Gabriel 
Maśloch	z	Koprzywnicy	natomiast	III	miejsce	
wywalczyła	Patrycja Swatek	z	Koprzywnicy.	
W	 rozgrywkach	 piłkarskich	 I	miejsce	 zdobył	
Daniel Maj	z	Gnieszowic,	 II	miejsce	przypa-
dło	Gabrielowi Maślochowi	 z	 Koprzywnicy	
a	III	miejsce	zajął	Tomasz Czarnecki	z	Gnie-
szowic.	Wszystkim	zwycięzcom	gratulujemy.

Otwarte	warsztaty	 plastyczne,	 to	 kolejna	
propozycja	MGOKiS.	W	poniedziałek	20	lip-
ca	b.r.	pod	opieką	plastyczki	Heleny Pileckiej,	
dzieci	malowały	„Dzień	pełen	słońca”.	Zajęcia	
odbyły	się	w	plenerze,	przy	pięknej	słonecz-
nej	 pogodzie.	 Uczestnikami	 byli	 najmłodsi	
mieszkańcy	z	terenu	gminy	Koprzywnica,	ale	
nie	 tylko.	 Rysunki	 jakie	 namalowały	 dzieci	
urozmaicają	wnętrze	Domu	Kultury.	

23	lipca	w	czwartek	w	domu	kultury	od-
były	 się	 rozgrywki	 szachowe.	Amatorzy	 sza-
chów	mogli	 spróbować	swoich	sił,	natomiast	

Dom Kultury na wakacjach
wszyscy,	którzy	chcieli	się	nauczyć	grać	mogli	
skorzystać	z	codziennej	nauki	gry.	Rozgrywki	
rozpoczęły	się	od	godziny	16.00.	Chętnych	do	
gry	oraz	na	naukę	nie	brakowało.	

Poniedziałek	27	lipca	był	dniem,	w	którym	
można	było	 skorzystać	 z	otwartych	warszta-
tów	 muzycznych	 pt.	 „Barwy	 dźwięku”.	 Pod	
okiem	 profesjonalistów	 Krystiana Cieślaka	
i	 Sławomira Najduka można	 było	 nauczyć	
się	kilku	podstawowych	akordów.	Instruktorzy	
zapraszali	wszystkich	chętnych	na	próby	Mło-
dzieżowej	Orkiestry	Dętej	 oraz	do	 zapisania	
się	do	orkiestry.	Spotkania	M.O.D.	zaczynają	
się	już	początkiem	września.	

Zajęcia	w	sierpniu	rozpoczęły	się	warsz-
tatami	 bukieciarskimi.	 Pierwsze	 tego	 typu	
spotkanie	odbyło	się	już	4	sierpnia.	Tematem	
przewodnim	były	„Bukiety	w	barwach	lata”,	
czyli	wiązanki	z	żywych	i	kolorowych	kwia-
tów.	Kolejne	warsztaty	odbyły	się	w	piątek	14	
sierpnia.	 Powstałe	 podczas	 spotkania	 „Bu-
kiety	zielne”	były	kompozycjami	z	kwiatów,	
ziół	 i	 owoców	 (np.	 jabłek)	 przygotowanymi	
na	 święto	 Wniebowzięcia	 NMP	 (15	 sierp-
nia),	zwanego	inaczej	świętem	Matki	Boskiej	
Zielnej.	Nad	obydwoma	spotkaniami	pieczę	
sprawowały	 panie	Alicja Stępień	 oraz	Mał-
gorzata Sarzyńska.	

7	sierpnia	w	piątek	można	było	uczestni-
czyć	w	grze	 terenowej	pt.	 „W	poszukiwaniu	
skarbów	 na	 cysterskim	 szlaku”.	 Rozpoczęcie	
tej	 grupowej	 zabawy	 było	 w	 godzinach	 po-
południowych	 w	 domu	 kultury,	 natomiast	
przygotowana	trasa	prowadziła	przez	jeszcze	
dotąd	nie	odkryte,	nowe	i	zaskakujące	miejsca	
na	cysterskim	szlaku	:)	

Od	połowy	sierpnia	można	było	także	sko-
rzystać	 z	 aktywnych	 form	 wypoczynku	 nad	
koprzywnickim	zalewem,	gdzie	dostępne	było	
boisko	do	gry	w	plażową	piłkę	siatkową.	

	ao
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To był wspaniały dziesięciodnio-
wy pobyt uczniów klasy sportowej ze 
Szkoły Podstawowej w Niedźwicach 
na letnim obozie w Łebie. 

Podróż	na	„podbój	Bałtyku”	rozpoczęliśmy	
w	środę	wieczorem	29	lipca.	Na	miejsce	za-
kwaterowania	zlokalizowane	pośrodku	nieist-
niejącego	 już	poligonu	wojskowego,	pełnego	
schronów,	wież	obserwacyjnych	i	zabudowań	
wojskowych	dotarliśmy	około	godziny	7.00.

Razem	z	bagażem	osobistym	przywieźli-
śmy	 ze	 sobą	dobre	 humory	 i	…	piękną	 sło-
neczną	 pogodę,	 która	 towarzyszyła	 nam	 do	
ostatniego	dnia	pobytu.	To	dzięki	niej,	każde-
go	dnia	pluskaliśmy	się	w	morzu,	a	na	rozgrza-
nym	piachu	oprócz	wylegiwania	rywalizowa-
liśmy	w	zawodach	biegowych	na	400	i	800m,	
siatkówce	plażowej,	pływaniu	i	piłce	wodnej.	
Udało	nam	się	także	rozegrać	spotkanie	towa-
rzyskie	w	koszykówkę	z	młodzieżą	z	Grudzią-
dza	i	uczestniczyć	w	koncercie	zespołu	Feel.

Pobyt	 uatrakcyjniły	 nam	 liczne	 wyciecz-
ki	np.:	 rowerowa	do	 latarni	morskiej	w	Stilo,	
piesza,	 licząca	 15	 km	 na	 ruchome	 wydmy	
i	 wyrzutnię	 rakiet	 w	 Rąbce,	 autokarowa	 do	
Trójmiasta.	Wielką	 frajdą	 był	 także	 rejs	 stat-
kiem	po	 stoczni	w	Gdyni	 i	 galeonem	w	 Łe-
bie	 jak	 również	wizyta	w	 oceanarium.	 Czas	
mijał	nam	bardzo	przyjemnie	 i	szybko.	Nad-
szedł	8	sierpnia	-	po	kolacji	zapakowaliśmy	się	
w	Bus-a	i	trochę	smutni,	ale	pełni	wspomnień,	
pamiątek	i	pięknie	opaleni	o	świcie	następne-
go	dnia	witaliśmy	się	z	rodzicami.

Wszystkim	sponsorom,	rodzicom	i	opieku-
nom	serdecznie	dziękujemy	za	umożliwienie	
nam	wyjazdu	i	wspaniałe,	bezcenne	przeżycia.	

Uczestnicy	obozu	sportowego	w	Łebie

Trudno	sobie	wyobrazić	jakiekolwiek	święto	bez	zespołu	„	Black	Stars”,	to	już	ponad	trzydziesty	
występ	w	tym	roku	szkolnym.	Zawodnicy,	bo	tak	można	powiedzieć	o	tancerkach	i	tancerzach	tego	
zespołu	na	treningach	wraz	ze	swoją	instruktorką	Małgorzatą Ciach	zostawiają	krople	potu,	by	
jak	najlepiej	przygotować	się	do	występów	i	zaprezentować	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	
i	Sportu	na	różnych	okolicznościowych	imprezach.

Te	dwa	miesiące	były	także	bardzo	pracowite:
	03.05.	2009r.	–	występ	na	święcie	Ziemi	Koprzywnickiej	,
10.	05.1009r.	–	w	Samborcu	odbyło	się	coroczne	Święto	Kwitnącej	Jabłoni,	na	którym	

nasz	zespół	przedstawił	bogatą	część	artystyczną,	uzyskał	uznanie	wśród	przedstawicieli	Ra-
dia	Leliwa	jak	również	lokalnej	społeczności,
17.052009r.-	na	Małym	Rynku	w	Sandomierzu	odbył	się	Jubileusz	90-lecia	P.C.K.
Wśród	wielu	zaproszonych	gości	znalazł	się	także	nasz	zespół	taneczny:	,,Black	Stars”	z	MGOK	

i	S	w	Koprzywnicy.	Młodzież	z	zespołu	miała	możliwość	zademonstrowania	sześciu	układów	ta-
necznych.

Podczas	występów	spotkaliśmy	się	z	bardzo	pozytywnym	odbiorem	sandomierskiej	publicz-
ności.	Zwłaszcza	występ	akrobatyczny	Błażeja,	Maćka	i	Kamila	dostarczył	dużo	emocji	widow-
ni,	która	nie	szczędziła	wielu	pochwał	i	gratulacji.

