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•	Święta	majowe	w	cieniu
	 nostalgii	i	zadumy	............. 2-4
•	I

II Triathlon Ziemi Sandomierskiej 
Ponad	 40	 sportowców	 wzięło	

udział	w	Mistrzostwach	Polski	Lekarzy	
oraz	 Otwartych	 Mistrzostwach	 Ziemi	
Sandomierskiej	dla	Amatorów.	Zawody	
odbyły	się	już	drugi	raz,	a	ko-ordynato-
rem	Mistrzostw,	jak	co	roku,	był	lekarz	
pan Jacek Łabudzki.	

21	sierpnia	b.r.	sportowcy	już	po	raz	drugi	
mogli	 spróbować	 swoich	 sił	 i	 „zmierzyć”	 się	
w	 trzech	 kategoriach	 sportowych:	 pływanie	
–	 kąpielisko	 nad	 zalewem	 w	 Koprzywnicy	
na	 dystansie	 750m,	 rower	 –	 na	 trasie	 gmi-
ny	 Koprzywnicy	 i	 gminy	 Samborzec	 z	metą	
w	Sando-mierzu,	łącznie	20km	oraz	bieg	–	na	
specjalnie	wyznaczonej	trasie	ulicami	Sando-
mierza	na	dystansie	5km.	

Po	 krótkim	 rozpoczęciu	 i	 powitaniu	 za-
wodników	 przez	 Burmistrza	Miasta	 i	 Gminy	
Ko-przywnica	p.	Marka Jońcę,	nadszedł	czas	
na	pokonanie	pierwszej	konkurencji.	Wszyscy	
zawodnicy	już	przygotowani,	czekali	tylko	na	
sygnał	 gwizdka.	Dystans	750	metrów	okazał	
się	najlepszy	dla	zawodnika	z	nr	9	–	Piotra Ka-
linowskiego,	zaś	jako	pierwsza	z	kobiet	dopły-
nęła	uczestniczka	z	nr	1	Agnieszka Bolesta.	

Podczas	 zawodów	 branych	 pod	 uwagę	
było	kilka	kategorii:	Mistrzostwa Polski Leka-
rzy	z	podziałem	na:	a).	kobiety	do	35	r.ż.	oraz	
powyżej	35	r.ż.	b).	mężczyźni	do	35	r.ż.,	od	
36	 r.ż.	 do	45	 r.ż.,	 od	46	 r.ż.	 do	55	 r.ż.	 oraz	
Otwarte Mistrzostwa Ziemi Sandomierskiej 
dla Amatorów	z	podziałem	na:	a).	kobiety	do	
35	r.ż.	oraz	powyżej	35	r.ż.	b).	mężczyźni	do	
35	r.ż.,	od	36	r.ż.	do	45	r.ż.,	od	46	r.ż.	do	55	
r.ż.	i	ostatni	podział	to	powyżej	56	r.ż.	

c.d. na str. 3

Okrężne 
– Dożynki 2010

Była	to	zabawa,	poczęstunek	i	tańce	-	
w	nagrodę	za	dobrze	wykonaną	pracę	przy	
żniwach	i	zebrane	plony.	Żniwa	były	bowiem	
uwieńczeniem	 wielkiego	 gospodarskiego	
trudu,	od	efektów	którego,	od	ilości	i	jako-
ści	 zbiorów,	 zależała	 ludzka	 egzystencja.		
	W	 obchodach	 dożynkowych,	 odbywają-
cych	 się	 we	 wszystkich	 regionach	 Polski,	
nie	 brakowało	 również	 elementów	 star-
szych,	 archaicznych,	 które	 bywają	 tłuma-
czone	 jako	 ślady	 odwiecznych	 obrzędów	
i	 ofiar	 składanych	bóstwom	urodzaju.	Do	
takich	 należały	 różne	 praktyki	 i	 do	 nie-
dawna	zachowane	zwyczaje	związane	np.	
z	ostatnią	garścią,	kępą	lub	(rzadziej)	pasem	
niezżętego	 zboża,	 które	 po	 żniwach	 czas	
jakiś	pozostawiano	na	pustym	już	polu,	dla	
ciągłości	wegetacji	zbóż	i	ciągłości	urodza-
ju.

Te	ostatnie	pozostawione	na	polu	kłosy	
zwano	przepiórką	 (na	Mazowszu	 i	Podla-
siu),	 perepełką	 (na	 kresach	 wschodnich),	
brodą	 (we	wschodniej	 części	Mazowsza),	
kozą	(w	Małopolsce),	pępem	lub	pępkiem	
(w	poznańskiem);	zwano	 je	 także	wiązką,	
wiązanką	 lub	 garstką.	 Ścinano	 je	 bardzo	
uroczyście	i	mógł	to	zrobić	tylko	najlepszy	

kośnik,	 po	 czym	 wręczano	 je	 żniwiarkom	
przodownicom,	aby	uplotły	 z	nich	wieniec.		
Obchody	 dożynkowe	 rozpoczynały	 się	 bo-
wiem	wiciem	wieńca,	z	 tych	właśnie	pozo-
stawionych	na	polu	zbóż,	z	kiści	czerwonej	
jarzębiny,	 orzechów,	 owoców,	 kwiatów	
i	 kolorowych	 wstążek.	 Wieńce	 dożynkowe	
miewały	zwykle	kształt	wielkiej	korony	lub	
koła.	W	przeszłości	 umieszczano	w	 nich	
także	żywe	(a	z	czasem	sztuczne)	kogu-

ty,	kaczęta	lub	małe	gąski,	bo	mia-

ło	to	zapewniać	piękny	i	zdrowy	przychówek	
gospodarski.

Gospodarz	 dożynek -	 którym	 najczę-
ściej	 bywał	 dziedzic	 -	 z	 szacunkiem	 przyj-
mował	 wieniec	 od	 przodownicy,	 osobiście	
wnosił	 go	 do	 domu	 i	 ustawiał	 na	 stole,	 po	
czym	prosił	przodownicę	do	tańca.	Następ-
nie	prowadził	wszystkich	do	stołów,	ustawio-
nych	na	dziedzińcu	lub	w	stodole	i	częstował	
ich	dobrym	jedzeniem	i	napitkiem.	Po	uczcie	
rozpoczynały	się	tańce,	trwające	nieraz	do	
późnych	godzin	nocnych.

(c.d. str.2)
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Święto	Plonów	wyżej	opisywane	i	we	na-
szej	gminie	zwykle	huczne,	pełne	barw	i	ko-
lorów	w	tym	roku	pokryło	się	cieniem	klęski,	
która	nawiedziła	nasz	powiat	w	maju	i	czerw-
cu.	Wiele	gmin	w	ogóle	zrezygnowało	z	orga-
nizacji	jakichkolwiek	obchodów.	Niektóre	tak	
jak	nasza	ograniczyły	je	tylko	to	części	kościel-
nej	i	obrzędowej.	

Uroczystości	rozpoczęły	specjalne	dożyn-
kowe	msze	święte.	W	kościele	p.w.	św.	Floriana	
otworzyli	 ją	starości	 tegorocznych	okrężnych	
-Pani	Magdalena Przybyłek	z	Beszyc	oraz	Pan	
Marek Zrębski	z	Ciszycy	prosząc	o	poświęce-
nie	przyniesionych	do	kościoła	wieńców	oraz	
darów	w	postaci	 chleba,	owoców	 i	 kwiatów	
czyli	wszystkiego	co	ziemia	wydała.	

Po	tej	części	wszyscy	wierni	przeszli	w	ko-
rowodzie	prowadzonym	przez	bryczkę	w	to-
warzyszeniu	 kapeli	 podwórkowej	 na	 rynek	
Koprzywnicki	gdzie	odbywała	się	dalsza	część	
dożynek.

Słowo	wstępu	jak	to	zazwyczaj	bywa	pa-
dło	z	ust	 gospodarza	naszej	Małej	Ojczyzny	
Pana	 Maraka Jońcy.	 Następnie	 rozpoczęto	
inscenizacje	 obrzędową	 w	 wykonaniu	 gru-
py	 teatralnej	 pod	 kierunkiem	 Anity Bajor-
skiej,	 która	 przygotowała	 również	 tego	 dnia	
z	AVANGARDĄ	energiczny	repertuar	folkowy.	
Podczas	inscenizacji	przekazano	symboliczne	
chleb	na	ręce	burmistrza	od	starostów.	Furorę	
tego	dnia	zrobiła	wyżej	wymieniona	już	kape-
la podwórkowa którą stworzyli: 

(c.d. ze str. 1)

Okrężne – Dożynki 2010

	 –	 Stanisław	Dereń	
	 –	 Marek	Lis	
	 –	 Andrzej	Gach	
	 –	 Zdzisław	Urbański	
	 –	 Stanisław	Kozioł.	

Panowie	zagrali	tak	energicznie,	że	musie-
li	 bisować	dwa	 razy.	 Tego	dnia	nie	 zabrakło	
również	dobrego	jadła,	swojskiego,	pysznego	
typowo	 naszego.	 Tym właśnie miejscowo-
ściom	 i osiedlom należą się szczególne po-
dziękowania i wyszczególnienie ich na ła-
mach naszej gazety: 
	 –	 Błonie 
	 –	 Gnieszowice, 
	 –	 Krzcin 
	 –	 Sośniczany 
	 –	 Zbigniewice
	 –	 Osiedle Cegielnia 

Nie	 sposób	 tu	 pominąć	 dwóch	 piekarni,	
które	wspomogły	nas	tego	dnia	chlebem,	buł-
kami,	pysznymi	plackami	mowa	 tu	o	GMIN-
NEJ	 SPÓŁDZIELNI	 „SCH”	 w	 Koprzywnicy	
oraz	 PRZEDSIĘBIORSTWIE	 PIEKARNICZYM	
PAŃSTWA	 LESZKA	 I	 MARII	 CIECIURÓW	
z	BŁONIA.	

Te	dożynki	były	bardzo	okrojone	w	atrak-
cje,	znane	choćby	z	lat	poprzednich,	bo	i	po-
wód	do	świętowania	był	raczej	„lichy”.	Pozo-
staje	mieć	nadzieję,	że	za	rok	znów	powrócą	
„Okrężne”	z	przytupem.	

FOLKf@n	

• muzyczna
• taneczna
• plastyczna
• wydawnicza
• florystyczna
• teatralna
• sportowa

M G O K i S
ogłasza nabór do poszczególnych sekcji

Ponadto	 od	 połowy	września	 prowadzone	 będą	
zapisy	na	zajęcia	taneczne	prowadzone	przez	instruk-
torkę	Tarnobrzeskiej	Szkoły	Tańca	„Samba”.

Wszystkich	chętnych	zapraszamy	do	Domu	Kultu-
ry.	Zapisy	przyjmujemy	od	poniedziałku	do	piątku	od	
8.00	do	20.00	lub	pod	nr	telefonu	(15)	847-63-22.
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II Triathlon Ziemi Sandomierskiej 
c.d. ze str. 3

MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY

w kategorii kobiet	
Do 35 lat:	
I	miejsce	–	Agnieszka Bolesta	(Warszawa)	01:15:48	
II	miejsce	–	Katarzyna Jurkiewicz	(Dąbrowa	Górnicza)	
01:31:09	
	
Powyżej 35 lat:	
I	miejsce	–	Mirosława Przyłuska	(Szczecin)	01:42:56	
	
w kategorii mężczyzn	
do 35 lat:	
I	miejsce	–	Daniel Mazur	(Bochnia)	01:14:12	
II	miejsce	–	Tomasz Suchojad	(Kielce)	01:16:42	
III	miejsce	–	Tomasz Śpiewak	(Tarnów)	01:27:01	
	
od 36 r.ż. do 45 r.ż:	
I	miejsce	–	Piotr Kalinowski	(Włocławek)	01:09:14	
II	miejsce	–	Tomasz Mikulski	(Józefów)	01:12:29	
III	miejsce	–	Tomasz Jarczyński	(Jędrzejów)	01:13:49	
	
od 46 r.ż. do 55 r.ż: 
I	miejsce	–	Jan Plaskacz	(Rzeszów)	01::27	
II	miejsce	–	Cezary Krzywicki	(Jelenia	Góra)	01:13:33	
III	miejsce	–	Jacek Łabudzki	(Sandomierz)	01:21:55	
	

OTWARTE MISTRZOSTWA ZIEMI  
SANDOMIERSKIEJ DLA AMATORÓW 
 
w kategorii kobiet	
do 35 r.ż:	
I	miejsce	–	Natalia Sadowska	(Warszawa)	01:22:39	
II	miejsce	–	Elżbieta Mazur – Zagórska	(Bochnia)	01:01:29:40	
III	miejsce	–	Agata Kiliańska	(Sandomierz)	01:32:18	
	
powyżej 35 r.ż:	
I	miejsce	–	Katarzyna Polak	(Warszawa)	01:26:18	
II	miejsce	–	Agnieszka Lachowska – Maksymiuk	(Chmielnik)

																																																																													01:35:31

w kategorii mężczyzn	
do 35 r.ż:	
I	miejsce	–	Mariusz Piekarz	(Stalowa	Wola)	01:13:12	
II	miejsce	–	Tomasz Pająk	(Sandomierz)	01:15:33	
III	miejsce	–	Krzysztof Horodecki	(Rzeszów)	01:15:59	
	
od 36 r.ż. do 45 r.ż:	
I	miejsce	–	Maciej Borowski	(Sandomierz)	01:16:11	
II	miejsce	–	Dariusz Czerwiński	(Sandomierz)	01:19:33	
III	miejsce	–	Marek Duda	(Wrocław)	01:20:34	
	
od 46 r.ż. do 55 r.ż:	
I	miejsce	–	Tomasz Klepacki	(Warszawa)	01:12:56	
II	miejsce	–	Riccardo Kalinowski	(Stalowa	Wola)	01:17:46	
III	miejsce	–	Janusz Mucha	(Stalowa	Wola)	01:22:36	
	
powyżej 56 r.ż:	
I	miejsce	–	Stanisław Zajfert	(Kędzierzyn-Kożle)	01:13:17	
II	miejsce	–	Marian Stylski	(Sandomierz)	01:30:19	
III	miejsce	–	Zbigniew Parkot	(Rzeszów)	01:31:48

Wszyscy	zawodnicy	dotarli	do	mety.	
Uroczyste	zakończenie	 II	Triathlonu	od-
było	się	w	Sandomierzu	na	Starym	Mie-
ście,	 gdzie	 na	 zwycięzców	 w	 poszcze-
gólnych	 kategoriach	 czekały	 nagrody	
rzeczowe.	 Natomiast	 wszyscy	 biorący	
udział	 w	 Mistrzostwach	 otrzymali	 pa-
miątkowe	dyplomy.	

Organizatorami	zawodów	byli:	Urząd	
Miasta	 w	 Sandomierzu,	 Urząd	Miasta	 i	
Gminy	w	Koprzywnicy,	Miejski	Ośrodek	
Sportu	i	Rekreacji	w	Sandomierzu,	Miej-
sko-Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 i	 Sportu	 w	 Koprzywnicy	 oraz	
Starostwo	 Powiatowe	 w	 Sandomierzu.	 Współorganizatorami	
była	Naczelna	 Izba	 Lekarska	 oraz	 Świętokrzyska	 Izba	 Lekar-
ska.	Honorowy	patronat	nad	całą	impreza	objęli:	Marek Jońca	
–	Burmistrz	Miasta	 i	Gminy	Koprzywnica	 i	 Jerzy Borowski	 –	
Burmistrz	Sandomierza.	Patronat	medialny	objęli:	 Echo	Dnia,	
Tygodnik	Nadwiślański,	Radio	Leliwa,	Radio	Kielce,	TVP3	Re-
gionalna,	TVP	INFO,	Telewizja	Sandomierz.

Dziękujemy	 sponsorom	 II	 Triathlonu,	 a	 byli	 nimi:	 Agro-
handel,	Poligrafia&Reklama	„JAP”,	PGNIG,	Hotel	i	Restauracja	
„Pod	Ciżemka”,	DOLOMITY	S.A.,	Żegluga	Śródlądowa	–	Tade-
usz	Prokop,	Usługi	geodezyjne	–	Romualda	Adamska.	

