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,,Maryna gotuj 
pierogi …” Gminne Eliminacje 

Konkursu Kulinarnego p.n. 
,,Nasze Sandomierskie Kulinaria Regionalne”

W poniedziałkowe popołudnie dn. 17.09.2012 r. w budynku MGOKiS w Koprzywnicy miały miejsce Gminne Eliminacje do 
Konkursu Kulinarnego ,,Nasze Sandomierskie Kulinaria Regionalne”. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu były „Piero-
gi po wiejsku”, zaś jego organizatorami byli: Urząd Miasta i Gminy, Rada Miejska oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy.

Tym razem w zmaganiach kulinarnych 
rywalizowało 10 zespołów, tj.: emerytki ze 
Krzcina z pierogami z kapustą, mięsem i grzy-
bami, sołectwo Dmosice z pierogami z kaszą 
gryczaną i twarogiem, sołectwo Sośniczany 
z pierogami babci Władzi, KGW Zbigniewice 
z pierogami z serem na sodko, Koło Emerytów 
z Koprzywnicy z pierogami z kapustą i grzy-
bami, Zespół Ludowy Powiślanie z pierogami 
z kasza jęczmienną, KGW Błonie z pierogami 
z kaszą gryczaną i boczkiem, KGW Dmosice 
z pierogami z buraków cukrowych z dodat-
kiem jabłek i śliwek, Restauracja ,,Jorgo” z pie-
rogami z kaszą gryczaną oraz nieformalna 
grupa kobiet z osiedla Cegielnia z pierogami 
z mięsem. 

Wszystkie serwowane w tym dniu pierogi 
były przepyszne, a przepisy na ich wykonanie 
okazały się bardzo oryginalne. Członkowie 
komisji w składzie: p. Halina Dobrowolska re-
prezentantka „Pierogarni Łoniowskiej”, p. Edy-
ta Młodochwska z Zespołu Szkół Gastrono-
micznych i Hotelarskich w Sandomierzu oraz 
panowie Piotr Sabala i Tomasz Ciaś z ,,Dwo-
ru Dwikozy”, długo zastanawiali się i mieli 
ogromny problem, któremu zespołowi przy-
znać nagrodę główną. W rezultacie burzliwej 
dyskusji przyznano dwie równorzędne pierw-
sze nagrody dla Zespołu Ludowego Powiślanie 
za oraz dla  KGW z Sośniczan .

Wszystkie drużyny biorące udział w kon-
kursie zostały nagrodzone, zaś zwycięskie 
smakołyki wraz z ich twórczyniami reprezen-
towały Gminę Koprzywnica na Zamku Kazi-
mierzowskim w Sandomierzu dn. 22.09.2012r. 
podczas sobotniej imprezy ,,Nasze Sando-
mierskie Kulinaria Regionalne”. Specjalnie na 
okoliczność pierogowego święta Zespół Ludo-
wy Powiślanie przygotował ,,Pieśń o Marynie, 
co pierogów gotować nie umiała” i zaśpiewał 
ją podczas prezentacji stołu z naszymi specja-
łami.
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Kiedy wraca się myślami do szkolnych 
lat, przypominają się grube pończochy, ka-
łamarze czy  też fartuszki. Szkoła wciąż się 
zmienia. Niezmienne pozostaje to, że po la-
tach zawsze budzi wzruszenie. Wspomina 
się np. pana Pękalę, który zawsze rozlewał 
atrament do drewnianych ławek. Dawniej 
pisało się stalówką z drewnianą obsadką. 
Klasy były liczne bo było w nich ponad 

Dawna szkoła

Dzieci szkolne, w tle baraki obok starej szkoły przy kościele św. Floriana.

trzydzieścioro uczniów. Pani wychowaw-
czyni chodziła  z kijem, nieraz dostało się  
po ,,łapach”. Do szkoły dziewczynki czesa-
ły się w warkocze, w które mama cierpliwie 
wylatywała kolorowe kokardy.

Na pewno ktoś ma pamiątki ze szkol-
nych lat, bardzo ciekawe byłoby stworzenie 
mini muzeum szkolnych lat.

Teresa Kornacka

Dzieci szkolne w latach 50-tych.