26.05.2009r.-	występy	na	Rynku	w	Koprzywnicy	z	okazji	Dnia	Matki
01.06.2009r.	–	uroczyste	otwarcie	boiska	wielofunkcyjnego	w	Koprzywnicy

21.06.2009r.	–	tancerze	byli	podziwiani	w	Sandomierzu	na		„Truskawkowej	Niedzieli”.				
W	prawdzie	pogoda	nie	dopisywała,	ale	zespół	i	tak	potrafił	rozgrzać	publiczność	„do	czerwoności”.
24.06.2009r.	–	występy	„	sobótkowe”
Po	tak	pracowicie	przepracowanym	roku	wszyscy	zasłużyli	na	upragnione	wakacje	–	powiedziała	

instruktorka	i	choreograf	zespołu	„Black	Stars”	pani	mgr Małgorzata Ciach.
Dziewczęta	z	zespołuP
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5	lipca	br.	odbyła	się	II	Biesiada	„Pod	Jesionem”	w	Błoniu	
sfinansowana	ze	środków	PPWOW	-	Program	Integracji	Spo-
łecznej.	Głównym	celem	imprezy	było	poświecenie	i	oddanie	
do	użytku	dalszej	części	parku	w	ramach	rozpoczętych	w	roku	
ubiegłym	prac	rewitalizacyjnych.	Obiektem	tym	była	część	za-
bawowo-rekreacyjna	dla	dzieci,	a	w	niej	m.in.	tor	do	jazdy	na	
rolkach,	piaskownica,	zjeżdżalnia,	huśtawki	oraz	inne	atrakcje	
dla	najmłodszych	bywalców	tego	parku.	Poświęcenia	tejże	czę-
ści	parku	dokonał	proboszcz	parafii	św.	Floriana	w	obecności	
władz	 samorządowych	 oraz	 licznie	 zgromadzonych	 miesz-
kańców	 Błonia	 oraz	 okolicznych	 miejscowości.	 Obecni	 byli	
posłowie	Przemysław Gosiewski,	Krzysztof Lipiec	 i	Jarosław 
Rusiecki.	

Oprócz	poświęcenia	i	oddania	do	użytku	wymienionej	czę-
ści	parku	organizatorzy	przygotowali	szereg	atrakcji	m.in.	mecz	
piłki	 siatkowej	Błonie	 -	Drokam	Piaseczno,	 turniej	 szachowy,	
występy	 zespołów	Huragan	Błonie	 i	 Awangarda	 jak	 również	
pokazy	 taneczne	 zespołu	 dziewcząt	 Black	 Stars	 z	 MGOKiS	
w	Koprzywnicy.	Nie	obyło	się	również	bez	zabawy	tanecznej,	
która	trwała	prawie	do	świtu.

Imprezę	 zaliczamy	 do	 udanych,	 chociaż	 chwilami	 padał	
drobny	 deszcz,	 który	 szczególnie	 dokuczał	 szachistom.	 Inni	
uczestnicy	imprezy	w	ogóle	na	to	nie	zwracali	uwagi,	a	rozcho-
dząc	się	żegnali	słowami:„do	zobaczenia	na	trzeciej	biesiadzie	
za	rok”.

uczestnik	biesiady

II BIESIADA „POD JESIONEM”
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„Nie miejska, nie wiejska...”
Taniec	i	muzyka	były	i	są	pretekstem	do	wspólnego,	czynne-

go,	spędzania	czasu	wolnego,	do	spotkania	się,	do	rozmów	i	do	
wspólnej	zabawy	przy	muzyce.	Pewnie	takie	założenia	przyjęli	
organizatorzy	wiejskiej	zabawy	we	wsi	Błonie,	którzy	w	nie-
dzielne	popołudnie	26	lipca	br.	bawili	mieszkańców	okolicznych	
wiosek	Przy	rytmicznej	muzyce,	nieskomplikowanych	słowach	
i	 łatwej	melodii	granej	przez	zespół	„Grafit’’	nie	sposób	było	
ustać	spokojnie.	Park	„Pod	Jesionem”	zgromadził	zarówno	młod-
szych	jak	i	starszych	uczestników,	którzy	mogli	korzystać	rów-
nież	z	ogródków	piwnych	oferujących	dania	gorące	i	słodycze.

Zabawa	odbywała	się	w	plenerze	na	podłodze	ułożonej	z	
desek,	a	 teren	 taneczny	odgrodzony	był	odpowiednią	 siatką.	
Aby	pokryć	koszty	orkiestry	występ	był	płatny	i	koszt	jednego	
biletu	wynosił	10	zł.

Dodatkową	 atrakcją	 był	wstęp	wolny	 dla	wszystkich	 pań	
o	 imieniu	Ania,	 a	 to	oczywiście	z	okazji	 ich	 imienin	obcho-
dzonych	 w	 tym	 dniu,	 co	 spotkało	 się	 z	 wielkim	 aplauzem.	
Chętnych	do	udziału	w	tej	imprezie	było	bardzo	dużo,	koszty	
organizowanej	potańcówki	się	zwróciły,	a	ci,	którzy	brali	w	niej	
udział	byli	bardzo	zadowoleni.

Ludzie	lubią	proste	klimaty	i	dlatego	tego	typu	potańców-
ki	 spotykają	 się	z	coraz	większym	entuzjazmem	zarówno	ze	
strony	młodzieży	jak	i	tego	starszego	pokolenia.	Warto	chyba	
częściej	organizować	takie	zabawy,	jest	to	powrót	do	lat	50,60	
i	70-tych,	gdzie	gustowano	właśnie	w	 takich	miejskich,	wiej-
skich	i	podmiejskich	imprezach	plenerowych.																							ez

Spełnianie	marzeń	czasami	nie	jest	łatwe,	szcze-
gólnie	 jeśli	 chodzi	 o	większą	 	 liczbę	 dzieci,	 	 które	
mieszkają	 na	wsi.	 Rozwój	własnych	 zainteresowań,	
osobowości	w	małych	miejscowościach	lub	trudnych	
środowiskach	dużych	blokowisk	jest		utrudniony		cza-
sami	 	wydaje	 się	 	nam	wręcz	niemożliwy.	Pomocą	
może	się	okazać		program	„Młodzież	w	działaniu”	ko-
ordynowany	i	finansowany		przez	Fundację		Rozwoju	
Systemu	Edukacji		o	wymiarze		europejskim.		Naro-
dowa	Agencja	Programu	ma	5	terminów,	w	których	
ogłasza	konkursy	na	napisanie	projektu	następnie	re-
alizowanych	przez	młodych	ludzi	korzystających	po-
przez	zaplanowane	przez	siebie	działania	z	edukacji	
pozaformalnej.

Niepowtarzalną	szansę	otrzymała	młodzież	z	na-
szej	gminy,	oraz	MGOKiS	występujący	jako	instytucja	
wspierająca.	 Dostaliśmy	 dofinansowanie	 na	 projekt	
„Musicalowe	 Tourne	 po	Wsiach	 dookoła”.	 „Adepci	
sztuki”	będą	brali	 udział	w	warsztatach	wokalnych,	
teatralnych,	tanecznych	a	wynikiem	tego	będzie	wła-
śnie	wspomniany	musical,	z	którym	będziemy	jeździć	
po	 wioskach,	 odwiedzimy	 również	 domy	 pomocy	
społecznej,	domy	dziecka	oraz	szkołę	specjalną.	Ale	
nie	 tylko	w	ramach	projektu	przewidujemy	również	
kilkudniowy	 obóz	 taneczno	 –	 wokalno-aktorski		
(DARMOWY	DLA	WSZYSTKICH	WYSTEPUJĄCYCH).	N
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UWAGA !!! JUŻ WE WRZEŚNIU ZACZYNAMY PRZESŁU-
CHANIA, SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY W DK, 
PRZYJDŹ, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I DOŁĄCZ DO GRUPY SZCZĘ-
ŚLIWCÓW SPEŁNIAJĄCYCH SWOJE PASJE !!! SZUKAMY OSÓB 
UZDOLNIONYCH PLASTYCZNIE, MUZYCZNIE, TANECZNIE, 
POETYCKO, PISZĄCYCH OPOWIADANIA ORAZ DOBRYCH 
SPECÓW KOMPUTEROWYCH !!! ZAPRASZAMY!!!

	Obóz	odbędzie	się		podczas	ferii	zimowych,	będzie	to	czas	
intensywnej	i	wytężonej	pracy	nad	scenariuszem.	Mamy	tak-
że	zaplanowany	wyjazd	do	 teatru	muzycznego	aby	podpa-
trzeć	jak	na	scenie	zachowują	się	profesjonaliści.	

Ten	musical	ma	rozbudzać	iskierkę	radości,	odrywać	lu-
dzi	choć	na	chwilę	od	tego	co	szare	i	smutne.	Udowadnia-
my,	że	wszystko	jest	możliwe,	ale	trzeba	wziąć	sprawy	we	
własne	ręce	i	zacząć	pracować	a	nie	czekać	aż	wydarzy	się	
jakiś	cud.		W	dzisiejszym	świecie	i	na	wsi	można	rozwinąć	
skrzydła,	być	spełnionym	 i	w	dalszą	życiową	drogę	wyru-
szać	bez	kompleksów.	