Dziękujemy	funkcjonariuszom	Policji	za	zapewnienie	bez-
pieczeństwa	oraz	poszczególnym	jednostkom	O.S.P.

Więcej	zdjęć	z	II	Triathlonu	
na	stronie	www.domkultury.koprzywnica.eu		

24	czerwca	b.r.	w	Domu	Kultu-
ry	odbyło	się	spotkanie	z	autorami	
książki	„Legendy i opowieści pocy-
sterskiej Koprzywnicy”.	Jest	to	pierwsza	tego	rodzaju	publikacja	
wchodząca	w	skład	serii	Koprzyviana.	

Pomysł	zebrania	i	wydania	legend	o	Koprzywnicy	zrodził	
się	już	jakiś	czas	temu.	Dużo	czasu	natomiast	zajęło	zebranie,	
opracowanie	 i	pogrupowanie	materiału.	Bardzo	ważna	 i	nie-
zastąpiona	 okazała	 się	 pomoc	 regionalisty,	 który	 od	 dawna	
współpracuje	z	naszą	gminą;	pana	Józefa Myjaka.

	Przybyłych	na	spotkanie	przywitali:	dyrektor	DK-	pani	Ali-
cja Stępień,	regionalista	i	jednocześnie	autor	mnóstwa	legend-	 MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

ZADZWOŃ
TEL. 015/847 63 22

W	Domu	Kultury	są	do	nabycia	książki	pt.	
„Legendy i opowieści pocysterskiej Koprzywnicy”.	

Cena	jednego	egzemplarza	to	12zł.	

Legendy z Koprzywnicy
pan	Józef Myjak	oraz	twórca	niezbędnych	szkiców	zawartych	
w	publikacji-	pani	Helena Pilecka. Wśród	zaproszonych	gości	
byli	 również	 autorzy	 legend,	 m.in:	 p.	 Maria Gawlikowska,		
p.	Maria Sulika,	 która	 udostępniła	 nam	wiele	 prac	 uczniów,		
p.	Marta Ordon,	ks.	Piotr Klocek,	p.	Robert Siwicki.	

Na	spotkaniu	byli	uczniowie	klas	podstawowych	ze	Sz.	P.	
w	Koprzywnicy	wraz	z	nauczycielami.	Uczennica	klasy	V	-	Ola 
Witas,	czytając	fragment	książki	wprowadziła	nas	wszystkich	

w	magiczny	i	nie	do	końca	odkryty	świat	legend.	Autorzy	po	
części	omówili	„swoje”	legendy	i	zdradzili	nam	skąd	wziął	się	
na	nie	pomysł.	Gdy	część	dyskusyjna	dobiegła	końca,	wszy-
scy	obecni	autorzy	bardzo	chętnie,	na	prośbę	właścicieli	za-
kupionych	 książek	 składali	 autografy.	 Spotkanie	 zakończyło	
pamiątkowe	zdjęcie	autorów.

Wszystkim	 osobom,	 które	 przyczyniły	 się	 do	 wydania	
powstałej	publikacji	serdecznie	dziękujemy	i	zapraszamy	do	
dalszej	współpracy	przy	tworzeniu	kolejnej.	
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MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
ZADZWOŃ

TEL. 015/847 63 22

Baranek Koprzywnicki
WAKACJE NIESTETY 
DOBIEGAJĄ KOŃCA, 

BĘDĘ JE MIŁO 
WSPOMINAŁ…

PO CHWILI NAMYSŁU 
DOCHODZĘ DO WNIOSKU, 

ŻE JEDNAK NIE BYŁY 
TAKIE UDANE

Doskonałym	 pomysłem	 na	 ciekawe	 spędzenie	 wolnego	
czasu	okazały	się	wakacyjne	malarskie	spotkania	w	koprzyw-
nickim	Domu	Kultury.	W	dniach	9-11	lipca	odbyły	się	warsztaty	
rysunku	i	malarstwa,	które	już	w	pierwszym	dniu	zgromadziły	
9	osób	chętnych,	chcących	spróbować	swych	sił	w	twórczości	
artystycznej.	 Już	po	pierwszych	trzech	godzinach	pracy	efekt	
był	 zaskakujący.	Powstały	piękne	obrazy	wykonane	 techniką	
temperową.	 Tematem	 była	 martwa	 natura	 ustawiona	 przez	
instruktora	plastyka	mgr	Helenę	Pilecką,	jednocześnie	prowa-
dzącą	te	zajęcia,	służąc	radą	i	pomocą	w	artystycznych	zma-
ganiach.	Inna	w	układzie	i	kolorystyce	martwa	natura	powstała	
dnia	drugiego	(10	VII),	a	trzeciego	odbył	się	wernisaż	powsta-
łych	obrazów	i	rysunków	/rysował	Damian Swatek	doskonały	
rysownik/.	Na	wystawie	zgromadzono	18	prac	następujących	
autorów;	Marii Kalinowskiej, Doroty Goryckiej, Jolanty Gach, 
Elżbiety Kalinowskiej, Janiny Materkowskiej, Doroty Paruch, 
Damiana Swatka, Pawła Lipy i Alicji Stępień-dyrektor	MGO-
KiS	w	 roli	malarki	 tworzącej	 ku	 zachęcie	 uczestnikom	 i	 aby	
udowodnić	 „że	 nie	 taki	 diabeł	 straszny….”.	Wernisaż	w	 nie-
dzielne	popołudnie	(11	VII)	oprócz	twórców	zgromadził	wiele	
osób,	 głównie	 rodzin	 i	 znajomych	 ciekawych	 efektów	 czyn-
nego	 uprawiania	 plastyki	 przez	 bliskich.	 Zachęceni	 pełnymi	
uznania	i	podziwu	słowami	odbiorców	postanowiliśmy	konty-
nuować	nasze	 twórcze	 spotkania	w	domu	kultury.	 I	 tak	pod	
nieco	zmieniona	nazwą,	która	brzmi	„Nie	taki	diabeł	straszny	
czyli	wakacyjne	A..B..C..	rysunku	i	malarstwa”,	w	każdą	środę	
lipca	i	sierpnia	między	godz.	16.00-19.00	rysujemy	i	malujemy.	
Przemiennie;	jedno	spotkanie	poświęcamy	podstawom	rysun-
ku,	następne	–malarstwu.	Nic	dziwnego,	że	głównym	tematem	
malarstwa	są	martwe	natury	z	kwiatami	i	owocami-przecież	to	
pełnia	lata.	Były	już	kwiaty	z	ogrodu	pani	dyrektor,	słoneczniki	

„Nie taki diabeł straszny….”

z	działki	Pani	Elżbiety Kalinowskiej,	cynie	wyhodowane	przez	
Panią	Halinę Dobrowolską,	 itp.	W	sumie	nasze	zajęcia	zgro-
madziły	 15	 osób,	 oprócz	 wyżej	 wymienionych	 byli	 jeszcze:	
Renata Mazurkiewicz, Aneta Kurosad,  Dawid Kurosad,	Zofia 
Jarecka,	Kasia Baran	 i	Piotruś Dobrowolski-wnuczek	uczest-
niczki.	To	ważne,	że	w	takich	zajęciach	spotykają	się	różne	gru-
py	mieszkańców,	od	tych	najmłodszych,	po	czynnych	zawodo-
wo	i	aktywnych	emerytów.	Wystawa	rysunku	i	prac	malarskich	
powstałych	podczas	wakacyjnych	spotkań	czynna	będzie	od	
października.	Skończyły	się	wakacje	i	wakacyjne	ABC	rysunku	
i	malarstwa,	 przystępujemy	 do	 drugiego	 etapu	 zmagań	 arty-

stycznych	czyli	kontynuacji	amatorskiego	uprawiania	plastyki.	
Nagrodą	dla	twórców	jest	nie	tylko	wystawa	prac,	ale	satysfak-
cja	po	ukończeniu	każdej	kolejnej	pracy,	a	przede	wszystkim	
wielka	radość	tworzenia.	

	Helena Pilecka	

Od 12 do 15 sierpnia br w Koprzywnicy trwał 
innowacyjny krótki  plener rzeźbiarski odkrywają-
cy zasoby kulturowe i historyczne naszej „Małej 
ojczyzny” przy wsparciu finansowym Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego. Brało w nim 
udział 10 artystów z różnych zakątków Polski 
a także z regionu.

Rzeźba	zawsze	stanowiła	jedno	ze	szczytowych	
osiągnięć	 ludowej	 kultury	 artystycznej.	 Tematyka	
plenerowych	 prac	 jest	 bardzo	 bogata,	 od	 religij-
nej,	 historycznej,	 wiejskiej	 po	 dzieła	 związane	
z	 kulturą	 narodową.	 Tym	 razem	 osobliwości	
i	 legendy	 związane	 z	 pocysterską	 Koprzyw-
nicą	 były	 inspiracją	 dla	 artystów	 przybyłych	
w	 nasze	 strony	 na	 zaproszenie	 organizatora	
pleneru	–	tj.	Domu	Kultury	w	Koprzywnicy.	To	
pierwsza	tego	typu	impreza	pod	nazwą:	I	ple-
ner	 rzeźbiarski-„Zaklęte	 w	 drewnie”,	 na	 którą	
przyjechali	 artyści-rzeźbiarze:	Andrzej Kozera	
z	Pińczowa,	Edward Ziarko	z	Maruszowa,	Mi-
chał Tutka	z	Tarnobrzega,	Leszek Kwiatkowski	
z	Zawichostu.	Wszyscy	uprawiają	obok	innych	
form	 plastycznych	 (malarstwo)	 także	 rzeźbę.	
Podczas	 pleneru	 swoje	 prace	 zaprezentowali	
też	nasi	lokalni	rzeźbiarze-amatorzy.	Doskonały	
warsztat	 rzeźby	 w	 korze	 przedstawiła	 Barbara 
Śledź	z	Koprzywnicy	zaś	płaskorzeźby	Mariu-
sza Dobrowolskiego	 ze	 Skrzypaczowic	 mimo	
że	realistyczne	skłaniają	się	w	swojej	wymowie	
do	kubistycznych	form.

Plonem	 bardzo	 krótkiego	 pleneru	 są	 pięk-
ne	drewniane	rzeźby	i	płaskorzeźby.	Wszystkie	
prace	można	było	oglądać	na	wystawie	pople-
nerowej	podczas	tegorocznych	„Okrężnych”	na	
rynku	koprzywnickim	22	sierpnia.	Jedna	z	nich,	
tajemnicza	twarz	myśliciela	osadzona	jest	w	balu	
drewnianym	 i	 stanowi	na	 stałe	 element	dekora-
cyjny	 przy	 budynku	 Domu	 Kultury,	 pozostałe	

można	podziwiać	na	wystawie.	Podczas	tegorocznego	pleneru	
rzeźbiarzom	towarzyszyły	też	malarki:	Helena Pilecka, Maria 
Bobrowska	 i	Halina	Pałka 	 z	 Tarnobrzega	 oraz	 	Nela Nelip	
z	 Katowic,	 które	 to	 zauroczone	 pięknem	 Koprzywnicy	 oraz	
życzliwością	 mieszkańców	 rokrocznie	 uczestniczą	 w	 plene-
rach	organizowanych	przez	Dom	Kultury.

W	perspektywie	tego	typu	plenery	rzeźbiarskie	mogą	być	
atrakcją	Koprzywnicy,	powiększając	jednocześnie	ofertę	tury-
styczną	i	 jej	prestiż	na	 tle	regionu.	Bezpośredni	kontakt	z	ar-
tystami	 w	momencie	 ich	 pracy,	 np.	 na	 skwerach	 zielonych,	
opodal	Domu	Kultury,	kościołów	czy	 innych	miejsc	użytecz-
ności	publicznej,	daje	mieszkańcom	gminy	możliwość	uczest-
niczenia	 w	 procesie	 twórczym,	 przekazywania	 rzeźbiarzom	
swoich	sugestii	i	pomysłów	co	sprawia,	że	odwiedzający	plener	
uczestniczą	w	powstawianiu	każdego	dzieła.	Mam	nadzieję,	że	
w	przyszłym	roku	uda	się	nam	kontynuować	takie	kulturalne	
inicjatywy.	
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Swego nie znacie – Ziemia Przemyska

W	 dniach	 28	 czerwca	 –	 4	 lipca	 grupa	
dzieci	i	młodzieży	z	parafii	św.	Floriana	w	Ko-
przywnicy	 uczestniczyła	 w	 wypoczynku	
letnim	w	Dubiecku.	 Jest	 to	miasto	 położone	
w	 województwie	 podkarpackim	 na	 Pogórzu	
Dynowskim.	 Górski	 odcinek	 rzeki	 San,	 Park	
Krajobrazowy	 Pogórza	 Przemyskiego,	 prze-
piękne	widoki	i	przesympatyczni	ludzie	-	czy-
nią	z	tego	miejsca	urokliwy	zakątek.	W	powie-
trzu	 nieustannie	 przewija	 się	 zapach	 i	 duch	
historii,	 która	miasto	 łączy	 z	 takimi	 znanymi	
osobami	 jak:	 Aleksander	 Fredro	 (w	 latach	
dziecinnych	mieszkał	w	dworku	Dembickich),	
Ignacy	Krasicki	(urodzony	w	Dubiecku),	Fran-
ciszek	 Karpiński	 (tutaj	 powstała	 kolęda	 „Bóg	
się	rodzi”),	Aleksandra	Konarska	(hr.	Krasicka).	

Dach	nad	głową	zapewniła	Szkoła	Podsta-
wowa	im.	Ignacego	Krasickiego	w	Dubiec-ku.	
Każdy	dzień	przepełniony	był	licznymi	atrak-
cjami.	Spacery,	zabawy,	wycieczki	i	zwie-dza-
nie	nie	dały	pochłonąć	się	nudzie.	Niewątpliwie	
udział	w	tym	miała	również	piękna	pogo-da.	
I	 tak	mogliśmy	się	 rozkoszować	marszem	po	
ścieżkach	przyrodniczo-dydaktycznych	Słon-
ne	 oraz	 Winne-Podbukowina.	 Towarzystwo	
przewodników	przemyskich	zaowocowało	po-
głębieniem	wiedzy	i	zdobyciem	nowych	wia-
domości	o	roślinach,	zwierzętach	i	oczywiście	

jakże	 lubianych	 torfowiskowych	bagnach.	To	
jak	 kiedyś	 żyli	 ludzie,	 jak	 pracowali,	 uczyli	
się	i	spędzali	wolny	czas	mieliśmy	okazję	po-
znać	odwiedzając	izbę	regionalną	w	Śliwnicy.	
Miłe	przyjęcie	i	obfity	poczęstunek	jak	i	marsz	
poprzez	ciekawe	tereny	pogłębiły	jeszcze	na-
sze	 przeżycia.	 Nie	 zabrakło	 również	 czasu	
poświęconego	zwiedzaniu	i	zdobywaniu	no-
wej	wiedzy.	 I	 tak	mogliśmy	zobaczyć	zespół	
parkowo-pałacowy	w	Dubiecku	(miejsce	uro-
dzenia	 bpa	 Ignacego	 Krasickiego	 –	 znanego	
polskiego	 bajkopisarza),	 zespół	 parkowo-pa-
łacowy	w	Krasi-czynie	(z	piękną	kaplicą,	po-
mieszczeniami	mieszkalnymi,	jak	i	salą	tortur),	
elektrownie	 wodną	 Solina,	 rejs	 statkiem	 po	
zbiorniku	solińskim,	forty	i	zabytki	Przemyśla	
wraz	 z	 kopcem	 ta-tarskim,	 a	 także	 sanktu-
arium	w	Kalwarii	Pacławskiej,	gdzie	mogliśmy	
powierzyć	się	Matce	Bożej	słuchającej.	Swoją	

Sposób	wykonywania	utworu,	 dobór	utworu	pod	względem	 trudności	 oraz	ogólną	
prezencję	artystów	-	to	wszystko	brali	pod	uwagę	podczas	oceniania:	

Michał Sarzyński,	Anita Bajorska	i	Sławomir Najduk,	czyli	konkursowe	jury.	
Konkurs	podzielony	był	na	dwie	kategorie:	grupa młodsza,	do	której	przystąpili:	
Karolina Kołodziej	z	utworem	„Zig-Zag”	Miley	Cyrus
Ola Krupa	z	utworem	„Sternal Flame”	The	Bangels
Patrycja Krawczyk	z	utworem	„The Climb”	Miley	Cyrus
Kasia Skuza	z	utworem	„Tam gdzie nie ma już dróg”	Ewy	Farny

oraz	grupa starsza:
Patrycja Bryła	z	utworem	„Niewidzialna dłoń”	Natalii	Kukulskiej
Justyna Jesionek	z	utworem	„Seksapil”	Studio	Buffo
Marysia Schrupka	z	utworem	„Kocham cię życie”	Edyty	Gepert
Klaudia Kata	z	utworem	„Rzeka marzeń”	Beaty	Kozidrak
Kacper Bajorski	z	utworem	„Goodbye my love”	Jamesa	Bunt

Nadszedł	czas,	aby	ocenić	uczestników.	Po	chwilce	przerwy,	pod-
czas	której	komisja	wymieniała	swoje	uwagi	i	spostrzeżenia	przyzna-
no	następujące	miejsca:

grupa młodsza:
I	miejsce		 –	Karolina Kołodziej
II	miejsce		 –	Patrycja Krawczyk
III	miejsce	 –	Ola	Krupa i Kasia Skuza

grupa starsza:
I	miejsce		 –	Justyna Jesionek
II	miejsce		 –	Patrycja Bryła
III	miejsce		 –	Marysia Schrupka
	 	 –	Klaudia Kata
	 	 –	Kacper Bajorski

Uczestnicy	 otrzymali	 pamiątkowe	 dyplomy	 okolicznościowe	 oraz	
drobne	upominki.	Wszystkim	serdecznie	gratulujemy.	