CYSTERSKA 
MICHA PIEROGÓW
,,Krajem Nieba
Krajem Ziemi …”

Pierogi 
babci Władzi

Składniki na ciasto:
 • 1 kg mąki
 • 3 łyżki oleju
 • reszta wody ciepłej (ok. 1/2 l)

Farsz: 
 • 2 słoje kapusty kiszonej 
  o pojemności 1 l
 • dwie duże garście pęczaku
 • ok. 1 kg cebuli
 • 10 jajka
 • olej rzepakowy na zimno tłoczony
 • grzyby suszone

Składniki na omastę:
 • 2 cebule
 • 1 kostka masła

Wykonanie:
Z mąki, oleju i wody zagnieść ciasto 

na pierogi. Dużą garść grzybów namo-
czyć, ugotować, a następnie pokroić. 
Kapustę kiszoną opłukać i ugotować 
z dwiema dużymi garściami pęcza-
ku. Około 1 kg cebuli zeszklić na oleju 
rzepakowym, następnie dodać 10 jaj 
i usmażyć twardą jajecznicę. Ugotowaną  
kapustę drobno pokroić, dodać grzyby, 
jajecznicę i wszystkie składniki wymie-
szać, doprawić do smaku solą, pieprzem. 
Na stolnicę wyłożyć ciasto, rozwałkować 
i wycinać kwadraty. Na każdy kwadrat 
położyć łyżkę farszu i zlepić dobrze 
brzegi. Pierogi gotować w wodzie ok. 10  
min. Polać  omastą przygotowaną z wy-
smażonej cebuli na maśle.

Przepis przygotowany przez: 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Sośniczanach

Pierogi z kaszą 
jęczmienną

Ciasto: 
 • 2 szkl. mąki tortowej
 • 1/2 szkl. gorącej wody
 • 1 łyżka oleju
 • szczypta soli

Wykonanie:
Mąkę przesiać do miski, wymie-

szać z odrobiną soli i mieszając powoli 
bardzo gorącą wodę gdy masa przesty-
gnie – dodać olej i zagnieść. Ciasto roz-
wałkować średniej grubości i wycinać 
szklanką kółka. Po ugotowaniu jest dość 
miękkie i delikatne w smaku. 

Nadzienie:
 • 2 szklanki kaszy jęczmiennej
 • 2 piersi z kurczaka
 • 20 dkg śliwek suszonych
 • 20 dkg rodzynek
 • 2 łyżki miodu
 • Przyprawa do smaku

Wykonanie:
Kaszę gotujemy, pierś myjemy, osu-

szamy i kroimy w drobną kostkę. Śliwki 
i rodzynki moczymy w wodzie, osusza-
my. Śliwki kroimy w drobną kostkę. Mię-
so posypujemy przyprawą i smażymy 
na oleju na złoty kolor. Po wystygnięciu 
mieszamy z kaszą, śliwką, rodzynkami, 
miodem oraz przyprawami. Farsz nakła-
damy na ciasto – zlepiamy i wrzucamy 
na osolony wrzątek. Gotujemy. Po wy-
płynięciu nakładamy na talerz. Okrasza-
my.

Smacznego!

Przepis przygotowany przez: 
Zespół Powiślanie
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W strumieniach słońca i wspaniałej sielskiej atmosferze 
upłynęły Okrężne-Gminne Święto Plonów w Koprzywnicy. 

Wszyscy rolnicy z Miasta i Gminy Koprzywnica rozpoczęli 
świętowanie Dożynek od dziękczynnej mszy św. za zebrane 
plony. W murach świątyni p.w. św. Floriana stanęły grupy wień-
cowe wraz z przyniesionymi przez nie wieńcami dożynkowy-
mi oraz płodami rolnymi, byli to przedstawiciele: Świężyc, 
Postronnej, Sośniczan, Błonia, Beszyc, Krzcina, Gnieszowic, 
Zbigniewic Kolonii, Zbigniewic Wsi, Dmosic, Cegielni, Trzykós, 
Skrzypaczowic, Niedźwic, Ciszycy oraz Łukowca.