Koordynator	projektu																																																																																																																																									
					Marta	Ordon
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Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach 
wraz z Komitetem Organizacyjnym Zjazdu Absolwentów ma zaszczyt zaprosić 

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW, 
na uroczystość obchodów 65 – lecia Szkoły, która odbędzie się w dniach 

19-20 września 2009 roku. 
 

 
Program zjazdu: 

19 września: 
1100 – zbiórka na placu szkolnym, powitanie 
1130 – przemarsz do Kościoła parafialnego i msza św. 
1230 – powitanie, przemówienia gości, wspomnienia absolwentów 
1530 – uroczysty obiad, zabawa przy dźwiękach muzyki do wczesnych godzin porannych 
 

                                           20 września: 
1200 – festyn, występy młodzieży Zespołu Placówek Oświatowych w  Chobrzanach oraz    

zaproszonych gości 
 
Koszt ZJAZDU – 150 zł.                                        Nr konta:20942900042001000995540001 
 
 
 
 
  
 

Koprzywnica 
- Cysterskie 
  Miejsce 
  Mocy

Turystyka	kulturowa	jest	ciekawie	rozwijającym	się	sektorem.	
Dana	miejscowość	mając	jakąś	atrakcję	może	z	tego	uczynić	siłę	
napędzającą	rozwój	całej	gminy.	Idąc	za	tą	myślą	Stowarzysze-
nie	800-lecia	Opactwa	Cysterskiego	„Ku	przyszłości”	złożyło	do	
Poakcesyjnego	Programu	Wsparcia	Obszarów	Wiejskich	projekt	
pod	tytułem	”Koprzywnica	cysterskie	miejsce	mocy.”	Na	budo-
wę	infrastruktury	turystycznej	najbardziej	prężnie	działająca	in-
stytucja	pozarządowa	w	okolicy,	otrzymała	9000	tyś.	złotych.	

W	ramach	tego	projektu	teren	kościoła	i	klasztoru	pocyster-
skiego	zostanie	profesjonalnie	oznakowany,	to	zadanie	przewi-
duje	również	założenie	koła	PTTK,	aby	również	młodych	
ludzi	zachęcać	do	promowania	i	poznawania	„małej	
Ojczyzny”.	Kompleks	pocysterski,	jeśli	zostanie	do-
brze	wykorzystany	przyniesie	korzyści	dla	całej	
ziemi	 koprzywnickiej.	 A	 skąd	 sama	 nazwa	
„Cysterskie	miejsce	mocy”?	Cystersi	zosta-
wili	po	sobie	spuściznę,	dającą	duchową	
moc,	patrząc	na	mury	wzniesione	800	
lat	temu	człowiek	uświadamia	sobie,	
jakich	 rzeczy	 jest	w	stanie	doko-
nać,	 czerpiąc	mądrość	 z	 prze-
szłości	dla	teraźniejszości.	
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1.Przejęcie tak ważnego stanowiska to nie lada wyzwanie. 
Jak się pani czuje z tym zaszczytem i zobowiązaniem? 

Naturalnie	 jestem	 zadowolona,	 choć	 mam	 świadomość,	
że	stoją	przede	mną	ogromne	wyzwania.	Rola	dyrektora,	kie-
rownika,	szefa	wszędzie	jest	bardzo	ważna	i	niezwykle	odpo-
wiedzialna.	 W	 tym	 przypadku	 trzeba	 zadowolić	 poziomem	
dydaktycznym	i	ciekawą	ofertą	edukacyjną	dzieci	oraz	ich	ro-
dziców,	dbając	jednocześnie	o	nauczycieli	i	pracowników	ob-
sługi.	Trzeba	współdziałać	z	samorządem	i	tak	prowadzić	do-
kumentację	pracy	szkoły,	aby	kuratorium	nie	miało	zastrzeżeń..	
Traktuję	objęcie	stanowiska	dyrektora	bardzo	poważnie	i	będę	
pracować	tak,	aby	sprostać	wszystkim	oczekiwaniom.

2. Nowy rok szkolny zawsze niesie ze sobą jakieś zmia-
ny, mniejsze bądź większe, czy tegoroczne rozpoczęcie roku 
szkolnego zaskoczyło jakoś szczególnie uczniów i rodziców?

Niestety	 tak,	ministerstwo	wprowadza	 zmiany,	 nie	 licząc	
się	z	realiami	i	zasobnością	portfeli	rodziców.	W	nowym	roku	
szkolnym	wchodzi	kolejna	reforma,	która	dotyczy	pierwszych	
klas	szkoły	podstawowej	oraz	gimnazjum.	Ulega	tam	zmianie	
podstawa	programowa,	a	to	pociąga	za	sobą	wymianę	całego	
zestawu	 podręczników.	 Agencja	 Rynku	 Rolnego	 wprowadza	
zaś	bezpłatnie	dla	wszystkich	dzieci	klas	I	-III	owoce	i	warzywa.

3. Każdy dyrektor przejmując taką funkcję ma prawdopo-
dobnie wizję swojej pracy, czy należy Pani do tych osób? Czy 
może nam Pani zdradzić swoje plany związane z rozwojem 
i przyszłością tej największej w gminie tuż po ZSO placówki 
oświatowej? Jak wyobraża sobie Pani współpracę z innymi 
szkołami, Domem Kultury czy UMiG ?

Trudno	sobie	wyobrazić,	by	można	było	dobrze	zarządzać	
bez	przemyślanej	wizji	i	postawienia	sobie	sprecyzowanych	ce-
lów	działania.	Ja	także	je	mam,	są	realne	i	powinny	znacząco	
wpływać	na	poprawę	jakości	pracy	szkoły.

Preferuję	demokratyczny	styl	zarządzania,	a	to	oznacza,	że	
wszelkie	zmiany	i	decyzje	nie	będą		wprowadzane	bez	współ-
uczestnictwa	 nauczycieli	 oraz	 rodziców.	 Moim	 priorytetem	
jest	 dobre	przygotowanie	 ucznia	 do	następnego	 etapu	nauki	

oraz	kształtowanie	jego	właściwej	postawy	społecznej.	Pragnę,	
by	dzieci	kończące	koprzywnicką	podstawówkę	nie	odbiega-
ły	swym	poznaniem	świata	od	dzieci	wielkomiejskich,	by	nie	
czuły	się	gorsze,	odrzucone,	by	nie	wszystko	było	zależne	od	
pozycji	materialnej	ich	rodziców,	by	rozbudzić	ich	zaintereso-
wania,	by	podać	 im	 rękę	w	przyszłość.	Chcę	 tworzyć	dobry	
klimat	szkoły.	Dlatego	też	współpraca	z	różnymi	instytucjami	
i	 innymi	 placówkami	 oświatowymi	 jest	wręcz	 niezbędna	 do	
realizacji	wspomnianych	zamierzeń.

4. Jako nauczyciel historii wiele lat temu opracowała Pani 
(i co roku go organizowała) Międzyszkolny Konkurs Recyta-
torski Poezji Zbigniewa Kabaty, który jest wyrazem hołdu dla 
„Jędrusiów”, a zarazem niezwykłą lekcją patriotyzmu dla wielu 
młodych ludzi. Czy jako dyrektor będzie Pani kładła szczególny 
nacisk na to, by uczniowie w sposób szczególny czcili tych, któ-
rzy „padli za wolność, aby była prawem”? Jaki jest sposób na to, 
aby od pierwszych chwil w szkole dzieci chciały poznawać losy 
swojej małej i dużej Ojczyzny bez narzekań, że to tzw.: ”nudy”?

Wspomniany	konkurs	jest	właśnie	pomysłem	na	wychowa-
nie	w	duchu	patriotyzmu.	Wiele	można	ukształtować	w	mło-
dym	 umyśle	 i	 charakterze,	 jeśli	 robi	 się	 to	 umiejętnie	 i	 kon-
sekwentnie.	 „Verba	 docent,	 exempla	 trahunt”-	 „Słowa	 uczą,	
przykłady	pociągają”,	 takie	 słowa	widnieją	na	 sztandarze	na-
szej	szkoły	 i	najlepiej	 tłumaczą	 jak	skutecznie	wychowywać.	
Poznawaniu	własnej	tożsamości	narodowej	służy	wiele	innych	
działań	poza	obligatoryjnymi	 lekcjami	historii,	 np.	wycieczki,	
konkursy	o	różnorakiej	formie,	spotkania	z	ciekawymi	ludźmi,	
wywiady	itd.	tu	liczę	na	znaczącą	pomoc	ze	strony	nauczycieli	
i	wychowawców.	Od	lat	wpajam	swoim	uczniom	znane	słowa:	
„Naród	bez	pamięci	ginie”,	aby	uzmysłowić	im,	po	co	trzeba	
znać	przeszłość.	Konkurs	 przepięknej	 patriotycznej	 poezji	 Z.	
Kabaty	 jest	 żywą	 lekcją	 historii,	 gdyż	 zaszczycają	 go	 swoją	
obecnością	nieliczni	już	„	prawdziwi	Jędrusie”.	Tegoroczny	bę-
dzie	miał	szczególny	charakter,	gdyż	jest	dziesiąty,	jubileuszo-
wy	i	chcę	to	wyraźnie	zaakcentować.	Grono	szkół,	które	biorą	
w	nim	udział	i	przyjeżdżają	do	Koprzywnicy	ciągle	ulega	roz-
szerzeniu.	Do	tej	pory	były	to:	Mielec,	Połaniec,	Gawłuszowice,	

Nowy Dyrektor 
w Publicznej 
Szkole Podstawowej 
w Koprzywnicy 

- rozmowa z p. Teresą Majczak

Sulisławice,	a	teraz	dołącza	Smerdyna,	gdyż	w	ubiegłym	roku	
szkoła	ta	również	przyjęła	imię	partyzantów	AK	„Jędrusiów”.	