WAKACJE Z PIOSENKĄ
Dziewięcioro	młodych	wykonawców	stanęło	do	„rywalizacji”	w	wakacyjnym	konkursie	

piosenki.	Uczestnicy	zaprezentowali	się	z	jak	najlepszej	strony	wokalnej.	Konkurs	odbył	się	
30	sierpnia	b.r.	w	Domu	Kultury.	Wszyscy	soliści	przygotowywali	się	pod	czujnym	okiem	
pani	Anity Bajorskiej.	Każdy	mógł	uzyskać	kilka	fachowych	wskazówek	by	oczarować	ko-
misję	konkursową.	

odwagę	mogliśmy	sprawdzić	ucząc	się	 jazdy	
konnej,	jak	i	zjeżdżając	z	zawrotną	prędkością	
po	 przemyskim	 torze	 saneczkowym,	 a	 także	
kąpiąc	się	w	wodach	Jeziora	Solińskiego,	czy	
spacerując	 po	 wiszących,	 ruchomych	 kład-
kach	rozciągniętych	nad	rzeką	San.

Naszą	 wdzięczność	 kierujemy	 również	
ku	 tym,	 którzy	 pomogli	 nam	 w	 organizacji	
te-goż	 wypoczynku	 i	 dzięki	 zaangażowaniu	
materialnym	 i	 finansowym	pozwolili	 nam	go	
ubo-gacić.	Należy	w	 tym	miejscu	wymienić:	
Miejsko-Gminną	Komisję	Rozwiązywania	Pro-
blemów	Alkoholowych	w	Koprzywnicy,	 Pie-
karnię	w	Błoniu	jak	i	Fundusz	Ewangelizacyjny	
Diecezji	Sandomierskiej.

Po	 tak	 intensywnym	wypoczynku,	 z	 no-
wymi	siłami	możemy	wkroczyć	w	kolejny	rok	
szkolny.

Ks.	Paweł	Paterek



Koprzywnickie	Pejzaże 7Koprzywnickie	Pejzaże

Co zrobić z niepotrzebnym samochodem?

Kiedy chcemy pozbyć się starego samo-
chodu lub posiadamy uszkodzony pojazd, to 
oddanie go do punktu kasacyjnego jest jedyną 
możliwością legalnego wyrejestrowania auta. 

Obecnie	 ochrona	 środowiska	 i	 recycling	
stają	się	standardem,	co	znajduje	odbicie	także	
w	polskim	prawie	(Ustawa	z	dnia	20	stycznia	
2005	 r.	 o	 recyklingu	 pojazdów	 wycofanych	
z	eksploatacji).	-	Na rynku jest wiele firm, które 
skupują samochody, wyciągają z nich cenne 
części, a pozostałe elementy porzucają na dzi-
kich wysypiskach –	mówi	Marta	Szczecińska	
z	 MB	 Recycling	 -	 Takie działanie jest niele-
galne i grozi karą grzywny, a ten kto korzysta 
z usług demontażu w „szarej strefie” jest także 
narażony na wiele problemów.

Jak	zatem	przeprowadzić	legalną	kasację?

Po	pierwsze	 trzeba	 się	 zgłosić	wyłącznie	
do	 przedsiębiorcy	 prowadzącego	 stację	 de-

montażu	 lub	 przedsiębiorcy	 prowadzącego	
punkt	zbierania	pojazdów.	Do	stacji	demonta-
żu	trzeba	przynieść	następujące	dokumenty:
1.	dowód	osobisty	lub	inny	dokument	potwier-
dzający	tożsamość

2.	dowód	 rejestracyjny	 pojazdu	 oraz	 kartę	
pojazdu,	 jeżeli	 była	wydana,	 lub	 inny	 do-
kument	potwierdzający	dane	zawarte	w	do-
wodzie	rejestracyjnym

3.	dokument	potwierdzający	własność	w	przy-
padku	właściciela	pojazdu	innego	niż	wpi-
sany	w	dowodzie	rejestracyjnym

W stacji demontażu dokonywane są nie-
zbędne formalności związane z kasacją –	mówi	
Marta	 Szczecińska	 z	 MB	 Recycling	 -	 Kiedy 
właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji 
otrzymał już zaświadczenie o demontażu po-
jazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekom-
pletnego pojazdu, to jest zobowiązany złożyć 
wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. 

I	 na	 tym	 kończy	 się	 rola	właściciela	 po-
jazdu.	 Z	 kolei	 w	 stacji	 demontażu	 pojazdy	

są	rozbierane	na	części,	a	uzyskane	elementy	
sortowane	i	kierowane	do	przerobu	albo	od-
sprzedaży.

Firma MB Recycling przeprowadza liczne 
działania edukacyjne, mające na celu uświa-
domienie jakie obowiązki ciążą na właścicie-

lach odpadów, a szczególnie zużytych pojaz-
dów.

Działa także specjalna infolinia 606 100 
100, gdzie można uzyskać porady i konsulta-
cje z zakresu kasacji i prawidłowej gospodarki 
wyeksploatowanymi pojazdami.

Podstawa prawna 
Ustawa	z	dnia	20	stycznia	2005	r.	

o	recyklingu	pojazdów	wycofanych	z	eksploatacji			

Rozdział 3 
Obowiązki	właścicieli	pojazdów		

Art.	18.	Właściciel	pojazdu	wycofanego	z	eksplo-
atacji	może	przekazać	go	wyłącznie	do	przedsiębiorcy	
prowadzącego	 stację	 demontażu	 lub	 przedsiębiorcy	
prowadzącego	punkt	zbierania	pojazdów.		

Art.	19.	Właściciel	pojazdu	wycofanego	z	eksplo-
atacji	 lub	 upoważniona	 przez	 niego	 osoba,	 przeka-
zując	pojazd	do	przedsiębiorcy	prowadzącego	stację	
demontażu	 lub	 przedsiębiorcy	 prowadzącego	 punkt	
zbierania	pojazdów,	jest	obowiązany	okazać:	
1)	dowód	osobisty	lub	inny	dokument	potwierdzający	
tożsamość;	

2)	 dowód	 rejestracyjny	 pojazdu	 oraz	 kartę	 pojazdu,	
jeżeli	była	wydana,	lub	inny	dokument	potwierdza-
jący	dane	zawarte	w	dowodzie	rejestracyjnym;	

3)	 dokument	 potwierdzający	własność	w	 przypadku	
właściciela	 pojazdu	 innego	ni¿	wpisany	w	dowo-
dzie	rejestracyjnym.		

Art.	 20.	Właściciel	 pojazdu	 wycofanego	 z	 eks-
ploatacji	 jest	obowiązany	w	terminie	30	dni	od	dnia	
otrzymania	zaświadczenia	o	demontażu	pojazdu	lub	
zaświadczenia	 o	 przyjęciu	 niekompletnego	 pojazdu	
złożyć	wniosek	o	wyrejestrowanie	pojazdu.		

Rozdział 8 
Przepisy	karne		

Art.	48.	Kto	wbrew	przepisowi	
Art.	 18	 nie	 przekazuje	 pojazdu	 wycofanego	

z	eksploatacji	do	przedsiębiorcy	prowadzącego	stację	
demontażu	 lub	 przedsiębiorcy	 prowadzącego	 punkt	
zbierania	pojazdów,	podlega	karze	grzywny.		

Art.	50.	Kto	poza	stacją	demontażu	dokonuje:	
1)	 usunięcia	 z	 pojazdów	 wycofanych	 z	 eksploatacji	
elementów	lub	substancji	niebezpiecznych,	w	tym	
płynów,	

2)	wymontowania	z	pojazdów	wycofanych	z	eksplo-
atacji	przedmiotów	wyposażenia	lub	części	nadają-
cych	się	do	ponownego	użycia,	

3)	wymontowania	z	pojazdów	wycofanych	z	eksplo-
atacji	 elementów	 nadających	 się	 do	 odzysku	 lub	
recyklingu	-	podlega	karze	grzywny.	



8 Koprzywnickie	Pejzaże



Koprzywnickie	Pejzaże 9Koprzywnickie	Pejzaże

INfORMACJA Z OBRAD 
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z	dnia	16	czerwca	2010	roku	

1.	Otwarcie	obrad.
2.	Przyjęcie	 porządku	 obrad	 i	 protokołu	
z	poprzedniej	sesji.

3.	Informacja	Burmistrza	z	realizacji	budże-
tu	między	sesjami.

4.	Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	
2010	rok.

5.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	zaciągnięcia	
kredytu.

6.	Podjęcie	 uchwały	 zmieniającej	 uchwałę	
w	sprawie	udzielenia	pomocy	finansowej	
dla	powiatu	sandomierskiego.	

7.	Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 podziału	
gminy	na	okręgi	wyborcze	ustalenie	 ich	
granic	 i	 numerów	 oraz	 liczby	 radnych	
wybieranych	 w	 każdym	 okręgu	 wybor-
czym	 w	 wyborach	 do	 Rady	 Miejskiej	
w	Koprzywnicy.

8.	Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 ustalenia	
trybu	udzielania	 i	 rozliczania	dotacji	dla	
publicznych	jednostek	oświatowych	oraz	
zakresu	i	trybu	kontroli	prawidłowości	ich	
wykorzystywania.

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

Zostały podjęte następujące uchwały:
–	Nr XLIII/197/10	 w	 sprawie	 dokonania	
zmian	w	budżecie	gminy	na	2010	rok,

– Nr XLIII/198/10 w	 sprawie	 zaciągnięcia	
kredytu.
W	 uchwale	 Nr	 XL/188/10	 z	 dnia	

29.01.2010	r.	w	sprawie	uchwalenia	budżetu	
gminy	na	2010	r.,	po	dokonanych	zmianach,	
Rada	 Miejska	 ustaliła	 przychody	 budżetu	
z	tytułu	zaciąganych	kredytów	w	wysokości	
4.830.000	zł	oraz	ustaliła	limity	zobowiązań	
z	tytułu	kredytów	zaciąganych	na	sfinanso-
wanie	planowanego	deficytu	w	wysokości	
4.819.527	zł	i	na	spłatę	wcześniej	zaciągnię-
tych	kredytów	w	wysokości	10.473	zł.

Wymogiem	zaciągnięcia	kredytu	długo-
terminowego	na	cel	określony	w	niniejszej	
uchwale	,	jest	podjęcie	uchwały	w	tej	spra-
wie	przez	Radę	Miejską.
–	Nr XLIII/199/10 zmieniającą	 uchwałę	
w	sprawie	udzielenia	pomocy	finansowej.
Podjęta	 uchwała	 z	 dnia	 15	 kwietnia	

2010r.	w	sprawie	udzielenia	pomocy	finan-
sowej	dla	powiatu	sandomierskiego	wyma-
ga	 uszczegółowienia	 dotyczącego	określe-
nia	 przeznaczenia	 pomocy	 finansowej	 na	
poszczególne	zadania.	

W	 związku	 z	 powyższym	 konieczne	
jest	podjęcie	uchwały	przez	Radę	Miejską.

–	Nr XLIII/200/10	w	sprawie	ustalenia	try-
bu	udzielania	i	rozliczania	dotacji	dla	jed-
nostek	oświatowych	oraz	zakresu	i	trybu	
kontroli	 prawidłowości	 ich	 wykorzysty-
wania.

Zgodnie	z	zapisem	w	art.	80	ust	4	oraz	
art.	 90	 ust.	 4	 ustawy	 o	 systemie	 oświaty	
(Dz.U.	z	2004	r.	Nr256	poz.2572	ze	zmia-
nami)	 jednostka	 samorządu	 terytorialnego	
powinna	określić	tryb	udzielania	I	rozlicza-
nia	dotacji	udzielanej	na	prowadzenie	szkół	
I	 placówek	 niepublicznych	 prowadzonych	
przez	organ	inny	niż	jednostka	samorządu	
terytorialnego.	

Ustawodawca	nie	określił	jednoznacznie	
wysokości	dotacji,	jaka	jednostka	samorządu	
terytorialnego	powinna	przekazać	na	prowa-
dzenie	danego	typu	I	rodzaju	szkoły/placów-
ki.	Określenie	tej	wysokości	należy	do	kom-
petencji	organu	udzielającego	dotację.

Uchwała	 określa	 także,	 kiedy	 dota-
cja	 będzie	 przekazana	 na	 konto	 placówki	
I	w	 jakich	przypadkach	może	być	wstrzy-
mana.	Ustawa	o	systemie	oświaty	obliguje	
również	 jednostkę	 samorządu	 terytorialne-
go	do	ustalenia	sposobu	rozliczania	wyko-
rzystania	dotacji.

Konieczne	jest	także	określenie,	kto	i	w	
jakim	zakresie	może	kontrolować	placówkę.

J.Podobinska

Wyciągnijmy wnioski
Ta	 lekcja	 powodzi	 powinna	 nas	 nauczyć	

odpowiedzialności,	solidarności,	wrażliwości	na	
ludzki	los	i	dbałości	o	bezpieczeństwo.	Zróbmy	
wszystko	co	możemy,	by	we	własnym	otocze-
niu	 możliwie	 najlepiej	 niwelować	 zagrożenie	
powodziowe	i	jego	skutki.	W	szczególności:
1)	Dbajmy	 o	 drożność	 przepustów,	 rowów	
melioracyjnych	 i	 cieków	 wodnych,	 by	
woda	miała	swobodną	możliwość	odpływu	
w	 niżej	 położone	miejsca.	 Utrzymanie	 ich	
w	dobrym	stanie	 jest	w	naszym	wspólnym	
interesie,	gdyż	zmniejsza	 ryzyko	podtopień	
i	powodzi.

2)	Jeżeli	inwestujemy	i	budujemy	na	terenach,	
które	chociażby	potencjalnie	mogą	być	na-
rażone	na	podtopienia	czy	zalania,	dostoso-
wujmy	 projekty	 do	 istniejących	 warunków	
(np.	 poprzez	 niebudowanie	 piwnic	 i	 po-
mieszczeń	zagłębionych	w	ziemię).

3)	Budując	obiekty	wodne	i	spiętrzające	wodę	
róbmy	to	zgodnie	z	decyzjami	środowisko-
wymi.

4)	Budując	 podjazdy	 na	 rowach	 melioracyj-
nych	 zachowujmy	 odpowiedni	 przekrój	
przepustów	ok.	0,5	m.