Nad zalewem koprzywnickim podczas dalszych obcho-
dów dożynek - części obrzędowej miała miejsce oracja chle-
ba, prezentacja i obśpiewanie wszystkich wieńców przez chór 
ludowy Powiślanie, należy zaznaczyć, iż dla każdego sołec-
twa przygotowany był charakterystyczny tekst przyśpiewki. So-
łectwa z terenu Miasta i Gminy Koprzywnica zaprezentowały 
również swoje stoiska wystawiennicze z regionalnymi przy-
smakami, rękodziełem jak również innym udokumentowanym 
dorobkiem wsi,  które cieszyły się ogromnym powodzeniem 
wśród przybyłych uczestników imprezy.

Tego roku gospodarzami Gminnych Dożynek byli p. Mag-
dalena Bąk ze Świężyc oraz p. Andrzej Dybus z Postronnej. 
W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wygrało 
okazałe dzieło uwite przez mieszkańców Zbigniewic Kolonii, 
natomiast tytuł sołtysa roku 2012 wywalczył sobie Roman Ci-
choń, sołtys wsi Sośniczany. 

Pochwała Lata
Lato upałem nas powitało,
Wiosnę czarodziejkę już pożegnało.
W Noc Świętojańską cicho przybyło,
Swym pięknem świat obdarzyło.

Łany zbóż w słońcu się złocą,
Czerwone panienki wśród kłosów migocą.
Kwiat słonecznika za słońcem krąży,
Od wschodu do zachodu cały czas dąży.

Jak to możliwe? Jeden Bóg wie,
Człowiek rozumem tego nie pojmie.
Wszystko co kwitnie owoc wydaje.
Dla człowieka te urodzaje.
Żeby głodu nigdy nie zaznał,
Pan Bóg dla niego tak się postarał. 

Tarnobrzeg, 22.07.2012r.
Helena Grzegorczyk

UTW Tarnobrzeg

Jarmark na św. Jacka 2012 
Od piętnastu lat w dniach 15-17 sierpnia 

w Klimontowie odbywa się Jarmark na św. Jac-
ka. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją 
imprezy objęli Bożentyna Pałka-Koruba – 
Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam Jarubas 
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 
Jarmark z roku na rok ściąga niezliczoną ilość 
osób chętnych do zabawy a każdy z bogatego 
programu zawsze znajduje coś dla siebie .

Na święcie tym nie zabrakło również ko-
przywnickiego akcentu, mianowicie na ma-
łej scenie przy muzyce zespołów ludowych 
,,Powiślanie” i „Dwikozianie” odbywała się 
Biesiada po Klimontowsku, podczas której 
można było spróbować regionalnych potraw 
przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich, które serwowane były według tra-
dycyjnych receptur przekazywanych z poko-
lenia na pokolenie.

lz

- relacja

26.08.2012r. gospodarze oraz reprezentacja gminy poje-
chali ze zwycięskim wieńcem aby świętować na Dożynkach 
Powiatowych w Łoniowie.

Szczególne podziękowania należą się sponsorom Dożynek: 
• Józefowi Bednarczykowi z Przedsiębiorstwa Wielobranżo-

wego KARABELA,
• Krzysztofowi Kaczmarczykowi z NBS Solec Zdrój o/Koprzywnica,
• Andrzejowi Zającowi z Gminnej Spółdzielni Samopomoc 

Chłopska w Koprzywnicy,
• Mirosławowi Gizie z Firmy Handlowo Usługowej MIRAGE 

w Koprzywnicy,

• Małgorzacie Palutkiewicz z Salonu Kosmetycznego MAR-
GARET w Koprzywnicy,

• Marii i Leszkowi Cieciurom z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowego w Błoniu.

Rejsy motorówką i niezbędna pomoc techniczna nie byłyby 
możliwe bez pomocy strażaków ochotników z OSP Koprzyw-
nica, Krzcina oraz Ciszycy. Za pomoc medyczną dziękujemy 
zawsze służącym pomocą paniom pielęgniarkom z NZOZ Ro-
kitek w Koprzywnicy. 

lz

19.08.2012 r. Okrężne

Gminne 
Święto Plonów 
w Koprzywnicy

Gospodarze Dożynek na bryczce

Zwycięski wieniec dożynkowy oraz mieszkańcy Zbigniewic Kolonii

Roman Cichoń - Sołtys roku 2012
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Plener malarski dla artystów zorganizo-
wał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Koprzywnicy w dniach 30 sierpnia – 3 
września 2012r. 