5. Do tej pory żyła Pani dosyć intensywnie, znają Panią 
nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale również członkowie Sto-
warzyszenia „Ku przyszłości”, jest Pani Prezesem Oddziału 
ZNP,  a także znanym działaczem społecznym . Czy w związ-
ku z awansem na nowe stanowisko, zamierza Pani „zwolnić 
tempo”, czy może uznaje Pani zasadę, że wszystko da się po-
godzić jeśli tylko się chce?

Myślę,	 że	 jest	 to	 kwestia	dobrej	organizacji	 życia	 rodzin-
nego	i	pracy.	Jako	radna	zainicjowałam	i	prowadziłam	szereg	
imprez	i	uroczystości	na	terenie	naszej	gminy	np.	„Święto	Zie-
mi	 Koprzywnickiej”,	 bieg	 „Jędrusiów”,	 „Gminny	 turniej	 piłki	
halowej”.	 Jako	 członek	 Stowarzyszenia	 współorganizowałam	
uroczystość	 „800-lecia	 konsekracji	 kościoła”.	 Jako	 związko-
wiec	negocjowałam	co	roku	z	samorządem	korzystne	zapisy	
w	regulaminie	dodatków	dla	nauczycieli	oraz	podwyżek	płac	
dla	pracowników	obsługi.		

Jestem	 nauczycielem	 dyplomowanym	 z	 długoletnim	 sta-
żem	 zawodowym,	 mam	 liczne	 sukcesy	 i	 osiągnięcia	 dydak-
tyczne	oraz	wychowawcze,	wiele	zawodowych	doświadczeń,	
którymi	chcę	się	dzielić.	Jestem	osobą	pragmatyczną,	z	optymi-
zmem	podchodzę	do	życia	i	z	wielką	pasją	traktuję	wszystko	
co	robię.	Potrafię	doceniać	innych.	Mam	jeszcze	wiele	do	za-
oferowania	i	z	nadzieją	patrzę	w	przyszłość,	bo	siłę	i	ochotę	do	
dalszej	pracy	dają	mi	uśmiechy	moich	byłych	wychowanków	
i	życzliwość	ich	rodziców,	z	którymi	spotykam	się	na	co	dzień.	
Za	to	z	całego	serca	im	dziękuję.	

6. W imieniu redakcji chcielibyśmy Pani życzyć w tej no-
wej sytuacji życiowej dużo wytrwałości, pogody ducha, wielu 
sukcesów i satysfakcji z każdego dnia.   

Marta	Ordon																																																																																													Dziękuję.
U	 progu	 nowego	 roku	 szkolnego	 życzę	wszystkim	 zwią-

zanym	ze	szkołą,	a	szczególnie	dzieciom	i	ich	rodzicom,	aby	
był	on	dobry,	by	przyniósł	wiele	radości	i	sukcesów,	na	które	
wspólnie	będziemy	pracować.

1. Jaką wizje szkoły chcieliby Państwo wprowadzić w życie? 
Dyr. Mirosław Sarzyński:	 Przede	 wszystkim	 szkoła	 musi	

być	przyjazna	dla	ucznia,	wychodzić	naprzeciw	oczekiwaniom	
uczniów	i	rodziców,	dobrze	przygotować	młodzież	do	egzami-
nów,	umiejętnie	wprowadzać	reformy	programowe.	W	planie	
mamy	budowę	urządzeń	lekkoatletycznych	i	bieżni.	Pragniemy	
doprowadzić	 do	 tego	 by	 społeczeństwo	 bardziej	 zauważało	
Liceum	Ogólnokształcące,	mamy	możliwość	tworzenia	kierun-
ków	pod	konkretne	zainteresowania	uczniów.	Uczeń	kończąc	
gimnazjum	musi	mieć	świadomość,	że	ma	blisko	dobrą	szkołę.	
Dążmy	też	do	stabilizacji	kadry	to	niesamowicie	ważna	kwe-
stia.	Programy	europejskie	 to	kolejne	ważne	zagadnienie,	za-
mierzamy	zmobilizować	nauczycieli	aby	brali	udział	w	projek-
tach	europejskich	mających	na	celu	pozyskiwanie	funduszy.	

2. Czy zaszły jakieś istotne zmiany w programach na-
uczania, wiemy, że w tym roku po raz pierwszy będzie 
zdawana na maturze obowiązkowa matematyka, jakie 
macie państwo zdanie na ten temat, czy obawiacie się 
jako nauczyciele tego egzaminu w podobnym stopniu co 
uczniowie? 

Z-pca dyr. Krystyna Piątek: Co	 do	matury	 z	matematyki	
wszystko	jest	w	rękach	uczniów	jest	jeszcze	rok	na	dokładne	
przygotowanie	się.	O	maturze	z	matematyki	było	wiadomo	nie	
od	dziś	i	nauczyciele	naszej	szkoły	odpowiednio	przygotowują	
uczniów	aby	ją	zdali	pomyślnie.	W	klasie	I	gimnazjum	progra-
my	nauczania	zmieniły	się	ze	względu	na	nową	podstawę	pro-
gramową	a	polega	to	min:	na	tworzeniu	grup	językowych	pod	
względem	zawansowania	ucznia.	

3. ZSO ma niezwykłego patrona czy Macie Państwo za-
miar podkreślić to w szczególny sposób? 

Dyr. Mirosław Sarzyński:	Dumni	jesteśmy	z	tego,	że	Jan	Pa-
weł	II	jest	naszym	patronem	i	chcielibyśmy	dalej	przekazywać	
te	wartości,	które	nasz	Wielki	Polak	nam	pozostawił.	

4. Jak Państwo zapatrujecie się na współpracę z innymi 
jednostkami organizacyjnymi gminy?

Z- pca dyr. Krystyna Piątek: Jesteśmy	otwarci	na	wszelkie	
inicjatywy	współpracy,	szkoła	nie	może	istnieć	bez	współdzia-

łania	z	organem	prowadzącym	i	rodzicami,	sami	nauczyciele	
nie	zbudują	wymarzonej	szkoły.

5. Czego byście państwo chcielibyście życzyć swoim 
uczniom i samym sobie na ten nowy rok szkolny?

Dyr. Mirosław Sarzyński:	Uczniom	 życzymy	 cierpliwości,	
wytrwałości	w	dążeniu	do	celu,	radości	z	podejmowanych	dzia-
łań,	 radości	 z	 bycia	 naszej	 szkole,	 osiągania	 jak	 najwyższych	
wyników	w	szkole.	Sobie	i	nauczycielom	życzymy,	żeby	misja,	
którą	mamy	do	spełnienia	przyniosła	oczekiwane	efekty.	

Dziękuje za rozmowę.
Marta	Ordon

Nowy rok szkolny to zmiana kierownictwa w szkole pod-
stawowej. To także wiele zmian dla uczniów ZSO, w którym 
nowi dyrektorzy piastujący swoje funkcje od czerwca b.r. 
otwarli oficjalnie nowy rok szkolny 2009/2010.

Aby dowiedzieć się jakie mają plany, zamierzenia co istot-
nego zmieniło się w oświacie przez dwa miesiące nieobec-
ności uczniów przeprowadziliśmy wywiad z dyrekcją ZSO: 
panem dyrektorem mgr Mirosławem Sarzyńskim i z-cą dy-
rektora panią mgr Krystyną Piątek.

Wieści ze szkolnego podwórka
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Restauracja 

„Jubilatka” 
Koprzywnica ul. Krakowska 137 

Zaprasza	do	korzystania	z	usług	w	zakresie		
organizacji:	wesel,	komunii,	chrzcin	a	także	
styp	i	innych	imprez	okolicznościowych.
Szczegółowych	informacji	udzielamy	pod		

nr	tel.:	015/	847	61	24

w w w . j u b i l a t k a . c o m

1	września	rozpoczął	się	nowy	rok	szkol-
ny	 rozwrzeszczana	 gawiedź	 szkolna	musiała	
porzucić	beztroskę	i	lenistwo	by	znów	stawić	
się	w	progach	swoich	szkół.	W	naszej	gminie	
ten	moment	poprzedziła	msza	św.	odprawia-
na	w	 obu	 kościołach	 parafialnych,	 po	 której	
co	 prędzej	 przemieszczono	 się	 do	 instytucji	
wiedzy.	 Z	 wakacjami	 rozstać	 się	 nie	 łatwo,	
jednakże	nie	ma	 tego	złego,	co	by	na	dobre	
nie	wyszło.	W	 końcu	można	 było	 zobaczyć	
się	z	dawno	niewidzianymi	koleżankami	i	ko-
legami.	Pochwalić	się	przeżytymi	wakacyjny-
mi	przygodami,	czy	 też	 jak	 to	maluchy	mają	
w	zwyczaju	ile	kto	urósł	i	jak	się	zmienił.																										