5)	Dbajmy	 o	 bezpieczeństwo	 swoje,	 swoich	
najbliższych	 i	 naszych	 sąsiadów,	 by	 skutki	
i	koszty	powodzi	były	jak	najmniejsze

6)	Rozważmy	 możliwość	 ubezpieczenia	 bu-
dynków	i	upraw	rolnych,	aby	kiedy	powódź	
zniszczy	nasz	dorobek	życia,	mieć	środki	na	
odbudowanie	go	chociażby	w	części.
Wciąż	 zdarzają	 się	 sytuacje	 zasypywania	

rowów	melioracyjnych	i	cieków	wodnych	czy	
zaśmiecania	skoszoną	 trawą,	gałęziami,	śmie-
ciami,	popiołem	czy	gruzem.	Podobnie	jest	też	
z	zasypywaniem	stawów,	które	stanowią	natu-
ralne	zbiorniki	 retencyjne.	Należy	unikać	bu-
downictwa	na	tereny	zalewowe	lub	ograniczyć	
to	 budownictwo.	 Obecnie	 nie	 ma	 prawnej	

możliwości	odmowy	wydania	pozwolenia	na	
budowę	w	sytuacji,	gdy	na	działce	sąsiada	już	
stoi	dom	-	inwestor	też	może	zabudować	swoją	
nieruchomość.	 Jednakże	 należy	 pamiętać,	 że	
po	ulewnych	deszczach	lub	roztopach	podnosi	
się	poziom	wody	gruntowej,	więc	więcej	wody	
jest	także	w	rzekach	i	jeziorach,	wzrasta	zatem	
zagrożenie	powodzią	i	podtopieniem.

R.K.

ROBÓT DROGOWYCH

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 4222023 
Świężyce – Sośniczany oraz remont mostu 
w miejscowości Sośniczany i przebudowa 
wału rzeki Koprzywianki w m. Sośniczany 
wraz z przebudową drogi gminnej –etap II ”

Remont	wykonało	Przedsiębiorstwo	usłu-
gowe	 „WALBUD”	 Spółka	 z	 o.o.	 ul.	Mickie-
wicza	 69	 B	 39-400	 Tarnobrzeg	 wyłonione	
w	drodze	przetargu	na	kwotę	69	227	zł.

W	 trakcie	 prowadzonego	 remontu	 wy-
nikła	 konieczność	 wykonania	 dodatkowych	
robot	nie	ujętych	w	dokumentacji	przetargo-
wej	na	tą	okoliczność	sporządzono	protokół	
konieczności	wykonania	robót	dodatkowych	
oraz	kosztorys	ofertowy	na	kwotę	19	154	zł.

Ponadto	 dodatkowo	 wykonane	 zostały	
prace	 wentylacyjne,remont	 instalacji	 elek-
trycznej,	 wymiana	 okien	 oraz	wyposażenie	
na	kwotę	40	464	zł.

Prace	 remontowe	 rozpoczęto	 w	 dniu	
05.07.2010	r,	zakończono	25.08.2010	r.

Remont	 został	 przeprowadzony	 zgodnie	
z	zakresem	rzeczowym	robot:			

INfORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI

„MODERNIZACJA WĘZŁA żYWIENIA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOPRZYWNICY”

-	 prace	przygotowawcze	do	remontu,
-	 roboty	budowlano-remontowe,
-	 roboty	wykończeniowe,
-	 wymiana	wewnętrznej	instalacji	wodocią-
gowej	I	kanalizacji	sanitarnej	w				

-	 pomieszczeniach	zespołu	żywienia.
Ogółem	koszt	remontu:	128	845	zł

W	drodze	przetargu	wybrano	wykonawcę:	
Przedsiębiorstwo	 Robót	 Drogowo-Mostowych	
Sp.	z	o.o.	w	Opatowie	za	kwotę:	1.418.082,96 
zł z	czego	środki	otrzymane budżetu	państwa	
z	Narodowego	Programu	Przebudowy	Dróg	Lo-
kalnych	2008-2011	to	kwota	-	601.848,00 zł	,

-	udział	gminy	to	kwota	-	816.234,96 zł

Termin	rozpoczęcia	zadania	02.04.2010	r.
Termin	zakończenia	zadania	15.10.2010	r.

Przebudowa	polega	na	wykonaniu	:
-	 przebudowie	 drogi	 gminnej	Nr	 4222023	

Świężyce-Sośniczany	na	dł.	1750	mb	o	szeroko-
ści	zmiennej	od	3,00	m	do	4,50	m	poprzez	wy-
konanie	 podbudowy	 z	 kruszywa	 kamiennego	
i	mieszanek	mineralno	asfaltowych	i	wykonaniu	
nawierzchni	/warstwa	ścieralna/	z	mieszanki	mi-
neralno	asfaltowej	wraz	z	poboczami;	

-	 remoncie	mostu	w	 ciągu	 drogi	 gminnej	
Świężyce-Sośniczany	na	dł.	42,7	mb	-	polega-
jący	 na:	 konserwacji	 konstrukcji	mostu	 i	wy-
miany	 pokładu	 jezdnego	wraz	 z	 chodnikami	
i	z	obustronnymi	poręczami;

-	przebudowie	wału	rzeki	Koprzywianki	na	
dł.	266	mb	-	przebudowa	wału	polega	na	po-
szerzeniu	korony	z	2,5m	do	6,0	m	bez	zmiany	
szerokości	podstawy	wału	;

-	 przebudowie	 drogi	 gminnej	 na	wale	 na	
dł.	 266	mb	 -	 polegająca	 na	wykonaniu	 pod-
budowy	z	 kruszywa	kamiennego	 i	mieszanki	
mineralno-bitumicznej	i	nawierzchni	/warstwa	
ścieralna/	z	mieszanek	mineralno-asfaltowych	
wraz	z	poboczami.

Zadanie pod nazwą „ Wzmocnienie  infra-
struktury  edukacyjnej w Gminie Koprzywnica 
poprzez modernizację budynku Publicznego 
Przedszkola w Koprzywnicy  wraz z zagospo-
darowaniem terenu wokół Przedszkola”.

montowych	 wymianie	 stolarki	 okienno	
–drzwiowej,	 ociepleniu	 ścian	 zewnętrz-
nych		budynku,	ociepleniu	ościeży		okien	
i	drzwi	,	wyprawie	elewacyjnej,	obróbkach		
blacharskich,	 robotach	 porządkowych	
(transport	gruzu)

•	Wymiana	instalacji		elektrycznej
•	Wymiana	 pokrycia	 dachu	 ,	 powiększenie	
okapu		i	wykonanie	instalacji	odgromowej

•	Budowa	podjazdu	dla	osób	niepełnospraw-
nych

•	Zagospodarowanie	terenu		wokół		budyn-
ku

•	Wykonanie	instalacji	sanitarnych:	
	 a)	 przyłącze	wodociągowe	
	 b)	 kanalizacja		technologiczno	–	zewnętrz-

na	
	 c)	 kanalizacja	fekalna	–	zewnętrzna
	 d)	 instalacja	gazowa-	adaptacja
	 e)	 instalacja	wod-kan
	 f)	 instalacja	c.o
	 g)	 technologia	kotłowni	gazowej
	 h)	 instalacja	wentylacji	mechanicznej.

Ustalono	następujące	terminy:
Rozpoczęcia	robót	–	1 czerwca 2010 roku
Zakończenia	robót	-	30 października 2010 roku.	
Obecnie	inwestycja	jest	w	trakcie	realizacji.

W	drodze	przetargu	wyłoniono	wykonawcę:
P.U.H.	„PROFI”	Anna	Bawoł	39-300	Mielec	
Zadanie	o	wartości	1.064.977,64	zł	
Dotacja	w	kwocie	–	327.411	zł
Środki	własne	gminy	w	wysokości	-	737.566	zł.	

Zakres	rzeczowy		obejmuje:
•	Wykonanie	robót	remontowych	wewnątrz	
budynku	polegających	na	wykonaniu		ro-
bót	malarskich		okładzinowych	ścian	i	po-
sadzek,	wymianie	 stolarki	 drzwiowej	we-
wnętrznej

•	Termomodernizacja	 budynku	 polegają-
ca	 na	wykonaniu	 robót	 budowlano	 –	 re-
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Wiemy,	 że	 kontakty	międzynarodowe	 są	
bardzo	 ważne	 dla	 prawidłowego	 funkcjono-
wania	we	współczesnym	świecie.	

Zespół	 Szkół	 Centrum	 Kształcenia	 Rolni-
czego	w	Sandomierzu	–	Mokoszynie	od	2008	
r	 realizował	międzynarodowy	projekt	Come-
nius.	W	skład	grupy	partnerskiej	w	realizację	
projektu	 oprócz	 polskiej	 młodzieży	 weszli	
uczniowie	 i	 nauczyciele	 z	Niemiec	 i	Czech.	
Szkolny	 projekt	 przewidywał	 2	 letnią	współ-
pracę	krajów	partnerskich	zakwalifikowanych	
przez	Agencję	Narodową	nad	 tematem	„Tra-
dycje	w	rolnictwie	europejskim,	w	tym	przy-
wrócenie	tradycji	uprawy	winorośli	na	terenie	
Sandomierszczyzny”.

Podczas	 tej	 dwuletniej	 współpracy	 mię-
dzynarodowe	spotkania	odbywały	się	w	kra-
jach	zaangażowanych	w	projekt.	Takie	wizyty	
wzbogaciły	wiedze	o	kulturze,	obyczajach	po-
szczególnych	krajów,	doskonaliły	umiejętności	
językowe	uczniów,	były	 okazją	do	wymiany	
doświadczeń	zawodowych.	

W	dniach	od	9-12.06.2010r	po	raz	kolejny	
gościliśmy	w	 naszej	 szkole	 delegację	 z	 part-
nerskiej	 Szkoły	 Rolniczej	 w	 Dobeln	 –	 oraz	
z	Winiarskiej	 Szkoły	Valticach.	Była	 to	ostat-

Międzynarodowe spotkanie w Koprzywnicy
nia,	podsumowująca	wizyta	w	ramach	realiza-
cji	projektu	Comenius	2008-2010.	10	czerwca	
2010	r	–	15	osobowa	grupa	nauczycieli	z	Nie-
miec,	 Czech	 i	 ZSCKR	w	 Sandomierzu	miała	
przyjemność	być	w	Koprzywnicy.	Dzięki	go-
ścinności	 proboszcza	 parafii	 św.	 Floriana	 ks.	
Jerzego Burka	 mogliśmy	 zwiedzić	 klasztor	
cysterski	w	Koprzywnicy,	poznać	jego	historię,	
o	której	tak	pięknie	opowiadał	Jan Burek	oraz	
schłodzić	się	w	pocysterskich	piwnicach,	miej-
scu	niesamowitym,	urokliwym	o	niepowtarzal-
nej	atmosferze	–	gdzie	mogliśmy	degustować	
tradycyjne,	regionalne	potrawy.	Trudno	opisać	
bogactwo	 przeżyć,	 wrażeń,	 jakie	 towarzy-
szyły	 temu	 spotkaniu	 dzięki	 spontaniczności	
i	gościnności	gospodarzy.	Chcemy	serdecznie	
podziękować	 pani	Alicji Stępień	 wraz	 z	 ka-
drą	Domu	Kultury	za	bezinteresowną	pomoc	
w	organizacji	tego	typu	spotkań.	Podziękowa-
nia	 kieruję	 dla	 burmistrzowi	 MiG	 Koprzyw-
nica	Marka Jońcy	 za	 partnerską	współpracę	
przez	cały	okres	realizacji	projektu.	To	właśnie	
z	gminy	Koprzywnica	pochodziły	wieńce	do-
żynkowe,	 (z	Błonia,	Krzcina,	Łukowca),	które	
trzykrotnie	 reprezentowały	 Waszą	 gminę-	
Nasz	kraj	na	dożynkach	landu	Saksonia.	

Uczestnictwo	 w	 programie	 było	 niewąt-
pliwie	 dla	 wszystkich	 wielką	 pełną	 walorów	
edukacyjnych	życiową	przygodą.	

Szczegółowe	informacje	o	dwuletniej	pra-
cy	 grupy	 COMENIUS	 w	 tym	 dokumentacja	

Szanowni Państwo!
•	Spis	rolny	2010	zostanie	przeprowadzony	
we	wszystkich	krajach	Unii	Europejskiej.	

•	Powszechny	Spis	Rolny	2010	to	pierwszy	
spis	 realizowany	 od	 czasu	 przystąpienia	
Polski	do	Unii	Europejskiej.	

•	Powszechny	spis	rolny	to	największe	ogól-
nopolskie	badanie	statystyczne	rolnictwa.	

•	PSR	2010	obejmie	ponad	1,85	mln	gospo-
darstw	rolnych.	

•	Po raz pierwszy w spisie zostaną zastoso-
wane wyłącznie formularze elektronicz-
ne!	

•	Po raz pierwszy w spisie zostaną wyko-
rzystane informacje pochodzące ze źró-
deł administracyjnych!

Spis umożliwi:
•	zebranie	aktualnych	 informacji	o	polskim	
rolnictwie,

•	opisanie	sytuacji	społecznej	i	gospodarczej	
polskiego	rolnictwa,	

•	opisanie	zmian,	jakie	zaszły	w	polskim	rol-
nictwie	od	ostatniego	Powszechnego	Spisu	
Rolnego	w	2002	r.,	

•	 wykonanie	 zobowiązań	 międzynarodo-
wych	(Komisja	Europejska,	ONZ).

Obchód przedspisowy
W	dniach	od	9	do	23	 sierpnia	br.	 zosta-

nie	 przeprowadzony	 obchód przedspisowy,	
w	 trakcie	 którego	 rachmistrze	 spisowi,	 prze-
każą	informacje	o	spisie	i	wręczą	list	Prezesa	
GUS	zapraszający	do	udziału	w	spisie.

Metody spisu:
•	Od 1 września do 17 października br. – sa-

mospis internetowy.	 Na	 stronach	 interne-
towych	 www.stat.gov.pl,	 oraz	 www.spis.
gov.pl	 będzie	 udostępniony	 elektroniczny	
formularz	przeznaczony	wyłącznie dla Pań-
stwa i tylko Państwo	 będą	mogli	 uzyskać	
do	niego	dostęp	(on-line).	Pamiętajmy!	Od	
momentu	 pierwszego	 zalogowania	 do	 for-
mularza	 dane	 można	 wprowadzać	 i	 uzu-
pełniać	przez	14 dni.	 Przed	 rozpoczęciem	
spisu	elektroniczne	 formularze	spisowe	dla	
każdego	 gospodarstwa	 rolnego	 zostały	 już	
częściowo	wypełnione	dostępnymi	danymi	
pochodzącymi	ze	źródeł	administracyjnych.	
Brakujące	dane	należy	uzupełnić,	a	jeśli	po-
jawią	 się	 błędne	 informacje	 –	 skorygować	
je.	Szczegółowa	instrukcja	wypełniania	for-
mularza	dostępna	będzie	na	stronach	inter-
netowych	www.stat.gov.pl	oraz	www.spis.
gov.pl

•	Dla	gospodarstw,	które	nie	mają	dostępu	do	
Internetu	istnieje	możliwość	samodzielnego	
spisania	się	metodą off-line.	Polega	ona	na	
wypełnianiu	 „czystych”	 formularzy	 elek-
tronicznych,	 które	 nie	 zawierają	 żadnych	
danych.	 Formularze	można	pobrać	 na	 no-
śnikach	elektronicznych	w	Gminnym	Biurze	
Spisowym	 (Urząd	Gminy)	 i	Wojewódzkim	
Biurze	Spisowym	(Urząd	Statystyczny).

•	Od 8 września do 31 października br.	an-
kieterzy	 statystyczni	 będą	 realizować	 wy-
wiady telefoniczne.	Skontaktują	 się	z	 tymi	
użytkownikami	 gospodarstw	 rolnych,	 któ-
rzy	nie	spisali	się	przez	Internet.	Ankieterzy	
są	 pracownikami	 urzędów	 statystycznych	
i	 dzwoniąc	 do	 respondentów	 są	 zobowią-

Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010)
1 IX–31 X 2010 r.

zani	 podać	 swoje	 dane	 identyfikacyjne.	
Tożsamość	 ankieterów	 można	 w	 każdej	
chwili	sprawdzić	w	wojewódzkim	urzędzie	
statystycznym.