Udział w nim wzięło 5 artystów, absol-
wentów różnych uczelni artystycznych z całej 
Polski. Opiekunem grupy z ramienia Domu 
Kultury była Helena Pilecka jednocześnie au-
torka 3 obrazów olejnych m. in.: kościół Mat-
ki Bożej Różańcowej 2x, kościół św. Floriana 
jako najciekawszy obiekt architektoniczny 
w Koprzywnicy. Kościół św. Floriana malo-
wało troje artystów: Maria Bobrowska z Tar-
nobrzega – powstał obraz widziany od strony 
zalewu w pięknych błękitach „światłem ma-

18 lipca na rynku w Koprzywnicy DK zor-
ganizował wakacyjny plener malarski dla dzie-
ci. Udział w nim wzięło ośmioro dzieci w wie-
ki od 3 do 14 lat. Byli to: Emilka Żuraw 6 lat, 
Amelka Żuraw 3 lata, Dawid Żurek 7 lat, Olga 
Matysiak 9 lat, Ada Kitlińska 8 lat, Jaś Szlapiń-
ski 5 lat, Malwina Szlapińska 7 lat i Ola Witas 
14 lat-stała uczestniczka zajęć plastycznych 
w MGOKiS w Koprzywnicy. Zajęcia plenero-
we poprowadziła instruktor plastyki p. Helena 
Pilecka.

Tematem prac było moje miasto, a konkret-
nie widziane wokół zabudowania: Dom Kultu-

ry, Kościół, apteka i kamieniczki przy rynku. 
Najmłodsze dzieci nie dały się namówić na 
,,poważne tematy”. Malowały radosne, waka-
cyjne pejzaże z motylami, ptakami, kwiatami 
i gorącym lipcowym słońce. Wystawę powsta-
łych prac zorganizowano natychmiast na ryn-
ku, wieszają je na sznurze rozpiętym między 
drzewami. Tam każdy przechodzień między 
godz. 10a 16 mógł je podziwiać.

Prace przyciągały oryginalnością i barw-
nością, a uczestnicy pleneru mieli satysfakcje 
z ciekawie spędzonego wakacyjnego dnia.

Helena Pilecka

Wakacyjny 
- Koprzywnicki
- Dziecięcy 
Plener Malarski

Plener malarski 
dla artystów

lowane”, 2 obrazy Dariusza Stelmacha z Ra-
domia przedstawiające fragmenty architektury 
pocysterskiej oraz klasztor malowany barw-
nymi plamami autorstwa Joanny Dumy z Ko-
mańczy. Eleonorę Diener – Czubę z Ożarowa 
zachwycały okoliczne łąki i sady.

Koprzywnickie plenery są bardzo cenio-
ne przez artystów malarzy, którzy brali udział 
w 5-ciu poprzednich plenerach malarskich. Nie 
tylko piękno okolic i architektury wpływa na tę 
opinię, ale również gościnność i opieka orga-
nizatorów czyli MGOKiS w Koprzywnicy jak  
i sympatia i zainteresowanie okazywane twór-
com przez mieszkańców. 

Uczestnicy pleneru
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Bukiety dla Anny

Gmina Koprzywnica leży na trasie Sando-
mierskiego Szlaku Jabłkowego. Wytyczony szlak 
turystyczny liczący w pełnym wariancie około 200 
km, prowadzi przez najpiękniejsze i najciekawsze 
przyrodniczo oraz kulturowo tereny wszystkich 
gmin powiatu sandomierskiego. Zaprasza w kra-
inę niezwykłych sadów, pysznych owoców, ma-
lowniczych krajobrazów, a także bogatej historii 
i ciekawych twórców. 