Dwa	 miesiące	 to	 niby	 niewiele,	 aczkol-
wiek	przyniosły	one	poważne	zmiany	o	czym	
pokrótce	przeczytacie	Państwo	w	wywiadach	
jakie	zostały	przez	nas	przeprowadzone	z	no-
wymi	dyrektorami	szkół.	Uroczysta	inauguracja	
w	obu	szkołach	była	bardzo	dobrze	przygoto-
wana,	po	raz	pierwszy	jako	dyrektor	w	szkole	
podstawowej	wystąpiła	Pani	mgr	Teresa	Maj-
czak,	 od	 razu	 nawiązała	 serdeczny	 kontakt	
z	uczniami,	co	sprawiło,	że	nawet	na	buziach	
„zerówkowiczów”	zamiast	strachu	przed	nie-
znanym	pojawił	 się	promienny	uśmiech.	Ten	
dzień	 był	 w	 szkole	 podstawowej	 szczególny	
także	dlatego,	iż	1	wrzesień	to	70	rocznica	wy-
buchu	II	wojny	światowej	a	przecież	ich	patro-
nem	jest	partyzant	Władysław	Jasiński	–	czło-
wiek,	 który	 w	 tamtym	 czasie	 działał	 bardzo	
czynnie	pomagając	ludziom	przetrwać	piekło	
wojny	 	 i	dążąc	do	 tego	by	wyzwolić	polskie	
ziemie	od	niemieckiego	okupanta.

Również	 uczniowie	 Zespołu	 Szkół	Ogól-
nokształcących	w	sposób	szczególny	podkre-
ślili	 wydarzenie	 rozpoczęcia	 roku	 szkolnego	
2009/2010.	Było	okolicznościowe	wystąpienie	
czytane	 przez	 jedną	 z	 uczennic,	 po	 którym	
ogłoszono	minutę	ciszy	jako	wyraz	hołdu	dla	
poległych	za	Ojczyznę,	zabrzmiała	piosenka	
„Biały	krzyż”.	

Plany	lekcji	rozdane,	nowe	klasy	przydzie-
lone,	proces	przystosowywania	pierwszaków	
na	wszystkich	poziomach	edukacji	potrwa	ok.	

Gdy dzwoneczek się odezwie…

miesiąca	jednakże	nie	mamy	wątpliwości,	że	
jak	co	roku	dzięki	nauczycielom	będzie	to	ra-
czej	ciekawy	okres,	który	przystosuje	wszyst-
kich	do	nowych	zasad	i	warunków.	A	starsza-
kom	pozostało	śpiewać	„wakacje	znów	będą	
wakacje	na	pewno	mam	rację	wakacje	będą	
znów…”.	Wszyscy	zaś	z	pewnością	przyłożą	
starań	 aby	 za	 10	miesięcy	 opuszczać	 szkoły	
z	jak	najlepszymi	ocenami		i	w	radosnych	hu-
morach.	

Uczniom,	 rodzicom	 oraz	 wszystkim	 pe-
dagogom	życzymy	dużo	cierpliwości,	radości	
i	satysfakcji	ze	wspólnych	sukcesów	edukacyj-
nych.				

OM
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Tradycyjnie	 15	 sierpnia	 jest	 dniem	 ob-
chodów	 święta	 kościelnego	 ku	 czci	 niezwy-
kłej	śmierci	 i	Wniebowstąpienia	Najświętszej	
Marii	 Panny.	 To	 najstarsze	 ze	 świąt	 poświę-
cone	 osobie	 Bożej	 Rodzicielki	 obchodzone	
jest	w	Kościele	Chrześcijańskim	od	VII	w.	Jak	
głoszą	legendy	i	podania	Matka	Boża	zmarła	
we	 śnie	 a	 Jej	 duszę	 i	 ciało	 zabrali	 aniołowie	
do	nieba.	Kiedy	na	prośbę	św.	Tomasza,	(jedy-
nego	z	apostołów	nie	uczestniczącego	w	po-
grzebie)	otworzono	grób	Marii	nie	znaleziono	
w	nim	już	ciała	tylko	puste	prześcieradła	oraz			
nieprzebrane	 ilości	ziół	 i	kwiatów	róży	prze-
dziwnej	woni.		W	1950	r.	papież	Pius	XII	ogło-
sił	uroczyście	prawdę	wiary	o	Wniebowzięciu	
Matki	Boskiej	z	ciałem	i	duszą.

W	 Polsce	 święto	 to	 obchodzone	 jest	
przede	 wszystkim	 jako	 uroczystość	 ku	 czci	
Matki	Boskiej	Zielnej.	We	wszystkich	kościo-
łach	święcimy	w	 tym	dniu	wieńce,	a	przede	
wszystkim	 bukiety	 wykonane	 z	 przeróżnych	
ziół,	kłosów	zbóż,	warzyw,	owoców	i	natural-
nie	wielorakich	kwiatów	polnych	jak	i	ogrodo-
wych.	Termin	obchodów	Święta	Matki	Boskiej	
Zielnej,	 przypadający	 w	 samym	 środku	 lata	
zbiega	się	ze	zwyczajowym	terminem	zakoń-
czenia	 prac	 żniwnych,	 o	 czym	 mówią	 nam	

słowa	starego	porzekadła	„Na	Wniebowzięcie	
pokończone	żęcie”.	Przynoszone	do	kościoła	
dary	ziemi	w	postaci	bukietów	czy	wieńców	
dożynkowych	 były	 i	 są	 po	 dzień	 dzisiejszy	
wyrazem	hołdu	składanego	przez	gospodarzy	
Matce	Chrystusowej	w	podzięce	za	jej	opiekę	
nad	zebranymi	plonami.	

Poświęconym	bukietom	a	przede	wszyst-
kim	 roślinom	 wchodzącym	 w	 ich	 skład	 lud	
polski	przypisywał	 liczne	nadzwyczajne,	do-
broczynne	właściwości:	lecznicze,	magiczne,	
ochronne.	 Bukiety	 przygotowywano	 z	 ziół	
i	kwiatów	zarówno	tych	świeżo	co	zerwanych	
w	przededniu	święta,	 jak	 również	zebranych	
znacznie	 wcześniej,	 zasuszonych	 i	 przecho-
wywanych	do	dnia	Wniebowzięcia.	Wkłada-
no	do	 sierpniowych,	 jakże	nietypowych,	ba-
jecznie	kolorowych	bukietów	wielorakie	zioła	
(np.	dziurawiec,	bylicę,	piołun,	miętę,	krwaw-
nik,	macierzankę,	wrotycz,	 kopytnik),	 kwiaty	
z	przydomowych	ogródków	(róże,	malwy,	na-
gietki	itp.),	kłosy	zbóż,	len,	konopię,	warzywa	
i	owoce,	makówki,	gałązki	leszczyny	czy	dę-
biny,	jarzębinę	itp.	Poświęcone	bukiety	troskli-
wie	przechowywano	w	domu	najczęściej	za	
„świętym	obrazem”	przez	okrągły	rok,	używa-
jąc	z	nich	ziół	w	razie	nagłej	potrzeby.	Pobło-
gosławione	przed	ołtarzem	bukiety	ochraniały	
domostwa	przed	silnymi	burzami,	piorunami,	
gradobiciem,	niszczycielskim	działaniem	ognia	
itp.	Podczas	długotrwałych	opadów,	wkłada-
no	wiązkę	ziół	w	zagony	ziemniaków,	kapu-
sty,	by	uchronić	je	przed	zgniciem	i	wszelkim	
robactwem.	W	 trosce	 o	 przyszłoroczne	 uro-
dzajne	 plony	 dodawano	 ziaren	 z	 poświęco-
nych	 zbóż	 do	worka	 z	 nasionami	 siewnymi.	
Z	 wykruszonych	 ziół	 przyrządzano	 domo-
wymi	 sposobami	 przeróżne	 napary,	 nalewki,	
którymi	leczono	niemal	wszystkie	dolegliwo-

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ
MARII PANNY

ści	chorobowe	jakie	nękały	zarówno	ludzi	jak	
i	zwierzęta	gospodarcze.	Ziołowe	wywary	da-
wano	do	picia	krowom	po	ocieleniu,	dymem	
zaś	ze	spalonych	roślin	okadzano	ich	wymio-
na.	Powszechnie	wierzono	w	niezwykłą	moc	
poświęconych	 bukietów	 i	 ziół,	 które	 miały	
skutecznie	 odstraszać	 moce	 piekielne	 czy	
odwracać	złe	uroki.	Profilaktycznie	okadzano	
dymem	z	poświęconych	ziół	zwierzęta	gospo-
darcze	po	raz	pierwszy	wypuszczane	wiosną	
na	pastwiska,	aby	uchronić	je	przed	wszelkim	
złem.	Niemowlętom	stale	płaczącym	po	no-
cach	 wkładano	 do	 kołyski	 makówki	 wyjęte	
uprzednio	z	bukietów,	które	miały	ochraniać	
bezbronne	maleństwa	przed	działaniem	złych	
czarów	 i	 uroków	 rzucanych	 przez	 wiedźmy	
i	czarownice.	Wiązkę	święconego	ziela	dawa-
no	 także	pod	głowę	konającym	by	ulżyć	 ich	
cierpieniom,	wkładano	je	również	do	trumny	
by	mogli	odejść	w	spokoju	ze	świata	żyjących.	