•	Od 8 września do 31 października br.	użyt-
kownicy	gospodarstw	rolnych,	którzy	wcze-
śniej	nie	dokonali	samospisu	lub	nie	spisali	
się	 poprzez	 wywiad	 telefoniczny,	 zostaną	
odwiedzeni	przez	rachmistrzów	spisowych.	
Pamiętajmy!	Rachmistrz	spisowy	musi	nosić	
w	widocznym	miejscu	identyfikator	ze	zdję-
ciem,	imieniem	i	nazwiskiem	oraz	pieczęcią	

SAMOSPIS INTERNETOWY najdogodniejszą formą przekazania danych!

urzędu	statystycznego,	pieczątką	imienną	
i	podpisem	dyrektora	urzędu.	Rachmistrz	
jest	osobą	przeszkoloną	w	zakresie	prze-
prowadzania	 spisu	 i	 złożył	 na	 piśmie	
przyrzeczenie	 bezwzględnego	 prze-
strzegania	 tajemnicy	 statystycznej.	 Rach-
mistrz	 przeprowadzając	 wywiad	 będzie	
wprowadzać	 informacje	 do	 przenośnego	
urządzenia	 elektronicznego	 –	 hand-held.	
Zebrane	dane	będą	automatycznie	kodo-
wane	i	przesyłane	do	serwera	GUS.

Przypominamy,	że	podczas	Powszech-
nego	Spisu	Rolnego	2010	zbierane	informa-
cje	będą	dotyczyły:

stanu na 30 czerwca 2010 r.
•	prowadzenie	działalności	rolniczej,	
•	użytkowanie	gruntów,	
•	powierzchnia	zasiewów,	
•	pogłowie	zwierząt	gospodarskich,	
•	ciągniki,	maszyny	i	urządzenia	rolnicze;	

12 miesięcy poprzedzających 
dzień 30 czerwca br.
•	struktura	dochodów	gospodarstwa	domo-
wego,

•	prowadzenie	działalności	innej	niż	rolni-
cza	bezpośrednio	związanej	z	gospodar-
stwem	rolnym,	

•	aktywność	ekonomiczna,	
•	zużycie	nawozów	mineralnych,	wapnio-
wych.

Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie 
tych informacji o swoim gospodarstwie 
rolnym!

Zgodnie	 z	ustawą	o	PSR	2010	 r.	 użyt-
kownicy	gospodarstw	rolnych	są	zobowią-
zani	do	udzielania	odpowiedzi:
• ścisłych 
• wyczerpujących 
• zgodnych z prawdą

Tajemnica statystyczna:
•	wszystkie	dane	zbierane	podczas	spi-
su	są poufne i podlegają szczególnej 
ochronie,

•	wyniki	 spisu	 zostaną	 opracowane	
w	 taki	 sposób,	aby	nie	była	możliwa	
identyfikacja	 poszczególnych	 osób	
i	gospodarstw	rolnych.

W	sprawie	pytań	i	wątpliwości	doty-
czących	spisu	można	kontaktować	się:
•	z	najbliższym	Gminnym	(Urząd	Gmi-
ny)	 lub	Wojewódzkim	Biurem	Spiso-
wym	(Urząd	Statystyczny),

•	z	Call	Center,	w	 którym	będzie	 spe-
cjalny	numer	telefonu,

•	za	pośrednictwem	poczty	elektronicz-
nej	spis@stat.gov.pl

•	poprzez	stronę	internetową	www.stat.
gov.pl	–	z	działem	„Pytania	do	GUS”.

Więcej	 informacji	 o	 PSR	2010	 zna-
leźć	można	na	stronach	internetowych:

www.spis.gov.pl	i	www.stat.gov.pl

Podstawa prawna
Rozporządzenie	 Parlamentu	 Euro-
pejskiego	i	Rady	(WE)	nr	1166/2008	
z	19	listopada	2008r.	oraz	uchylają-
ce	rozporządzenie	Rady	(EWG)	nr	
571/88	(Dz.	U.	UE	nr	L	321	z	dnia	
1	grudnia	2008	r.).
Ustawa	 z	 dnia	 17	 lipca	 2009	 r.	
o	 Powszechnym	 Spisie	 Rolnym	
w	2010	r.	(Dz.	U.	Nr	126,	z	dnia	10	
sierpnia	2009	r.,	poz.	1040).

z	 pobytu	 zagranicznych	 partnerów	 na	 san-
domierskiej	 ziemi	 oraz	 z	 naszych	wyjazdów	
zagranicznych	znajdują	się	na	stronie	interne-
towej	szkoły-		www.mokoszyn.pl

						Lidia	Kosanowska
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Wieści ze szkolnego podwórka

Dzień Dziecka

A jeżeli masz dziecko najszczęśliwszy z ludzi,
Które jest jako motyl i ptaszek i kwiat…
Spójrz w oczy swego dziecka,
w sercu ci się zbudzi radość,
której nie zaćmi najsmutniejszy świat.

Julian	Ejsmond

Dzień	Dziecka-	to	radosne	święto	wszyst-
kich	dzieci,	obchodzone	od	ponad	pół	wieku,	
na	stałe	wpisało	się	w	kalendarz	dni	świątecz-
nych.	W	Polsce	obchodzi	się	je	1	czerwca	jako	
Międzynarodowy	 Dzień	 Dziecka.	W	 innych	
krajach	dziecięce	święto	przypada	na	dzień	20	
listopada	i	obchodzone	jest	 jako	Dzień	Praw	
Dziecka,	a	data	jest	upamiętnieniem	uchwale-
nia	w	1959	roku	Deklaracji	Praw	Dziecka	oraz	
Konwencji	o	Prawach	Dziecka	w	1989	roku.	

Obchody	tego	święta	mają	na	celu	uświa-
domić	 i	 przypomnieć,	 że	 dziecko	 nie	 jest	
przedmiotem	 i	ma	 prawo	 do	 życia,	 ochrony	

i	 pomocy	 gwarantowanej	 Deklaracją	 Praw	
Dziecka,	której	preambuła	głosiła:	,,Mężczyź-
ni i kobiety wszystkich narodowości uznają, 
że ludzkość powinna dać dziecku wszystko, 
co posiada najlepszego”.

W	myśl	deklaracji	grupa	42	uczniów	Szko-
ły	 Podstawowej	 im.	 Władysława	 Jasińskiego	
w	 Koprzywnicy	 miała	 możliwość	 uczestnic-
twa	 w	 festynie,	 który	 odbył	 się	 w	 kieleckiej	
hali	 sportowej.	 Zabawa	 dla	 dzieci	 powstała	
dzięki	inicjatywie	Caritas	Polska.	W	organiza-
cję	Festynu	włączyło	się	Kuratorium	Oświaty	
w	Kielcach.	Patronat	honorowy	nad	 imprezą	
objęli:	 bp	Marian florczyk,	 prezydent	 Kielc	
Wojciech Lubawski	i	marszałek	województwa	
świętokrzyskiego	Adam Jarubas.	

Festyn	 ,,Bądźmy	 razem”	 	 rozpoczął	 się	
w	godzinach	przedpołudniowych.	Na	naszych	
uczniów	czekała	wspaniała	 feta.	Dzieci	miło	
spędziły	czas	bawiąc	się,	ze	znanym	z	telewi-
zji	Panem	Yapą,	który	wystąpił	w	towarzystwie	
Różowej	 Pantery.	 Niezwykłą	 niespodzianką	
okazał	 się	występ	zespołu	 ,,Dzieci	 z	Brodą”.	
Jak	się	okazało,	zespół	cieszył	się	wielką	po-
pularnością.	 Dzieci	 były	 zadowolone,	 że	
mają	okazję	wspólnej	zabawy		z	rówieśnika-
mi	 	 i	osobistego	poznania	członków	zespołu		
Udało	nam	się	nawet	zdobyć	pamiątkowe	au-
tografy	oraz	zdjęcie		z	Joszkiem	Brodą.	

Korzystając	ze	swobody	ruchu		i	wspania-
łej	atmosfery	spotkania,	nasi	uczniowie	aktyw-
nie	brali	udział	w	licznych	zabawach	i	konkur-
sach,	 w	 których	 zdobywali	 cenne	 nagrody	
oraz	pamiątkowe	puchary.	Poza	tym,	co	działo	
się	na	scenie	dzieci	miały	możliwość	przepro-
wadzania	wywiadów	radiowych	z	dorosłymi,	

a	 o	 swoim	 dzieciństwie	 opowiedzieli	 m.	 in.	
pani	 kurator	Małgorzata Muzoł,	 bp	Marian 
florczak	 i	prezydent	Kielc	Wojciech Lubaw-
ski.	Atrakcją	były	konkurencje	sprawnościowe	
z	udziałem	mistrzów	Polski-	zawodników	Vive	
Targi	Kielce.	

Dzieci	w	długiej	kolejce	czekały,	by	zrobić	
sobie	odcisk	palców.	Kartki	 z	odciskami	 linii	
papilarnych	 pociechy	 mogły	 zabrać	 do	 do-
mów.	Również	tłoczno	było	przy	policyjnym	
motocyklu.	Nie	tylko	chłopcy	pragnęli	zasiąść	
za	kierownicą	yamahy.	Dziewczęta	kilkakrot-
nie	wsiadały	na	mtocykl,	by	zrobić	sobie	zdję-
cie	na	policyjnej	maszynie.	

Niesamowitej	frajdy	dostarczyło	dzieciom	
Muzeum	Zabaw	 i	 Zabawek,	 które	 przygoto-
wało	liczne		konkursy	i	turnieje	gier	dawnych	
i	 zapomnianych	 m.in.	 chodzenie	 na	 szczu-
dłach,	 gra	 w	 serso,	 pchanie	 obręczy,	 budo-
wanie	 z	 klocków,	 gra	 w	 kręgle,	 skakanie	 na	
maksiskakance,	 gra	 w	 kółko	 i	 krzyżyk,	 gra	
w	plenerowe	warcaby,	domino,	bierki,	 klasy,	
kapsle	 itp.	 Ochotnicy	 chętnie	 ustawiali	 się	
w	długie	kolejki	aby	wziąć	udział	w	dawnych	
ale	zapomnianych	zabawach.	Uczniowie	byli	
zdziwieni,	 że	 tak	 proste	 i	 banalne	 zabawy	
mogą	wnieść	wiele	radości,	ale	przede	wszyst-
kim	dostarczyć	relaksu.	

Święto	dzieci	nie	mogło	odbyć	się	bez	sło-
dyczy.	Przysmakom	nie	było	końca.	Na	zakoń-
czenie	pełnego	atrakcji	dnia,	każdy	uczestnik	
imprezy	 otrzymał	 upominek.	 Zabawa	 trwała	
do	1830.	

Opiekę	 nad	 uczniami	 sprawowały	 panie:	
Agnieszka Kolasińska,	Magdalena Komorow-
ska, Agnieszka Drożdżal i	Monika Różyc.

Podsumowując	 całe	 spotkanie,	 nasi	
uczniowie	stwierdzili,	że	fajnie	jest	być	dziec-
kiem	i	brać	udział	w	takich	imprezach.

Wielkie	podziękowania	 skierować	należy	
do	pani	kurator	Małgorzaty Muzoł,	która	za-
prosiła	dzieci	z	naszej	szkoły	do	udziału	w	tej	
pięknej	zabawie	oraz	do	pani	dyrektor	Teresy 
Majczak,	 która	wystarała	 się	o	 środki	 na	 sfi-
nansowanie	transportu	uczniów	do	Kielc.	

Agnieszka	Kolasińska

„Młodzi ludzie mogą i muszą brać 
udział w budowie nowej Europy, wnosząc 
wkład swych aspiracji i ideałów, nauki 
i pracy, twórczości i wielkodusznego od-
dania” 

Jan Paweł II

14	maja	to	pamiętna	data	w	życiu	spo-
łeczności	uczniowskiej	Szkoły	Podstawowej	
im.	Władysława	Jasińskiego	w	Koprzywnicy,	
ponieważ	mieliśmy	zaszczyt	gościć	europo-
sła	–	pana	Pawła Zalewskiego. 

Nasz	gość	to	eurodeputowany	do	Parla-
mentu	 Europejskiego.	 Jest	 członkiem	Euro-
pejskiej	Partii	Ludowej,	wiceprzewodniczą-
cym	 Komisji	 Handlu	 Międzynarodowego	
Parlamentu	 Europejskiego,	 członkiem	 Pod-
komisji	Bezpieczeństwa	i	Obrony.	To	także	
wybitny	znawca	spraw	międzynarodowych	
i	ceniony	komentator	polskiej	polityki	zagra-
nicznej.	

Uczestnikami	spotkania	byli	 także:	Do-
rota Kruszec Nowińska –	sekretarz	Urzędu	
Miasta	i	Gminy	w	Koprzywnicy,	Agnieszka 
Szczucińska	–	Dyrektor	Biura	Stowarzysze-

nia	 Rozwoju	 Regionalnego	 Lokalnej	 Grupy	
Działania,	 Renata floras	 –	 przewodnicząca	
Rady	Rodziców	oraz	Dyrekcja,	Grono	Peda-
gogiczne	i	uczniowie	naszej	szkoły.	

Chcąc	 w	 pełni	 przygotować	 się	 do	 spo-
tkania	z	tak	wybitną	postacią,	nasi	uczniowie	
wzięli	udział	w	konkursie	wiedzy	o	państwach	
Unii	 Europejskiej	 oraz	 poznali	 działalność		
i	osiągnięcia	pana	Pawła Zalewskiego.	

Spotkanie	rozpoczęła	pani	dyrektor	Teresa 
Majczak,	 która	powitała	 zgromadzonych	go-
ści.	Następnie	wszyscy	obejrzeli	ciekawą	pre-
zentację	multimedialną	o	Unii	Europejskiej,

Belgii	 i	 działalności	 politycznej	 naszego	
gościa.	Ten	element	prezentacji	okazał	się	dla	
niego	 wielkim	 zaskoczeniem	 i	 miłą	 niespo-
dzianką.	

Z	 kolei	 głos	 zabrał	 pan	 Paweł	 Zalewski,	
który	 w	 bardzo	 ciekawy	 i	 zabawny	 sposób	
przybliżył	 zebranym	 trudną	 tematykę	 Unii	
Europejskiej	i	działalność	Parlamentu	Europej-
skiego.	

Uczniowie	 byli	 bardzo	 zainteresowani	
podejmowanymi	 tematami.	 Mimo	 młodego	
wieku	są	bowiem	świadomi	tego,	że	zagadnie-

nia	poruszane	w	europarlamencie	mają	wielki	
wpływ	na	losy	naszego	kraju.	Ciekawi	byli	jak	
wygląda	 życie	w	Brukseli	 i	 praca	 europosła,	
a	panująca	atmosfera	spowodowała,	że	dzieci	
wprost	„zasypywały”	gościa	bardzo	dojrzały-
mi	jak	na	swój	wiek	pytaniami.	

Kolejnym	 punktem	 spotkania	 było	 roz-
strzygnięcie	 konkursu	 wiedzy	 o	 państwach	
Unii	Europejskiej.	Konkurs	odbył	się	w	styczniu	
i	cieszył	się	wśród	naszych	uczniów	ogromną	
popularnością.	Wielu	z	nich	osiągnęło	wyso-
kie	wyniki,	co	jest	dowodem	ogromnego	zain-
teresowania	tematyką	unijną.

Oto	zwycięzcy	konkursu:
I	miejsce	–	Aleksandra	Łuczak	–	kl.	IV	„b”
	 	 Zuzanna	Ćwik	-		kl.	V	„a”	
II	miejsce	–	Wiktoria	Surowiec	–	kl.	IV	„b”,	

Michał	Nowiński	–	kl.	IV	„a”,	
Krzysztof	Nowiński	–	kl.	VI	„c”	

III miejsce –  Katarzyna Materkowska – 
kl. VI „c”.

Zwycięzcy	 otrzymali	 bardzo	 atrakcyjne	
nagrody,	które	zostały	pozyskane	przez	orga-
nizatorów	dzięki	współpracy	z	Urzędem Ko-

mitetu Integracji Europejskiej	 oraz	Punk-
tem Informacji Europejskiej	w	Warszawie.	