Prezentacji Sandomierskiego Szlaku Jabłkowe-
go, w tym również gminy Koprzywnica, dokonali-
śmy 3 września br. w Obrazowie podczas jednej 
z największej w regionie imprezy ogrodniczej. 
Blisko 40 różnych wystawców reprezentujących 
region, w tym samorządy, stowarzyszenia, grupy 
producenckie czy gestorzy bazy ogrodniczej pod-
kreślali charakter tegorocznego święta. Ponadto 
bogaty program wydarzeń, ciekawa merytorycz-
nie konferencja, konkursy to tylko niektóre atrakcje 
i nowe rozwiązania wychodzące naprzeciw ocze-
kiwaniom uczestników imprezy.

Nasza ekspozycja wystawowa budziła po-
dziw wśród oglądających zaś sam pomysł takiego 
przedsięwzięcia uzyskał bardzo wysoką ocenę. 
Reprezentując instytucję kultury i zajmując się 
także działaniami promocji staramy się wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a także tu-
rystów, tworzymy nowy wizerunek i jeszcze atrak-
cyjniejszą ofertę Ziemi Koprzywnickiej. Obecnie 
wspólnie z partnerami Sandomierskiego Szlaku 
Jabłkowego pracujemy nad produktami „3 x A”- 
to propozycje wędrówek po Sandomierszczyźnie 
i przemierzenia, wedle upodobania, szlaku:„Ape-
tycznego”, „Artystycznego” i „Aktywnego”. Wśród 
zaplanowanych atrakcji z terenu naszej gminy w ra-
mach tego przedsięwzięcia są m.in.

Wizyta w „Starym młynie” w Trzykosach– 
odrobina historii, obejrzenie wystawy wyrobów 
rękodzielniczych, m.in. bibułkarskich, szydełko-
wych, kompozycji florystycznych, obrazów i moż-
liwość ich zakupu;

„W kulinarnym niebie z kulturalnym epizo-
dem”–wizyta w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Koprzywnicy- podziwianie wy-
stawy obrazów, starych fotografii z regionu i mini 
galerii ludowej, a jako dodatek coś dla ciała – słodki 
poczęstunek z błońskimi bułeczkami i pachnącym 
podpłomykiem popijanym mlekiem, niczym z bab-
cinej kuchni;

„Wrota jutrzenki” – wizyta w starym pocyster-
skim zespole klasztornym w Koprzywnicy, pozna-
nie bogatej historii, niezwykłości i duszy majesta-
tycznej budowli;

„Kalejdoskop spokojności” – wspinaczka na 
„cysterską kulawkę” by dosięgnąć nieba, podzi-
wianie malowniczej panoramy miasteczka i napa-
wanie się zachodem słońca, znikającego powoli za 
horyzontem;

„Ludowa biesiada z cysterskim smakiem” – go-
ścina w starej cysterskiej piwnicy z degustacją naj-
smaczniejszego soku jabłkowego i mocniejszych 
trunków domowej roboty 

Biesiada w rajskim ogrodzie – słuchając legend 
cysterskich, wśród kwiatów i otaczającej zieleni 
pieczenie jabłek i innych smakołyków.

„W poszukiwaniu skarbów na cysterskim szla-
ku” – gry terenowe typu „questy” dla wszystkich 
ciekawskich i głodnych przygód; 

W koprzywnickim Domu Kultury cyklicznie odbywają się różne pokazy i warsztaty 
florystyczne przeznaczone dla miłośników bukieciarstwa. Tym razem 26 lipca 2012 roku 
motywem przewodnim spotkania były bukiety w barwach lata, a konkretnie bukiety dla 
Anny. Grupa kobiet z naszej gminy: p. Barbara Dyl, p. Janina Lipa, p. Katarzyna Kozik, p. 
Jadwiga Pruś, p. Maria Kalinowska, p. Ewa Kornacka, p. Małgorzata Sarzyńska oraz Beata 
Fąfara pod kierunkiem doradcy - aranżera p. Alicji Stępień zapoznała się z teoretycznymi 
i praktycznymi zasadami bukieciarstwa. Znakomitą inspiracją do organizowania takich te-
matycznych spotkań florystycznych są pory roku czy chociażby popularne imieniny. Czas 
wolny podczas letnich miesięcy można wykorzystać do kreatywnej zabawy z roślinami 
w domu i jego otoczeniu. Szeroka gama letnich kwiatów, różnorakie kształty lub kolory 
liści, oryginalne pędy czy owocostany idealnie nadają się do tworzenia, w stosunkowo 
prosty sposób, niezwykłych aranżacji. Letnie kompozycje mogą być zaskakujące i łączyć 
w sobie różne materiały. 