Wraz	z	upływem	lat	przytoczone	powyżej	
wierzenia	i	związane	z	nimi	praktyki	odeszły	
w	zapomnienie.	Zachował	się	jedynie	do	na-
szych	 czasów	 zwyczaj	 przynoszenia	 do	 ko-
ścioła	 w	 tym	 szczególnym	 dniu	 kolorowych	
bukietów,	oczywiście	celem	ich	poświęcenia.

Nie	 traktujemy	 ich	 jednak	 jako	 cudowne	
apogeum	na	trapiące	nas	bolączki.	Bukiet	jest	
tylko	 bukietem	 -	 choć	 trochę	 nietypowym,	
wykonanym	z	kwiatów	i	płodów	ziemi.	Przez		
wiernych	Kościoła	Katolickiego	bukiet	ów	po-
strzegany	jest	jako	nieodzowny	symbol	święta	
Matki	Boskiej	Zielnej.	Przetrwał	również	zwy-
czaj	urządzania	w	 tym	dniu	 lokalnych,	para-
fialnych	dożynek	oraz	organizowania	pielgrzy-
mek	do	miejsc	odpustowych,	a	zwłaszcza	do	
kościołów	 pod	 wezwaniem	 Wniebowzięcia	
Matki	Boskiej.	

Iwona Łukawska
Kustosz	Muzeum	Okręgowego	w	Sandomierzu	

Dzieci,	które	od	października	2008	roku	
uczęszczały	 do	 Domu	 Kultury	 na	 zajęcia	
plastyczne,	10	czerwca	b.r.	 spotkały	 się	po	
raz	ostatni	przed	wakacjami.	Na	zakończe-
nie	 zajęć	 zorganizowany	 został	 wyjazd	 do	
Samborca	do	Ośrodka	Rekreacji	i	Rehabilita-
cji	Konnej.	Uczestnicy	wyjazdu	już	drugi	raz	
mogli	wspólnie	malować	w	plenerze	 konie	
z	tej	stadniny.

Pomimo,	że	przez	dłuższą	chwilę	popa-
dał	mocniejszy	 deszcz,	 to	 nie	 przeszkodził	
dzieciom	 w	 dobrej	 zabawie.	 Pod	 altanką,	
pod	którą	przeczekali	chwilowe	opady	mieli	
okazje	 do	 pamiątkowych	 zdjęć	 i	 czas,	 aby	
zjeść	ciepłą	kiełbaskę	z	grilla.

Tym	razem	nad	bezpieczeństwem	i	do-
brą	 zabawą	dzieci	 czuwały	panie	 z	MGO-
KiS	Helena Pilecka - plastyk i Małgorzata 
Sarzyńska oraz	pracownicy	Ośrodka	prezes	
Jerzy Marcjan i Joanna Lasota. 

Wszyscy	 dobrze	 spędzili	 razem	 czas	
i	 miło	 wspominają	 taką	 formę	 nauki	 przez	
zabawę.	Już	czekają	na	następne	plenerowe	
zajęcia	plastyczne,	które	odbędą	się	po	wa-
kacjach.	

(ao)

P.S.	 MGOKiS	 na	 ręce	 prezesa	 Jerzego	
Marcjana	 gorące	 składa	 podziękowania	 za	
udostępnienie	naszym	małym	artystom	stad-
niny	oraz	zapewnienie	im	niezapomnianych	
wrażeń.

Zajęcia plastyczne w Samborcu
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Na	łamach	
,,Koprzywnickich	
Pejzaży”	ogłaszamy	
konkurs	florystyczny.	
Rozwiązanie	konkursu	
i	listę	zwycięzców	
ogłosimy	w	numerze	
18/09.	Z	pomiędzy	
czytelników,	którzy	do	
końca	października	
nadeślą	kupony	
z	prawidłowymi	
odpowiedziami	
rozlosujemy	nagrody.	
Odpowiedzi	prosimy	
przesyłać	na	adres	naszej	
redakcji:

,,Koprzywnickie	Pejzaże”
ul.	Rynek39
27-660	Koprzywnica
lub	dostarczyć	osobiście.
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              Rozwiązanie konkursu z nr 16/2009r.
W	numerze	16	zaprezentowały	się	takie	rośliny	jak:
1.	parzydło	leśne
2.	begonia
3.	wiciokrzew	pomorski
4.	pelargonia

Nagrodę	otrzymują	panie	Małgorzata Floras	z	Łukowca	
i	Ewelina Łach	z	Pliskowoli. Alicja	Stępień

Obrady	odbyły	się	według	zamieszczonego	niżej	porządku:	

	 1.	Otwarcie	obrad.
	 2.	Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	poprzedniej	sesji.
	 3.	Zajęcie	stanowiska	w	sprawie	dopełnienia	wyrobiska	i	właściwego	zabezpieczenia	terenów	

w	zasięgu	leja	depresji.
	 4.	Informacja	Komendanta	Powiatowego	Policji	w	Sandomierzu	na	temat	bezpieczeństwa	na	

terenie	Gminy	Koprzywnica.
	 5.	Informacja	Burmistrza	z	realizacji	budżetu	między	sesjami.
	 6.	Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2009	rok.
	 7.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	wyodrębnienie	funduszu	sołeckiego.
	 8.	Podjęcie	uchwały	sprawie	poparcia	działań	Burmistrza	dotyczących	dofinansowania	pro-

jektu	inwestycyjnego	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007-2013-	
działanie	3.4	„Odnowa	i	rozwój	wsi”.

	 9.		Wolne	wnioski	i	zapytania	radnych.
		10.		Zamknięcie	obrad	sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:

 	Nr XXXIV/161/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 
roku

		NR XXXIV/162/09 w sprawie poparcia działań Burmistrza dotyczących dofinansowania projek-
tu inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działa-
nie 3.4	„Odnowa	i	rozwój	wsi”

Informacja 
z obrad 
Rady Miejskiej 
w Koprzywnicy

Sesja w dniu 23 lipca 2009 rok
Porządek	sesji:

	 1.	Otwarcie	obrad.
	 2.	Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	poprzedniej	sesji.
	 3.	Informacja	Burmistrza	z	realizacji	budżetu	między	sesjami.
	 4.	Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2009	rok.
	 5.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	wrażenia	zgody	na	przystąpienie	do	Ogólnopolskiego	Stowa-

rzyszenia	Gmin	Cysterskich.
	 6.		Wolne	wnioski	i	zapytania	radnych.
	 7.		Zamknięcie	obrad	sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:

		UCHWAŁA	NR	XXXV/163/09	w	sprawie	dokonania	zmian	w	budżecie	gminy	na	2009	rok.
	
		UCHWAŁA Nr XXXV/164/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
Janina	Podobińska

Sesja z dnia 29 czerwca 2009 roku
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W	 sierpniu	 został	 zorganizowany	 jedno-
dniowy	wyjazd,	który	był	nagrodą	dla	aktyw-
nych	kobiet	biorących	udział	w	konkursie	pt.	
„Złote	 Jadło”.	 Wycieczka	 zrealizowana	 była	
z	projektu	,,Tradycja	zapisana	w	smaku”	w	ra-
mach	PPWOW.	Termin	wyjazdu	zaplanowany	
został	na	29	sierpnia	b.r.	i	obejmował	30	osób.	
Uczestniczki	wyjazdu	miały	możliwość	zapo-
znać	się	z	niezwykle	ciekawymi	i	nowymi	for-
mami	aktywnej	przedsiębiorczości.	

Pierwszym	 odwiedzonym	miejscem	 była	
Fundacja	oraz	„Dom	Wspólnoty	Chleb	Życia”	
w	 Jankowicach,	 gdzie	 znajduje	 się	 szwalnia	
i	stolarnia	a	także	przetwórnia	siostry	Małgo-
rzaty Chmielewskiej.	Jako	drugi	punkt	wyjaz-
du	zwiedzona	została	przetwórnia	ekologiczna	
pana	Marka Bojka	w	miejscowości	Jacentów,	
gmina	 Sadowie.	Wszystkie	 niezwykle	 ekolo-
giczne	produkty	w	tym	gospodarstwie	wytwa-
rzane	są	ręcznie.	Można	było	zasmakować	su-
szone	pomidory	w	zalewie,	bukiety	suszonych	

Wokół Nas

Statutowym	obowiązkiem	działalności	Pol-
skiego	Związku	Wędkarskiego,	w	tym	koła	nr	
37	w	Koprzywnicy	jest	nie	tylko	propagowanie	
wędkarstwa	 zgodnie	 z	 regulaminem	 amator-
skiego	połowu	ryb,	ale	również	dbałość	o	śro-
dowisko	i	kształtowanie	świadomości	etycznej	
młodych	wędkarzy.