Następnie	uczniowie	przedstawili	krótki	
program	artystyczny	o	Belgii.	Było	to	bardzo	
barwne	 przedstawienie,	 z	 którego	 zebra-
ni	mogli	 się	 dowiedzieć	wielu	 ciekawych	
informacji	 o	 tym	pięknym	kraju.	Wszyscy	
ze	szczególnym	zainteresowaniem	obejrze-
li	 taniec	 pochodzących	 z	Belgii	 Smerfów,	
a	 podsumowaniem	 przedstawienia	 była	
degustacja	 specjałów	 kuchni	 belgijskiej	 –	
czekolady,	pralin	i	gofrów.	

To	 był	 bardzo	 ważny	 dzień	 dla	 na-
szych	uczniów,	nauczycieli	i	pracowników	
szkoły.	Jesteśmy	dumni,	że	to	właśnie	nam	
–	spadkobiercom	„Jędrusiów”	przyszło	go-
ścić	wybitnego	europarlamentarzystę.	

Spotkanie	 na	 długo	 pozostanie	 nam	
w	 pamięci,	 ponieważ	 była	 to	 wspaniała	
lekcja	 integracji	z	Unią	Europejską.	Mamy	
nadzieję,	 że	 ta	 wizytą	 nie	 była	 ostatnią	
i	dlatego	od	 razu	zaprosiliśmy	pana	posła	
na	następną.	

Marzanna	Łuczak
Agnieszka	Kolasińska	

Spotkanie z Europosłem
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2	czerwca	w	ramach	obchodów	Dnia	Książki	 i	Praw	Au-
torskich	odbył	się	w	naszej	szkole	apel	pod	hasłem:	„Książka	
czeka	na	Ciebie	–	znajdź	ją!”

Apel	został	przygotowany	przez	uczniów	klasy	IV	„a”	pod	
kierunkiem	bibliotekarzy:	p.	A. Kolasińskiej	i	p.	M. Łuczak.	

Na	początku	uczniowie	przedstawili	krótką	historię	Świa-
towego	Dnia	 Książki.	 Światowy	Dzień	 Książki	 i	 Praw	Autor-
skich	to	ustanowione	w	1995	roku	przez	UNESCO	doroczne	
święto	 mające	 na	 celu	 promocję	 czytelnictwa,	 edytorstwa	
i	ochronę	własności	intelektualnej	prawem	autorskim.

Pomysł	organizacji	święta	zrodził	się	w	Katalonii.	W	1926	
roku	wystąpił	z	nim	wydawca,	Vicente	Clavel	Andrés.	23	kwiet-
nia	jest	tam	hucznie	obchodzonym	świętem	narodowym,	jako	
dzień	jej	patrona	–	Świętego	Jerzego.	Zgodnie	z	długą	tradycją	
w	Katalonii	obdarowywano	w	ten	dzień	kobiety	czerwonymi	
różami,	mającymi	symbolizować	krew	pokonanego	przez	Św.	
Jerzego	 smoka.	Z	 czasem	kobiety	 zaczęły	odwzajemniać	 się	
mężczyznom	podarunkami	w	postaci	książek.

W	Hiszpanii	Dzień	Książki	jest	świętem	oficjalnym	już	od	
roku	1930.	Od	1964	tradycja	ta	kultywowana	jest	we	wszyst-
kich	krajach	hiszpańskojęzycznych.	Obecnie	Światowy	Dzień	
Książki	i	Praw	Autorskich	celebrowany	jest	na	całym	globie	–	
od	Nowej	Zelandii	po	Kanadę.

Gospodarzem	 tegorocznych	 obchodów	 jest	 Hiszpania,	
a	hasło	brzmi:	„Książka	czeka	na	Ciebie	–	znajdź	ją”.

Następnie	uczniowie	w	humorystyczny	sposób	przedstawi-
li	zasady	wzorowego	czytelnika.	

Apel z okazji Dnia Książki  
i Praw Autorskich

Kulminacyjnym	 punktem	 apelu	 było	 rozstrzygnięcie	 kon-
kursu	pod	hasłem:	„Moja	własna	książka”.

Konkurs	przeznaczony	był	dla	uczniów	klas	II-VI	i	cieszył	
się	dużym	zainteresowaniem.	Zadaniem	uczniów	było	napisa-
nie	swojej	własnej	książki.	Konkurs	rozgrywany	był	w	dwóch	
kategoriach.	

Wyniki konkursu:

- w kategorii klas II-III:

I	miejsce	–		 Jakub Garnuszek	–	kl.	III”b”
II	miejsce	–		 Anastazja Maśloch	–	kl.	III”a”
III	miejsce	–		 Bartosz Mianowski	–	kl.	II”a”
Wyróżnienie	–		Julia	Skrzypczak –	kl.	II

- w kategorii klas IV-VI:

I	miejsce	–		 Magdalena Bzduch	–	kl.	VI”c”,	
	 	 Joanna Mianowska	–	kl.	IV”a”
II	miejsce	–		 Sabina Materkowska	–	kl.	IV”a”,	
	 	 Izabela Maśloch	–	kl.	IV”a”
III	miejsce	–		 Zuzanna Ćwik	–	kl.	V”a”,	
	 	 Klaudia Klubińska	–	kl.V”a”

Uzupełnieniem	apelu	była	dekoracja	w	postaci	książek	na-
pisanych	przez	uczniów	oraz	cytatów	o	książkach.	

Marzanna	Łuczak
Agnieszka	Kolasińska

W	czerwcu	uczniowie	klas	IV	-	tych	
-	VI	-	tych	uczestniczyli	w	niebywałym	
spektaklu	teatralnym-	„Gramatyka	ina-
czej”.	 Artyści	 z	 teatru	 edukacyjnego	
w	 ten	 niecodzienny	 sposób,	 poprzez	
sztukę,	przybliżyli	 uczniom	zagadnie-
nia	 związane	 z	 budowa	 zdania,	 czę-
ściami	 mowy,	 częściami	 zdania.	 Atu-
tem	spektaklu	była	jego	nowatorskość	
i	oryginalność.	Artyści	nawiązali	żywy	
kontakt	z	publicznością,	a	publiczność	
była	 zachwycona	 pomysłowością.	
Z	 pewnością	 spektakl	 zainspiruje	 na-
uczycieli	 polonistów	 do	 ciekawego	
przeprowadzania	lekcji	gramatyki.

			Jola	Bzduch

G R A M A T Y K A

9	czerwca	2010r.	w	Szkole	Podstawowej	im.	Włady-
sława	 Jasińskiego	w	Koprzywnicy	odbyła	 się	uroczysta	
prezentacja	 efektów	 pracy	 uczniów	 klasy	 Ia,	 uczest-
niczącej	 w	 II	 Etapie	 Projektu	 Edukacyjnego	 „Pierwsze	
uczniowskie	 doświadczenia	 drogą	 do	wiedzy”.	 Projekt	
jest	 współfinansowany	 przez	 Europejski	 Fundusz	 Spo-
łeczny	i	budżet	państwa.

W	uroczystości		udział	wzięli:	przedstawiciel	organu	
prowadzącego,	dyrekcja	 szkoły,	nauczyciele	klas	 I	 –	 III	
i	licznie	przybyli	rodzice.	

Uczniowie	wraz	z	wychowawczynią	Panią	mgr	Iwo-
ną Kopeć	przygotowali	przedstawienie	pt.	“Dzieci	Świa-
ta”.	

W	programie	artystycznym	znalazły	się	wiersze	uka-
zujące	najważniejsze	ciekawostki	związane	z	wybrany-
mi	krajami,	piosenki	i	tańce.	

Prezentacja	efektów	pracy	łączyła	ze	sobą	różne	ro-
dzaje	 aktywności	 uczniów	 z	wykorzystaniem	 środków	
dydaktycznych	otrzymanych	w	ramach	Projektu.	

Dzieci	wykazały	się	wrażliwością	na	muzykę,	pięk-
nymi	 układami	 tanecznymi,	 umiejętnościami	 sprawno-
ściowymi	oraz	gry	na	instrumentach	perkusyjnych.	Miały	
również	możliwość	zaprezentowania	swoich	umiejętno-
ściami	odgrywania	dramy	i	recytacji	wierszy.

PROJEKT
PIERWSZAKÓW

Prezentacja	ta	pokazała,	że	każde	dziecko	jest	zdol-
ne,	a	rolą	nas	dorosłych	jest	te	zdolności	dostrzec,	roz-
wijać	i	wspierać.

Za	swój	występ	uczniowie	otrzymali	gromkie	brawa	
i	podziękowania.	

Na	 zakończenie	 uroczystości	 wszyscy	 uczestnicy	
pokazu	otrzymali	wykonane	przez	uczniów	kartki	wraz	
z	życzeniami.	Natomiast	uczniowie	-	uczestnicy	Projektu	
otrzymali	-	pacynki	„Myszki”,	które	są	symbolem	udziału	
w	Projekcie.	

Spotkanie	 umilił	 poczęstunek	 przygotowany	 przez	
rodziców.

Zajęcia	w	ramach	realizowanego	Projektu,	dostarczy-
ły	dzieciom	wiele	okazji	do	radości,	zabawy	i	pozytyw-
nych	emocji.	Pozwoliły	 lepiej	poznać	 i	 zrozumieć	ota-
czający	je	świat	przyrody,	a	szczególnie	samego	siebie.	
Jestem	bardzo	wdzięczna	rodzicom	za	to,	że	wspomagali	
działalność	dzieci	wnosząc	pomoc	w	przygotowaniu	za-
jęć.

Kończąc	 projekt,	 jestem	 przekonana,	 że	 „Pierwsze	
uczniowskie	doświadczenia”	pomogą	dzieciom	pewniej	
kroczyć	 po	 „wielorakich	 ścieżkach”	 wiedzy	 i	 w	 przy-
szłości	przyniosą	im	wiele	sukcesów.

Iwona	Kopeć



Koprzywnickie	Pejzaże 13Koprzywnickie	Pejzaże

„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, 
ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”

Dzień	Dziecka	 to	 jest	 to	święto,	na	które	czekają	wszyst-
kie	dzieci	 i	kiedy	właśnie	wszystkie	się	uśmiechają.	Powody?	
Dorośli	 są	w	 tym	 dniu	 szczególnie	mili	 dla	 swoich	 pociech,	
dostają	prezenty,		w	szkołach	nie	ma	lekcji	tylko	gry,	zabawy	
i	konkursy.		

Od	 4	 lat	 w	 Szkole	 Podstawowej	w	Niedźwicach	 istnieje	
klasa	sportowa.		Jej	celem	jest	m.in.	rozwijanie	zainteresowań	
sportem,	nauka	 i	propagowanie	zdrowego	 stylu	życia,	nauka	
gry	w	myśl	zasady	fair	play	a	także	zachęcanie	do	uprawiania	
wielu	dyscyplin	sportowych.

Przy	szkole	działa	także	Uczniowski	Klub	Sportowy,	który	
organizuje	i	finansuje	wiele	ciekawych	imprez,	a	w	szczególno-
ści	zawody	sportowe	na	szczeblu	szkolnym	i	gminnym.

W	II	półroczu	roku	szkolnego	2009/2010	odbyły	się	nastę-
pujące	turnieje:

SZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Wśród	dziewcząt	zwyciężyły:
Kasjusza Sałata
Dominika Guz
Monika Mazur
Wśród	chłopców	wyniki	wyglądały	następująco:
Karol	Kaczmarski
Seweryn	Rząsa
Adrian	Olszewski

SZKOLNY TURNIEJ BILARDOWY
Oto	czołówka:
Karol	Kaczmarski
Karol	Szymański
Seweryn	Rząsa

SZKOLNY TURNIEJ BADMINGTONA
Wśród	dziewczyn	najlepsze	okazały	się:
Dominika	Guz
Ksjusza	Sałata
Magdalena	Lipiec
Wśród	chłopców	dominowali:
Karol	Kaczmarski
Mateusz	Graboń
Jakub	Rynkowski

07	 czerwca	 2010	 roku	 na	 pływalni	 Miejskiego	 Ośrodka	
Sportu	i	Rekreacji	w	Sandomierzu	po	raz	drugi	odbyły	się	za-
wody pływackie	 na	 szczeblu	 gminnym.	Udział	 wzięły	 dwie	
szkoły	podstawowe	z	Niedźwic	i	Koprzywnicy.

Odbyły	 się	zawody	stylem	grzbietowym,	dowolnym	oraz	
sztafeta	4*25	m.

Wyniki	były	następujące:
25 m stylem grzbietowym dziewcząt
Dominika	Guz	–	SP	Niedźwice
Paulina	Ziomkowska	–	SP	Niedźwice
Monika	Mazur	–	SP	Niedźwice

25 m stylem grzbietowym chłopców
Bartłomiej	Kopeć	–	SP	Koprzywnica
Karol	Kaczmarski	–	SP	Niedźwice
S.		Lipczyński	–	SP	Koprzywnica

25 m stylem dowolnym dziewcząt
Dominika	Guz	–	SP	Niedźwice
Paulina	Ziomkowska	–	SP	Niedźwice
Danuta	Swatek	–	SP	Niedźwice

25 m stylem dowolnym chłopców
Karol	Kaczmarski	–	SP	Niedźwice
Bartłomiej	Kopeć	–	SP	Koprzywnica
J.	Masternak	–	SP	Koprzywnica

Sztafeta 4 * 25 m
SP	Niedźwice
SP	Koprzywnica
SP	Niedźwice	II

W	tym	dniu	niejeden	dorosły	chciałby	być	dzieckiem.
W	 tym	 roku	1	czerwca	20	uczniów	Szkoły	Podstawowej	

w	Niedźwicach	wraz	z	rówieśnikami	ze	szkół	z	naszej	gminy	
zostało	zaproszonych	do	Kielc	na	Ogólnopolski	Festiwal	z	oka-
zji	Dnia	Dziecka	pod	hasłem	„Bądźmy	razem”.

Wyprawę	rozpoczęliśmy	o	godzinie	8.30	wyjazdem	spod	
szkoły	w	miejsce	spotkania	około	1500	dzieci	z	naszego	woje-
wództwa,	którym	był	Stadion	Legionów	w	Kielcach.

Podróż	 minęła	 spokojnie.	 Na	miej-
scu	czekało	na	nas	mnóstwo	atrakcji:
	 •	 Występ	Pana	Yapy,
	 •	 Koncert	zespołu	”	Dzieci	z	Brodą”		

i	„Józefowe	Kwiatki”,
	 •	 Pokaz	cyrkowy,
	 •	 Pokaz	mody	dziecięcej,
	 •	 Programy	 artystyczne	 	 przygoto-

wane	 przez	 Dom	 Kultury,	 dzieci	
z	przedszkola,		teatr	„Kubuś”

	 •	 Pokaz	psów	policyjnych;
Chętne	 dzieci	 mogły	 brać	 udział	

w	licznych	grach	i	konkursach,	za	udział	
w	których		otrzymywały		nagrody.		Zor-
ganizowano	między	innymi:
	 •	 Konkurs	plastyczny,
	 •	 Konkursy	sportowe,
	 •	 Konkurs	Totalizatora,
	 •	 Skakanie	przez	skakankę,
	 •	 Tańce	np.	z	Babą	Jagą;

Nie	zabrakło	także	słodkości,	który-
mi	cały	czas	częstowały	dzieci	hostessy,	

ponadto	każde	dziecko	dostało	słodką	bułeczkę	i	napój	oraz	
zestaw	upominkowy	od	sieci	sklepów	Biedronka.

Trochę	 zmęczone,	 ale	 szczęśliwe	 i	 pełne	 pozytywnych	
wrażeń	wieczorem	wróciły	do	domów.

O	dzieciach,	które	pozostały	w	szkole	też	nie	zapomniano.	
W	 tym	dniu	odbył	 się	Dzień	Sportu,	podczas	którego	dzieci	
grały,	brały	udział	w	licznych	zabawach,	rywalizowały	w	wielu	
konkursach.	Na	zakończenie	rodzice	z	Rady	Rodziców	przygo-
towali	dla	pociech	wspólne	grillowanie.