W	 kartę	 wydarzeń	 wędkarskich	 naszego	
koła	 wpisane	 są	 zawody	 otwierające	 sezon	
wędkarski,	zawody	o	mistrzostwo	koła,	zawo-
dy	z	okazji	Dnia	Dziecka	oraz	zawody	o	pu-
char	prezesa	koła.	Kolejnymi	etapami	przygody	
z	wędkarstwem	 są	 zawody	 o	 puchar	 burmi-
strza	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	oraz	za-
wody	zamykające	sezon	wędkarski.

W	ostatnim	czasie	 tj.	 17-18	 lipca	od-
były	się	zawody	spławikowo	–	gruntowe.	

W	 zawodach	 wzięło	 udział	 17	 dwuosobo-
wych	drużyn.	Klasyfikacja	zawodów	przedsta-
wia	się	następująco:

I		miejsce	 zajęli	 koledzy	 z	 koła	w	Ostrowcu	
Świętokrzyskim	 –	Maciejewski	 i	Kaczmar-
ski	z	wynikiem	14.940	pkt	(14,94	kg),

II	miejsce	zajęli	koledzy	–	Guzin	i	Ura	z	koła	
zakładów	 gazowniczych	 w	 Sandomierzu	
z	wynikiem	10.800	pkt	(	10,	80)	kg),

III	Miejsce	 zajęli	 koledzy	 Bryła	 i	 Kańczyk	
z	 kola	 PZW	 w	 Klimontowie	 z	 wynikiem	
7380	pkt	(7,38).
Wszyscy	 uczestnicy	 zawodów	 o	 puchar	

prezesa	koła	w	Koprzywnicy	otrzymali	puchary	
oraz	zostali	poczęstowani	gorącym	posiłkiem.	

Kolejnym	 etapem	 działalności	 naszego	
koła	 były	 zawody	 o	 puchar	 burmistrza	Mia-
sta	 i	 Gminy	 Koprzywnica,	 które	 odbyły	 się	
w	dniach	15-16	sierpnia.	Były	to	zawody	spła-
wikowo	–gruntowe,	w	których	wzięły	udział	
drużyny	dwuosobowe.	Zawody	te	były	
klasyfikowane	drużynowo	jak	 i	 indy-
widualnie.	Szczególnie	pozostaną	one	
w	 pamięci	 ze	względu	 na	 doskonałe	
wyniki	połowów.	

I		miejsce	zajęli	koledzy	Sławomir Pę-
gal	i	Andrzej Pękala,	którzy	uzyskali	45680	
pkt	(45,68	kg),

II		miejsce	zajęli	koledzy	Łukasz Pęgal	i	Andrzej 
Pękala	z	wynikiem	24160	pkt	(	24,16	kg),

III	miejsce	 zajęli	 koledzy	 Borycki	 i	 Stajniak	
z	 koła	 PZW	 w	 Tarnobrzegu	 z	 wynikiem	
360	pkt	(0,36	kg).	Należy	nadmienić,	że	naj-
większą	rybę	złowił	kolega	Sławomir Pęgal. 
Był	to	karp	o	wadze	16	kg.
Wyniki	 zawodów	 i	 ich	 oprawa	 w	 pełni	

usatysfakcjonowały	wędkarzy	 i	 kibiców.	Do-
wodem	potwierdzającym	jakość	zawodów	są	
załączone	zdjęcia.

Na	 koniec	 pragnę	 zaprosić	 wszystkich	
mieszkańców	gminy	Koprzywnica	i	okolic	na	
zakończenie	zawodów	wędkarskich,	impreza	
odbędzie	się	13	września	2009	r.	a	trwać	bę-
dzie	od	godziny	700	do	1200.

Janusz	Batogowski

Z wędkowaniem za pan brat

warzyw	i	owoców,	czereśnie	w	syropie	imbi-
rowym	i	wiele	innych	smacznych	przetworów.	

Kolejnym	miejscem	była	pracownia	garn-
carstwa	 artystycznego	 państwa	 Jarmołowi-
czów	 w	 miejscowości	 Lechów.	 Niezwykle	
kolorowe	 wyroby	 ceramiczne	 odwoływały	
się	do	tradycyjnych	form	i	dekoracji	z	regionu	
świętokrzyskiego.	Podziwialiśmy	zastawę	sto-
łową	zdobioną		w	ludowe	wzory.

W	 miejscowości	 Niziny-Młyńczyska	
u	pani	Zofii Guz	uczestniczki	zwiedzały	go-
spodarstwo	agroturystyczne,	dworek,	muzeum	
maszyn	 rolniczych	 i	 młynarskich	 w	 starym	
młynie	a	 także	chaty	świętokrzyskie.	Po	dro-
dze	można	 było	 zobaczyć	 pomnik	 przyrody	
–	Sosnę	Zwyczajną	–	w	miejscowości	Wałcze.	
Ostatnim	punktem	wyjazdu	było	zwiedzanie	
Ponidzia	 z	 uwzględnieniem	 Buska-Zdroju,	
Wiśnicy,	Pińczowa	czy	pięknego	„Ogrodu	na	
rozstajach”	w	Młodzawach.	

Anna	Swatek

Wzory Przedsiębiorczości
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W	ramach	projektu	„Gminny	Tygiel	Rekre-
acyjny”	 realizowanego	 z	 PPWOW	w	dniach	
27	i	28	sierpnia	odbyła	się	wycieczka	zatytu-
łowana	”	Ślady	tożsamości”.	Była	to	dwudnio-
wa	 wyprawa,	 która	 prowadziła	 przez	 jedne	
z	 atrakcyjniejszych	 miejsc	 powiatu	 i	 woje-
wództwa.	 Jej	 celem	 było	 zapoznanie	 dzieci	
i	 młodzieży	 z	 najpiękniejszymi	 ”perełkami”	
bliższej	 i	dalszej	okolicy,	umocnienie	poczu-
cia	własnej	tożsamości,	tym	samym	pragnęli-
śmy	zaprzeczyć	przysłowiu	,,	cudze	chwalicie,	
swego	 nie	 znacie,	 sami	 nie	wiecie	 co	 posia-
dacie”.

Trasa	prowadziła	przez	piękne	krajobrazy	
koprzywnickich	 sadów,	 ponieważ	 zahaczyli-
śmy	o	Sandomierski	Szlak	 Jabłkowy	 -	ważną	
trasę	turystyczną	regionu,	następnie	dojecha-
liśmy	 do	 Chobrzan	 stamtąd	 kierując	 się	 ku	
Ossolinowi.	Naszym	przewodnikiem	był	pan	
Marek Łygas	 – profesjonalny,	 doświadczony	
instruktor	 PTTK.	 Po	 drodze	 uczestnicy	 wy-
cieczki	mogli	 się	dowiedzieć	wiele	na	 temat	
mijanych	atrakcji	 turystycznych,	 grobu	Osso-
lińskich,	klasztoru	w	Klimontowie	itp.	

Naszym	miejscem	docelowym,	gdzie	no-
cowaliśmy	 było	 gospodarstwo	 agroturystycz-
ne	 „Hajnówka”	 w	 Wiśniowej.	 Odpoczywa-
jąc	po	długiej	drodze	obserwowaliśmy	liczne	
zwierzęta	min:	konie,	lamę	czy	tchórzofretki.	

NASI ChłOPCY 
w Kadrze Polski na Mistrzostwa Europy 
Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów 
klasy „C” NAVIGA –  Timisoara w Rumunii 

(23-30 czerwiec 2009 r.)!

Jako animator sportu miasta i gminy Koprzywnica, mam wielką przyjemność poinformo-
wać Was drodzy czytelnicy o ogromnym sukcesie dwójki modelarzy okrętowych wywodzą-
cych się z naszego miasta mgr Tomasza Ciacha i jego wychowanka Mateusza Bochyńskiego.

Pan	Tomasz		jest	instruktorem	modelarstwa	II	klasy	i	od	wielu	lat	prowadzi	zajęcia	w	szkol-
nym	klubie	,,Błękit’’,	działającym	przy	Katolickim	Liceum	i	Gimnazjum	w	Sandomierzu.	Ma	35	
lat,	jestem	absolwentem	Uniwersytetu	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie	i	studiów	podyplo-
mowych	z	wychowania	fizycznego	na	Wszechnicy	Świętokrzyskiej.	

Budowa	modeli	 statków	 i	okrętów	 to	 jego	życiowa	pasja.	W	pracy	z	młodzieżą	nastawił	
się	na	budowę	modeli	kartonowych	i	papierowych,	co	idealnie	pasuje	do	startów	w	zawodach	
międzynarodowych	klasy	„C”	NAVIGA.	Jest	to	ciekawa	propozycja	dla	młodzieży,	w	przeciwień-
stwie	do	 innych	dziedzin	modelarskich	nie	wymagająca	dużych	nakładów	 finansowych	 i	nie	
obciążająca	budżetów	rodziców.	Są	to	modele	kartonowe	złożone	w	dostępnych	w	handlu	ar-
kuszy	do	wycinania..	Praca	w	małej	modelarni,	od	2002	roku	działającej	przy	Katolickim	Liceum	
i	Gimnazjum	w	Sandomierzu	zaowocowała	zdobyciem	w	2008	roku	przez	ucznia	Marcina Harę	
trzeciego	miejsca	na	Mistrzostwach	Polski	w	Oleśnicy.	W	2009	roku	wychowanek	Mateusz Bo-
chyński	zdobył	srebrny	medal	na	Mistrzostwach	Polski	Modeli	Redukcyjnych	Statków	i	Okrętów	
klasy	„C”	NAVIGA	we	Wschowej	 (1-3.05.2009	 r.),	uzyskując	nominację	do	kadry	narodowej.	
Mateusz Bochyński jako	jeden	z	dwóch	juniorów	z	Polski,	będzie	reprezentował	nasz	kraj	na	
mistrzostwach	Europy	Modeli	Statków	i	Okrętów	klasy	„C”	NAVIGA.	

Pan	Tomasz Ciach	nie	 tylko	uczy,	ale	 sam	 jest	utytułowanym	zawodnik.	 Jego	ważniejsze	
osiągnięcia	przedstawiają	się	imponująco:
•	Wieluń	1-2	września	2007	r.	–	III miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Mikromodeli;	
•	Warszawa	17-18	listopad	2007	r.	–	Puchar „Małego Modelarza”;
•	Wschowa	3-4	maj	2008	r.	–	Mistrzostwa	Polski	Modeli	Redukcyjnych	Statków	i	Okrętów	klasy	
„C”	NAVIGA	–	dwa srebrne medale i nominacja do kadry narodowej na 2008 rok;

•	 Jablonec	nad	Nisou,	Czechy	20-27	sierpień	2008	r.	–	srebrny medal Mistrzostw Świata;
•	 Łódź	30-31	sierpień	2008	r.	–	II	Otwarte	Mistrzostwa	Mikromodeli	–	zloty medal i tytuł Mi-

strza Polski;
•	Oleśnica	2008	r.	–	GRAND PRIX „Małego Modelarza”;
•	Wschowa	1-3	maj	2009	–	Mistrzostwa	Polski	Modeli	Redukcyjnych	Statków	i	Okrętów	klasy	
„C”	NAVIGA	–	dwa srebrne medale i nominacja na Mistrzostwa Europy do Timisoary w Ru-
munii (23-30 czerwiec 2009 r.).

Z całego serca gratulujemy naszym modelarzom i trzymamy kciuki za sukces na Mistrzo-
stwach Europy. Pan Tomek zapewnił nas, że już od września na terenie naszego miasta przy 
pomocy władz samorządowych postanie modelarnia, by również dać szansę naszej młodzieży 
na rozwój w tej jakże atrakcyjnej dziedzinie sportu.

Jest	to	moim	zdaniem	wielka	szansa	promocji	naszego	miasta	na	takiej	rangi	imprezach.	Do-
dajmy,	że	następne	zawody	to	mistrzostwa	europy	w	Berlinie	2010	i	mistrzostwa	świata	w	Chi-
nach	2011.	Nie	zaprzepaśćmy	jej	i	postarajmy	się	w	przyszłości	aktywnie	tej	sprawie	dopomóc.

Animator	sportu	miasta	i	gminy	Koprzywnica	
mgr	Wojciech	Ciach

Kolejna wspaniała wycieczka!!!

Wieczorem	 odbyło	 się	 ognisko	 integracyjne	
dla	wszystkich	uczestników	wyjazdu,	wspomi-
naliśmy	minione	miejsca	i	przebyte	kilometry.	

Następnego	 dnia	 tuż	 po	 śniadaniu	 wraz	
z	 pozostałymi	 uczestnikami	 wyjechaliśmy	
w	drogę	powrotną,	tym	razem	odwiedziliśmy	

Sanktuarium	Matki	Boskiej	Sulisławskiej.	Stam-
tąd	jechaliśmy	już	do	domu.	Około	południa	
wszyscy	z	uśmiechami	na	twarzach	dotarliśmy	
pod	 Dom	 Kultury.	 Mimo	 zmęczenia	 każdy	
z	uczestników	wspaniale	zakończył	 te	waka-
cje:D	Serdecznie	dziękujemy	MGOKiS	za	zor-

ganizowanie	tej	wyprawy,	wszystkim	opieku-
nom	i	panu	przewodnikowi,	dzięki	którym	ta	
wycieczka	była	tak	udana.

Uczestniczki	wycieczki:	
Alicja	Misiak,	Justyna	Domań,	Karolina	Grzesik.



  Zryw Zbigniewie
					Klasa	A,	gr.	II

Tabela	rozgrywek
1. MKS	Zdrój	Busko 2 6 5	–	1 2
2. Kamienna	Brody 2 6 4	–	1 2
3. Łysica	II	Bodzentyn 2 6 4	–	1 2
4. Świt	Ćmielów 2 4 8	–	5 1
5. Jandar	Bodzechów 2 4 6	–	4 1
6. Piast	Osiek 2 3 4	–	2 1
7. Stal	Kunów 2 3 3	–	4 1
8. Zryw	Zbigniewice 2 3 5	–	3 1
9. Klimontowianka	Klimontów 2 3 5	–	4 1
10. Gród	Wiślica 2 3 4	–	5 1
11. Wisła	Nowy	Korczyn 2 0 2	–	5
12. GKS	Świniary 2 0 0	–	3
13. Arka	Pawłów 2 0 1	–	6
14. Piast	Stopnica 2 0 1	–	8

Zryw	Zbigniewice		5	–	0		Piast	Stopnica
Piast	Osiek		3	–	0		Zryw	Zbigniewie

  KS Koprzywianki
					Okręgówka

Tabela	rozgrywek	
1. Moravia	Morawica 5 13 12	–	6 4
2. Victoria	Skalbmierz 5 11 10	–	4 3
3. GKS	Nowiny 5 11 10	–	4 3
4. Lechia	Strawczyn 4 10 18	–	5 3
5. Zenit	Chmielnik 4 10 12	–	4 3
6. Zryw	Łopuszno 5 9 15	–	12 3
7. Koprzywianka	Koprzywnica 5 9 7	–	6 3
8. Unia	Sędziszów 5 7 5	–	8 2
9. OKS	Opatów 5 6 5	–	9 2
10. Skała	Tumlin 4 5 7	–	5 1
11. LZS	Samborzec 5 5 9	–	9 1
12. Nidzianka	Bieliny 5 4 13	–	17 1
13. Samson	Samsonów 5 4 5	–	14 1
14. Baszta	Rytwiany 4 3 3	–	6 1
15. GKS	Rudki 5 2 5	–	10
16. Wicher	Miedziana	Góra 4 1 8	–	14
17. Zorza	Tempo	Pacanów 5 1 9	–	20

			Koprzywianka	Koprzywnica		0	–	1		Victoria	Skalbmierz
			OKS	Opatów		0	–	1		Koprzywianka	Koprzywnica
			Koprzywianka	Koprzywnica		4	–	2		Zorza	Tempo	Pacanów
			Baszta	Rytwiany		0	–	2		Koprzywianka	Koprzywnica
			Koprzywianka	Koprzywnica		0	–	3		Skała	Tumlin

W	 dniach	 19-20	 sierpnia	 nad	 zalewem	w	 Koprzywnicy	
miał	miejsce	II	Otwarty	Turniej	Piłki	Siatkowej	Plażowej	zor-
ganizowany	przez	MGOKiS.	Zawody	te,	jak	co	roku	cieszyły	
się	dużym	zainteresowaniem	wśród	młodzieży	jak	i	osób	do-
rosłych.	

Pierwszego	dnia	 turnieju	na	piaszczystej	plaży	rywalizo-
wały	między	sobą	dziewczęta.	Najlepsze	trzy	pary	przedsta-
wiają	się	następująco:

	 I miejsce – Sylwia Grębowiec i Monika Krutys
 II miejsce – Małgorzata Ciach i Agnieszka Maśloch
 III miejsce – Alicja Misiak i Justyna Domań

Mężczyźni	walczyli	o	złoto	drugiego	dnia	turnieju.	Po	za-
ciętych	meczach	do	pierwszej	 trójki	dostały	 się	następujące	
pary:

	 I miejsce – Paweł Zarobkiewicz i Paweł Lipiec
 II miejsce – Lucjan Ciach i Piotr Wojcieszek
 III miejsce – Wojciech Ciach i Krzysztof Cebuchowski

Zwycięzcy	udekorowani	zostali	medalami	oraz	otrzymali	
pamiątkowe	 dyplomy.	 Podczas	 turnieju	 pieczę	 nad	 bezpie-
czeństwem	i	prawidłowością	gry	sprawowali	ratownicy	oraz	
zawodnicy	KS	Koprzywianki.

Alicja	Misiak			

Siatkówka na plaży 