W	tym	dniu	wszystkie	buzie	naszych	pociech	były	zadowo-
lone	 i	 uśmiechnięte.	 Naszym	 zadaniem-zadaniem	 dorosłych	
jest		postaranie	się,	aby	ten	uśmiech	gościł	na	ich	twarzach	cały	
rok.	Bo	jak	powiedział	Janusz	Korczak:	„Kiedy	śmieje	się	dziec-
ko,	śmieje	się	cały	świat”.

aa

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
Wygrana	drużyna	wystąpiła	w	składzie:
Mateusz	Graboń
Paulina	Ziomkowska
Karol	Kaczmarski
Dominika	Guz
18	czerwca	2010	roku	na	murawie	boiska	wielofunkcyjne-

go	w	Niedźwicach	odbyły	się	kolejne	zawody	szczebla	gmin-
nego	–	tym	razem	piłka nożna chłopców.	Udział	wzięły:		
SP	Gnieszowice,	SP	Koprzywnica	i	SP	Niedźwice.	

Wyniki	rywalizacji	były	następujące:
SP	Niedźwice
SP	Koprzywnica
SP	Gnieszowice
SP	Koprzywnica	II
SP	Niedźwice	II

Wśród	graczy	wyłoniono	i	udekorowano	także:
KRÓLA	STRZELCÓW	–	WIKTORA NASTERNAKA
NAJLEPSZEGO	BRAMKARZA	–	KAMILA RZEPKĘ
NAJLEPSZEGO	ZAWODNIKA	-		SEWERYNA RZĄSĘ

19	 czerwca	 2010	 roku	 uczniowie	 naszej	 szkoły	 wzięli	
udział	w	Okręgowych	Mistrzostwach	Łuczniczych	Dziewcząt	
i	Chłopców	w	Suchedniowie.

Nasi	uczniowie	uplasowali	się	na	następujących	pozycjach:
V	miejsce	Karolina Haja,	VII	–	Anna Kuśmierz,	VI	Mateusz 

Graboń i	VII	Patryk	Granica.	

Opiekunem	 wszystkich	 naszych	 młodych	 sportowców,	
uczniów	Szkoły	Podstawowej	w	Niedźwicach	jest	Maciej Boć-
kowski	–	nauczyciel	wychowania	fizycznego.	
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„SUPER PIERWSZAKÓW” 
CIĄG DALSZY16	czerwca	2010	roku	w	Szkole	Podsta-

wowej	w	Niedźwicach	odbył	się	uroczysty	
pokaz	efektów	Projektu	„Pierwsze	uczniow-
skie	doświadczenie	drogą	do	wiedzy”.	Pro-
jekt	ten	jest	współfinansowany	przez	Unie	
Europejską	 w	 ramach	 Europejskiego	 Fun-
duszu	 Społecznego	 realizowanego	 przez	
Grupę	Edukacyjną	S.A.	Na	zlecenie	Mini-
sterstwa	 Edukacji	 Narodowej,	 a	 w	 naszej	
placówce	realizowany	od	2008	roku.

Uczniowie	 klasy	 I	 zaprezentowali	
szkolnej	 społeczności,	 rodzicom	 oraz	 za-
proszonym	 gościom	 inscenizację	 „Święto	
bajek”.	Mali	aktorzy	zyskali	uznanie	wśród	
widzów,	 a	 oprócz	 walorów	 estetycznych	
występ	 miał	 również	 aspekt	 wychowaw-
czy.	 Dzięki	 niemu	 widzowie	 dowiedzieli	
się,	czego	uczą	nas	bajki	i	jakich	rad	udzie-
lają	nam	ich	bohaterowie.

Udział	 w	 projekcie	 pozwolił	 uczniom	
uczestniczyć	 w	 atrakcyjnych	 zajęciach,	

13	czerwca	2010	roku	w	Szkole	Podstawo-
wej	w	Postronnej	został	zorganizowany	festyn	
wielopokoleniowy	pod	hasłem:	 ”RODZINKA	
JEST	DOBRA	NA	WSZYSTKO”.

Ta	placówka	oświatowa	jako	jedyna	w	na-
szej	gminie	jest	prowadzona	przez	Stowarzy-
szenie	Rozwoju	Wsi	Postronna,	Byszów,	Kępie	
już	 od	 2001	 roku.	 Od	 kilku	 lat	 pod	 koniec	
roku	szkolnego	odbywają	się	takie	imprezy,	są		
one	już	tradycją	tej	szkoły.

Wśród	 zacnych	 gości	 do	 nas	 przybyłych	
był:	Burmistrz	Miasta	 i	Gminy	Koprzywnica-
pan	Marek Jońca,	 Sekretarz	Miasta	 i	Gminy	
Koprzywnica-pani	 Dorota Kruszec – No-
wińska,	 radny-pan	 Marek Kubicki,	 ksiądz	
Zbigniew Gajewski,	 nauczyciele	 z	 dziećmi	
z	 zaprzyjaźnionej	 	 szkoły	 z	 Gór	 Wysokich.	
Najbardziej	cieszył	nas	widok	licznych	rodzin	
z	małymi	dziećmi,	których	gwar	i	ruch	zapeł-
niał	cały	plac	szkolny.	Każdy	gość	został	obda-
rowany	przez	uczniów	serduszkiem	„PRZYJA-
CIEL	SZKOŁY”.	

Festyn	był	poprzedzony	licznymi	i	wyczer-
pującymi	przygotowaniami,	 lecz	 finał	 okazał	
się	sukcesem.

RODZINKA 
JEST DOBRA NA WSZYSTKO

ABSOLWENCI 2010
„Nic	 nie	 może	 przecież	 wiecznie	

trwać…”	 –	 te	 słowa	 piosenki	 Anny	 Jantar	
mają	bardzo	często	odzwierciedlenie	w	co-
dziennym	życiu.	

Do	 portu	 dotarli	 też	 uczniowie	 klasy	
szóstej	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Niedźwi-
cach	 i	 25	 czerwca	 2010	 roku	 zakończyli	
pewien	etap	swego	życia	jakim	jest	nauka	
w	 „podstawówce”.	 Teraz	 przed	 nimi	 ko-
lejne	 wyzwania,	 nowe	 obowiązki,	 nowe	
przyjaźnie	i	inne	problemy.

Łezkę	uronili	uczniowie	i	rodzice,	z	ża-
lem	 żegnała	 swych	 wychowanków	 ich	
opiekunka	pani	Renata Dobrowolska,	któ-
ra	 przez	 trzy	 lata	 była	 ich	 nauczycielem,	
wychowawcą	i	powiernikiem.

A	jacy	to	byli	uczniowie?	Klasa	liczyła	
14	 uczniów,	 8	 zakończyło	 szkołę	 podsta-
wową	z	wyróżnieniem,	 średnia	na	 spraw-
dzianie	po	szóstej	klasie	25,79/40	punktów.	
Najlepszym	 uczniem	 w	 klasie	 był	 Karol 

Kaczmarski	 ze	 średnią	 5,4.	 To	 on	 brał	
udział	we	wszystkich	konkursach	organizo-
wanych	zarówno	w	szkole	jak	i	w	pozasz-
kolnych.	Dominika Guz	to	nasza	sportowa	
„perełka”,	a	Kinga Abramczyk	przejawiała	
i	wykorzystywała	 talent	 plastyczny	biorąc	
udział	i	często	zwyciężając	w	tychże	wła-
śnie	konkursach.	Każdy	uczeń	był	inny,	każ-
dy	reprezentował	sobą	coś	innego	i	każdy	
był	wyjątkowy…	

Na	uroczystym	zakończeniu	roku	szkol-
nego	gościliśmy:	

Radnego	 Sejmiku	 Wojewódzkiego	 –	
pana	Wojciech Borzęckiego;

Pana	Burmistrza	Marka Jońcę;
Panią	 Sekretarz	 Dorotę Kruszec-No-

wińską;
Słowem,	piosenką	i	wierszem	pożegna-

liśmy	kolejny	rok	szkolny	życząc	wszystkim	
spokojnych,	ciepłych	i	bezpiecznych	waka-
cji.

aa

rozwinąć	posiadane	zdolności,	umiejętno-
ści	 i	 inteligencje,	 a	 przede	wszystkim	od-
kryć	 nieznane	 dotąd	 talenty	 i	 zaintereso-
wania.	Nauczyciel	mógł	uatrakcyjnić	swoje	
zajęcia,	a	rodzice	mogli	zdobyć	wiedzę	na	
temat	 tego,	 jakim	 potencjałem	 dysponuje	
jego	 dziecko	 oraz	 czynnie	 uczestniczyć	
w	jego	rozwoju.

Szkoła	 dalej	 może	 realizować	 inno-
wacje	 poprzez	 uczestnictwo	 w	 projekcie	
Unii	Europejskiej,	gdyż	środki	dydaktyczne	
zostaną	 przekazane	 nauczycielowi	 klasy	
pierwszej,	który	od	przyszłego	roku	szkol-
nego	będzie	realizował	III	etap	projektu.	

Na	 pamiątkę	 udziału	 w	 Projekcie	
uczniowie	otrzymali	myszki-pacynki.

Małgorzata	Siatrak

Następnie	do	wspólnej	zabawy	aż	do	koń-
ca	zaprosił	wszystkich	zgromadzonych	prowa-
dzący	zabawę	wodzirej.	Nie	zabrakło	licznych	
konkursów		z	nagrodami	z	których	bardzo	cie-
szyły	się	dzieci.	A	pociąg	do	piosenki	„Jedzie	
pociąg	z	daleka”	poderwał	do	zabawy	wszyst-
kich	i	„zwiedził”	każdy	zakątek	wokół	szkoły.

Wiele	emocji	i	zainteresowania	wzbudziła	
licytacja	prac	wykonanych	przez	szkolne	dzie-
ci,	dodajmy,	że	zostały	zlicytowane	wszystkie	
prace.

Martynka	i	Patrycja-uczennice	klasy	V	za-
dbały	o	to,	aby	każdemu	przybyłemu	do	nas	

O	 godzinie	 15.30	 rozpoczęła	 się	 część	
artystyczna,	 która	w	myśl	 hasła	przewodnie-
go	uwzględniała	wiersze,	piosenki,	skecze	dla	
mam,	tatusiów,	babć,	dziadków	i	dzieci.	Naj-
więcej	 emocji	 i	 największe	brawa	otrzymały	
nasze	przedszkolaki,	które	zaprezentowały	się																				
w	tańcu	cygańskim	do	piosenki	”ORE,	ORE”.	
Nie	zabrakło	także	występu	szkolnego	zespo-
łu	tanecznego	do	piosenki	„POLKA”	i	„KRA-
SNOLUDKI”.	 Starsi	 uczniowie	 przedstawili	
układ	 taneczny	 z	 wykorzystaniem	 chusty	
Klanza,	układ	do	piosenki	„KOLORY”,	a	także	
taniec	współczesny.

dziecku	nie	zabrakło	na	twarz	lub	rękach	tatu-
aży	i	malowideł.

Rodzice	naszych	podopiecznych	zatrosz-
czyli	 się	 zaś	 o	 ucztę	 dla	 ciała	 zapewniając	
słodkości	w	postaci	pysznych	ciast,	kawę,	her-
batę,	kiełbaskę	z	grilla,	lody,	napoje.

Nie	możemy	pominąć	 faktu,	 że	 cała	 im-
preza	odbyła	się	na	nowym	szkolnym	boisku	
do	koszykówki	i	siatkówki	z	nawierzchnią	ze	
sztucznej	trawy.	Jest	to	wynik	licznych	starań	
stowarzyszenia	i	dyrektora	szkoły.		

Myślimy,	że	każdy	znalazł	coś	dla	siebie,	
wszyscy	wrócili	zadowoleni	i	z	licznymi	pozy-
tywnymi		wrażeniami.

Organizatorzy
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W	dniach	od	25	lipca	do	1	sierpnia	2010	r.	
grupa	pięciu	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej	
w	Niedźwicach	wraz	z	opiekunem	p.	E. Król	
na	zaproszenie	Europosła	Pana	Pawła Zalew-
skiego	odbyła	podróż	do	Brukseli.

Trasa	wycieczki	wiodła	przez	Warszawę,	
gdzie	uczniowie	zobaczyli	Ogród	Saski,	Grób	
Nieznanego	 Żołnierza	 i	 Pałac	 Prezydenc-
ki.	 Głównym	 celem	 wycieczki	 była	 wizyta	
w	Parlamencie	Europejskim,	gdzie	uczestnicy	
wycieczki	 oglądali	 prezentację	 multimedial-
ną	 o	 historii	 UE	 i	 zwiedzali	 sam	 Parlament.	
W	Brukseli	także	zwiedzali	Katedrę	St	Michel,	
Atomium	 i	 spacerowali	 po	Grand’Place.	 Byli	
w	Bastogne,	miejscu	 gdzie	podczas	 II	wojny	
światowej	żołnierze	amerykańscy	bronili	mia-
sta	przed	Niemcami,	a	we	Francji	w	Sedanie	
zwiedzali	 średniowieczną	 twierdzę.	W	kolej-
nych	dniach	dzieci	odwiedziły	także	inne	bel-
gijskie	miasta	tj:	Legie,	Spa,	Eupen,	a	w	drodze	
powrotnej	-	Bonn	w	Niemczech.

uczestnicy

ZWIEDZAMY EUROPĘ

HEJ MORZE, POLSKIE MORZE…
Ogromną	 frajdę	 i	 przyjemność	 mieli	

uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Niedźwi-
cach,	 którzy	 mogli	 gorące	 tegoroczne	 lato	
spędzić	nad	polskim	morzem.

Na	spotkanie	z	falą	i	bryzą	morską	ucznio-
wie	 klasy	 sportowej	wraz	 z	 opiekunami	wy-
ruszyli	 12	 sierpnia	 i	 spędzili	 tam	 10	 dni	 na	
kąpielach	w	morzu,	wycieczkach	po	okolicy	
bliższej	 i	 dalszej	 oraz	 jak	 na	 obóz	 sportowy	
przystało	konkursach	i	zawodach.

Dzień	 powszedni	 po	 dość	 wczesnej	 po-
budce	 rozpoczynali	 od	 porannego	 treningu,	
potem	pożywne	śniadanie	i	wyjście	na	plażę	
lub	wycieczka.

Przy	 okazji	 każdego	 obozu	 sportowego	
uczniowie	zwiedzają	wiele	ciekawych	miejsc	
i	tak	w	tym	roku	odwiedzili:
	 •	 Trójmiasto:	w	Gdyni	–	port,	oceanarium,	

okręt	 wojenny	 „Błyskawica”,	 w	 Sopocie	
–	molo,	a	 także	mieli	przyjemność	 spo-
tkania	się	z	kadrą	Brazylijskich	siatkarzy,	
w	Gdańsku	–	fortyfikacje	Napoleona;

	 •	 Półwysep	helski:	rejs	statkiem	w	Jastarni,	
molo	w	Juracie	i	fokarnia	w	Helu;

	 •	 Szymbark:	 Muzeum	 Sybiraka	 i	 bunkry	
przeciwlotnicze;

	 •	 Latarnia	Morska	w	Rozewie;
	 •	 Jastrzębia	Góra:	wąwóz	Mysi	Jar	i	Gwiaz-

da	Północy	–	najdalej	wysunięty	punkt	na	
północ;

	 •	 Władysławowo:	 aleja	 gwiazd	 sportu	
i	Ośrodek	Przygotowań	Olimpijskich;

Ponadto	obowiązkowym	elementem	tych	
wyjazdów	 są	 zawody	 i	 konkursy	 sportowe,	
które	 organizuje	 nauczyciel	 w-f-u	 i	 opiekun	
sportowców	–	Maciej Boćkowski.	W	tym	roku	
były	to:
	 •	 Zawody	w	piłce	siatkowej	na	plaży
	 •	 Warcaby	
	 •	 Turniej	tenisa	stołowego
	 •	 Łucznictwo
	 •	 Duathlon	 (pływanie	 na	 50	 m	 i	 bieg	 na	

1000	m)
	 •	 Konkurs	piosenki

Sponsorami	 dziecięcej	 ra-
dości	byli:
	 •	 Automotive	Poland
	 •	 Bank	Spółdzielczy	w	Solcu	

Zdroju
	 •	 Urząd	 Miasta	 i	 Gminy	

w	Koprzywnicy.
Wszystko	 co	 dobre	 szybko	

się	kończy,	więc	i	obóz	dobiegł	
końca,	 trzeba	 było	 wracać	 do	
domów,	 jednak	 moc	 wrażeń	
na	długo	pozostanie	w	pamięci	
wycieczkowiczów.

aa

CHCESZ COŚ SPRZEDAĆ, KUPIĆ, WYNAJĄĆ, ZAMIENIĆ, ZAROBIĆ, PODAROWAĆ?

OGŁOŚ SIĘ W „KOPRZYWNICKICH PEJZAŻACH”
NIE ZWLEKAJ

zadzwoń już dziś:  15 847 63 22 lub przyjdź do MGOKIS w Koprzywnicy, ul. Rynek 39



Ostatni	weekend lipca  tj: 24-25.07	 za-
pewne	długo	jeszcze	będzie	tematem	naszych	
wakacyjnych	wspomnień.	Naszych	 tzn.	mło-
dzieży	skupionej	wokół	Domu	Kultury,	która	
oprócz	tego,	że	lubi	śpiewać	i	tańczyć	uwiel-
bia	 również	 wszelkie	 formy	 aktywności	 fi-
zycznej	w	tym	przypadku	–	była	to	wycieczka	
rowerowa	do	Golejowa	obejmująca	 również	
inne	atrakcje	między	 innymi	nocleg	nad	 tym	
popularnym	kąpieliskiem.	Tu	trzeba	dodać,	że	
to	już	druga	taka	„rowerowa	wakacyjna	eska-
pada”	organizowana	przez	MGOKiS	–	nam	ta	
„kolarska	tradycja”	bardzo	się	podoba	;).

Choć	pogoda	próbowała	spłatać	nam	figla,	
ponieważ	sobotni	ranek	był	deszczowy	–	my	
uparcie	 stwierdziliśmy,	 że	 i	 tak	 pojedziemy	
i	w	końcu	aura	ku	naszej	uciesze	też	dała	za	
wygraną.	 Słońce	 już	 w	 drodze	 przypiekało	
pożądanie,	i	tak	było	do	końca	dnia.	Pod	czuj-

Już	ponad	godzinę	przed	 zaplanowanym	
startem	 do	 wycieczki	 rowerowej,	 w	 parku	
w	Błoniu	było	gwarno	od	jej	uczestników.	27	
osób	 w	 wieku	 od	 9	 lat	 (najmłodszy	 uczest-
nik)	do	17	-	najstarszy	cyklista,	oczekiwało	na	
opiekunów.	

Około	godziny	12.00	pełen	gwary	peleton	
ruszył	 w	 stronę	 Koprzywnicy.	 Pierwszy	 etap	
to	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	 i	Sportu.	
Tam	spotkanie	z	panią	Dyrektor	Alicją Stępień.	
Zwiedzanie,	podziękowania	za	miłe	chwile	i	na-
stępny	etap	–	Urząd	Miasta	i	Gminy.	W	imieniu	
włodarza	gminy,	wycieczkowiczów	–	cyklistów	
miło	wita	p.	Sekretarz	Dorota	Kruszec-Nowiń-
ska.	Dzieci	z	dużym	zaciekawieniem	zwiedza-
ją	Urząd,	dowiadują	się	na	czym	polega	praca	
urzędników.	Dużą	frajdą	jest	możliwość	usiąść	
chwilę	na	fotelu	burmistrza	i	przewodniczące-
go	Rady.	Z	tej	okazji	skorzystali	wszyscy	uczest-
nicy	wycieczki.	Po	wyjściu	z	Urzędu,	na	placu	
uczestnicy	wycieczki	spotkali	się	z	funkcjona-
riuszem	Policji.	Dzielnicowy,	pan	Marek Stylski	
skierował	do	wszystkich	kilka	słów,	zwracając	
szczególną	uwagę	na	zasady	poruszania	się	ro-
werem	po	drogach,	po	czym	życzył	bezpiecz-
nej	i	miłej	wycieczki.	

Następny	etap	to	kościół	św.	Floriana.	Tam	
ks.	proboszcz	Jerzy Burek,	udostępnił	wejście	

Na lokalnym podwórku piłkarskim 
znaczące zmiany. KS Koprzywianka ma 
nowego trenera. Jest nim 25 letni Łukasz 
Pyszczek z Gnieszowic, wcześniejszy za-
wodnik tego klubu. Grał również w takich 
klubach jak Siarka Tarnobrzeg czy Juventa 
Perfopol Starachowice. W środowisku piłki 
uznawany za niezłego piłkarza, czas poka-
że czy także za trenera, aczkolwiek obser-
wując jego pierwsze owoce pracy trzeba 
przyznać, że i w tej roli przynajmniej na 
razie sprawdza się znakomicie. Pozwoli-
łam sobie przepytać go na tę okoliczność, 
dowiadując się paru rzeczy na temat biało 
niebliskich i jego samego. 

1.KP : Łukasz propozycja którą dostałeś 
to dla Ciebie zaskoczenie czy marzenie?

Ł.P.	To	przede	wszystkim	duże	wyzwa-
nie	wiadomo	jak	w	Koprzywnicy	środowi-
sko	piłkarskie	 jest	bardzo	wymagające,	 ale	
myślę,	że	podołam	zadaniu,	bo	mam	duże	
doświadczenie	może	nie	z	bycia	trenerem,	
ale	z	bycia	gdzieś	w	większej	piłce	 trochę	
się	obiłem	o	większe	kluby	z	paroma	trene-
rami	trenowałem	i	myślę,	że	mam	dużo	do	
zaoferowania	moim	podopiecznym.

2. KP: Jesteś bardzo młody bycie tre-
nerem w tym wieku to nie lada wyzwanie 
spotykasz się z jakimiś docinkami właśnie 
ze względu na wiek od innych trenerów, 
działaczy np. że to jeszcze nie twój czas 
i nie twoje miejsce?

Ł.P:	Myślę	że	młodość	może	być	moim	
dużym	 atutem	 ponieważ	 piłka	 nożna	 jest	
moją	wielką	pasją	 robie	 to	 przede	wszyst-
kim	dlatego	że	to	lubię	i	również	dlatego	że	
wywodzę	się	z	tego	środowiska,	z	wieloma	
kolegami	chodziłem	do	szkoły	a	prywatnie	
jesteśmy	 kolegami	 i	 chciałbym	 aby	 zoba-
czyli	 jak	 wygląda	 podejście	 do	 footbolu	 ,	
zachowanie	 się	 przed	 treningiem	 w	 jego	
trakcie	 a	 także	 po.	 Chciałbym	 również,	
aby	 w	 Koprzywnicy	 zapanowała	 jeszcze	
większa	‘’moda	na	piłkę	nożną’’.	Bo	mamy	
bardzo	 zdolna	 młodzież	 oraz	 liczna	 rze-
sze	oddanych	kibiców.	 Jestem	zadowolony	
z	frekwencji	na	treningach	(	min	25	zawod-
ników)	oraz	wyników	osiąganych	przez	nasz	
zespół.	 Bo	 jak	mówi	 piłkarskie	 przysłowie	
‘’jesteś	tak	dobry	jak	twój	ostatni	mecz’’.

3. Jesteś trenerem ale i zawodnikiem 
trudno Ci pogodzić te dwie role na boisku, 
jak to robisz?

Ł.P	Wiadomo	że	będąc	 trenerem	 i	za-
wodnikiem	 trzeba	 pełnić	 te	 dwie	 funkcje	
w	jak	najlepszy	sposób,	dlatego	przeprowa-
dzam	treningi	ja	ustalam	skład	też	ja	a	gdy	
wychodzimy	już	na	boisko	mam	do	pomocy	
asystenta	i	on	mi	podpowiada	jak	to	wszyst-
ko	wygląda	z	boku	,	wtedy	mam	obraz	całej	
drużyny	 i	mogę	wtedy	przeprowadzić	 od-
powiednie	zmiany,	ponieważ	z	boku	widać	
to	wszystko	lepiej	niż	na	boisku.

4. Słuchają się Ciebie? Czy między 
wami występują konflikty?

Ł.P:	Nie	mają	wyjścia	;)	Przede	wszyst-
kim	jednak	jesteśmy	bardzo	dobrymi	kole-
gami	 ale	 z	 zachowaniem	wszelkich	 granic	
personalnych.	Gdy	wychodzimy	na	boisko	
to	jesteśmy	jedną	drużyną.	Gdy	wychodzę	
na	mecz	to	jestem	zawodnikiem!!!.	Wycho-
dzimy	na	boisko,	jesteśmy	jednym	zespołem	
wszyscy	walczymy	o	ten	sam	cel.	Ewentu-
alnie	gdy	coś	jest	nie	tak	,wiadomo-	ja	mu-
sze	krzyknąć,	zmobilizować,	na	mnie	ciąży	
największa	 odpowiedzialność	 jestem	 tego	
świadomy,	 mam	 nadzieję	 że	 póki	 co	 wy-
wiązuje	się	z	powierzonych	mi	obowiązków	
należycie.

5. W poprzednim sezonie grałeś w klu-
bie  Juventa Perfopol Starachowice, jakie 
dostrzegasz różnice pomiędzy tamtym 
klubem a tym? Czy jest coś, co czego na-

uczyłeś się tam a chcesz przekazać naszym 
zawodnikom? Jakiś sposób gry, dyscyplina 
wewnątrz zespołu ? Pozytywne elementy, 
których brak dostrzegałeś lub dostrzegasz 
właśnie w Koprzywiance?

Ł.P.:	 Chciałbym	 przenieść	 dyscyplinę	
i	samodyscyplinę.	Jeżeli	ktoś	nie	będzie	sam	
nad	sobą	pracował	to	do	niczego	nie	dojdzie.	
Ja	nie	będę	za	nikim	chodził,	na	treningu	też	
nie	mogę	każdemu	chodzić	podpowiadać,	
jeżeli	 się	nikt	 nie	będzie	pilnował	 to	dale-
ko	na	tym	nie	zajedziemy.	Na	razie	jednak		
dyscyplina	 jest	 i	wszystko	 idzie	w	dobrym	
kierunku,	aby	było	jeszcze	lepiej.

6. Jakie macie cele na ten sezon? Za-
częliście go bardzo dobrze, dwa zwycię-
stwa w tym pierwsze, którego właściwie 
nikt się nie spodziewał przynajmniej do 
pierwszej połowy. Macie dobrą passe, bę-
dzie tak dalej?

Ł.P:	Wygrywanie	 to	 bardzo	 dobry	 na-
wyk,	 ale	 nie	 popadamy	 w	 przesadny	 op-
tymizm	wiadomo	 że	mamy	bardzo	młody	
zespół	 i	 oparty	 głównie	 na	 zawodnikach	
tutaj	lokalnych,	nikt	nie	gra	za	pieniądze	tyl-
ko	gramy	dla	swojego	klubu,	dla	Miasta	dla	
kibiców	bo	po	prostu	to	lubimy.	Naszym	ce-
lem	jest	spokojnie	się	utrzymać	bez	żadne-
go	przesadnego	drżenia	o	końcowy	wynik.

7. KP: A’ propos kibiców, jak postrze-
gasz sposób, w jaki was dopingują? Czasa-
mi jest ono kontrowersyjne przynajmniej 
dla części społeczeństwa aczkolwiek wi-
dać, że są za wami całym sercem,. Czy 
masz coś przeciwko np. racom na meczu? 
Lub wyzwiskom przeciwnej drużyny lub 
sędziów?

Ł.P:	Przeciwko	racom	nie	mam	nic,	bo	
to	 po	 prostu	 ładnie	 wygląda,	 jeżeli	 mamy	
takich	fanatycznych	kibiców	to	można	cza-
sami	powiedzieć,	że	są	naszym	dwunastym	
zawodnikiem,	 jeśli	 zrobią	 ładną	oprawę	 to	
to	wszystko	fajnie	wygląda.	Co	do	wyzwisk	
nikomu	 nie	 jest	 przyjemnie	 jeżeli	 go	 ktoś	
z	 trybun	obraża-	 jeśli	przyjadą	do	nas	go-
ście	to	im	jest	tak	samo	niemiło	jak	nam	kie-
dy	my	 gdzieś	 pojedziemy-	 dlatego	 apeluje	
o	kulturalny	doping.

8. Powiedz mi jeszcze na koniec, jak 
to jest możliwe, że w tak krótkim czasie 
treningów pod twoim kierunkiem, udało 
Ci się wypracować takie wyniki. To chyba 
nie kwestia przypadku, bowiem w jednym 
z serwisów internetowych dotyczących 
właśnie świętokrzyskiej piłki znalazłam 
bardzo pochlebne opinie o grze pod two-
ją wodzą „ prowadzona ambitnie, konse-
kwentnie, do końca” Jak to skomentujesz?

Ł.P:	Wprowadziłem	troszkę	swoich	po-
mysłów	do	tego	zespołu,	póki,	co	one	zdają	
egzamin	mam	nadzieję,	że	będzie	tak	dalej.

K.P:	Dziękuje	serdecznie	za	wywiad.
Ł.P:	Dziękuję	również

ROZMAWIAŁA	M@rika

GRATKA DLA KIBICÓW - WYWIAD 
Z NOWYM TRENEREM KS KOPRZYWIANKI 

ŁUKASZEM PYSZCZKIEM

WYCIECZKA ROWEROWA
nym	okiem	opiekunów	którymi	byli	Wojciech 
Mrozik, Tomasz Oszczudłowski, Marta Or-
don , Ewelina Gratkowska, Rafał Mrozik oraz 
Mariola Krakowiak	 korzystaliśmy	 z	 uroków	
wody	i	super	otoczenia	a	co	najważniejsze	bez	
żadnych	niepożądanych	przygód	pokonaliśmy	
trasę	„do	i	z”	Golejowa,	za	co	należą	się	 im	
podziękowania	 gdyż	 zapanowanie	 nad	 taką	
„żywiołową	grupką	„	to	nie	lada	wyzwanie	;).	

Droga	 powrotna	 ze	względu	 na	 siąpiący	
deszcz	d	który	przemoczył	nas	do	suchej	nit-
ki,		dała	nam	w	kość		,	aczkolwiek		nie	popsuło	
nam		to	humoru	,	jazda	na	rowerze	w	deszczu	
to	przecież	również	 	przeżycie	niecodzienne	
a	przecież	i	tak	najważniejsza	była	atmosfera	
jaka	panowała	między	nami.

Podsumowując	–	takich	wycieczek,	w	ta-
kim	gronie	nigdy	dość	–	to	też	dowód	na	to,	
że	czasami	nie	trzeba	wyjeżdżać	daleko	i	za	
wielkie	pieniądze,	aby	przeżyć	super	przygo-
dę.	My	dzięki	DK	zapamiętamy	ten	wakacyjny	
weekend	jako	jeden	z	najlepszych	letnich	wy-
padów	–	mamy	nadzieję,	że	za	rok	powtórzy-
my	go	po	raz	trzeci.	

młodzież	uczestnicząca	w	wyjeździe

Rowerem po gminie

na	wieżę	kościoła,	a	następnie	zwiedzano	od-
remontowane	części	klasztoru.

Stąd	 nad	 zalew,	 chwila	 odpoczynku	
i	najdłuższy	etap	–	od	ul.	Floriańskiej	nowym	
pięknym	 szlakiem	 przez	 Beszyce	 do	 Niedź-
wic.	Tam	odpoczynek	na	placu	zabaw,	po	czy	
znowu	w	drogę.	Przez	Trzykosy	do	Gnieszo-
wic,	 gdzie	 zapach	 pieczonych	 kiełbasek	 koi	
zmęczenie	a	wzmaga	apetyt.	

Szczęśliwi	i	pełni	wrażeń	wycieczkowicze	
przed	rozejściem	się	do	domów	dopytują	się	
organizatorów,	kiedy	jeszcze	będzie	następna	
taka	wycieczka.	

Całą	 imprezę	 sfinansowano	 z	 programu	
PPWOW	–	Programu	Integracji	Społecznej.	

A.P.