Na spotkaniu uczestniczki samodzielnie wykonywały niepowtarzalne kompozycje 
kwiatowe-bukiety okolicznościowe w ręku, wykorzystując głównie materiał roślinny pozy-
skany z ogródków przydomowych, łąk i pól. Praca przy ich układaniu pobudziła osobiste 
preferencje uczestniczek, wyzwoliła w nich dużo energii i dała ogromną satysfakcję. Pięk-
nymi bukietami oczywiście obdarowano tegoroczne solenizantki Anny.

A.S.

Dn. 01.10.2011 r. m.in. Zespół Ludowy 
Powiślanie koncertował  w Pałacu w Czy-
żowie Szlacheckim, podczas „Promocji 
dziedzictwa kulinarnego i kulturalnego 
Wielkopolski”. Podczas tego spotkania pa-
dły deklaracje o współpracy obu regionów. 
Do konkretnych decyzji doszło podczas 
ostatniej wizyty, która trwała od 26-28 
sierpnia b.r., podczas której goście z Wiel-
kopolski poznawali najpiękniejsze zakątki 
Sandomierszczyzny.

Gości podejmował p. Janusz Stasiak 
prezes Lokalnej Grupy Działania Sando-
mierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Re-
gionalnego, której podmiotem jest również 
Gmina Koprzywnica. Delegacji Lokalnej 
Grupy Działania ,,Lider Zielonej Wielko-
polski”, zrzeszającej gminy Powiatu Środa 
Wielkopolska przewodniczył prezes Da-
riusz Tomaszewski, a w jej skład wchodzili 
wiceprezes zarządu, wójt gminy Brodnica 

Rewizyta w Koprzywnicy

Kazimierz Balcerek, skarbnik Halina Bie-
chowiak-Drożak, członkini zarządu Agata 
Weiss, członkini Rady LGD Emilia We-
inert, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Wioletta Ritter oraz pracownica biura LGD 
Magdalena Danecka.

Na trasie wycieczki znalazła się rów-
nież nasza gmina, o której gościom opo-
wiadała dyrektor MGOKiS w Koprzywnicy 
Alicja Stępień.

lz

Ponadto w ofercie posiadamy także „Zielo-
ną szkołę z jabłkiem”, czyli szereg tematycznych 
warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Oto niektóre z nich:
• „W cieniu cysterskiej jabłoni” – plenery malar-

skie z lokalnymi artystami;
• „Japkowy raj” – jabłko jako artystyczny motyw 

przewodni;
• „Jabłko w obiektywie” – warsztaty fotograficzne 

w plenerze;
• „Jabłko w roli głównej” - warsztaty kucharskie 

z wykorzystaniem jabłka w różnych potrawach 
i deserach;

• „Cuda bibułką czarowane” – warsztaty bibułkar-
skie o różnej tematyce, odbywające się w starym 
młynie;

• „Rzemiosło wyobraźni” -  mnóstwo frajdy i ciut 
nauki z pomocą regionalnej malarki w tworze-
niu gadżetów, jakich nie kupicie w żadnym skle-
piku z pamiątkami;

• „Kwiatowe inspiracje” - warsztaty florystyczne 
z wykorzystaniem dzikich kwiatów, ziół, owo-
ców i warzyw, prowadzone przez pomysłowe 
florystki.

To tylko niektóre z propozycji, wybrane z cało-
ści oferty SSJ. Wciąż jednak poszukujemy nowych 
pomysłów, inicjatyw lokalnych a przede wszystkim 
twórczych ludzi. Aby poznać ideę   zapraszam 
w podróż Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym.

Więcej informacji oraz organizacja pobytów:
Biuro Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego, ul. 

Mokoszyńska 3, 27-600 Sandomierz
tel.: 15/ 833- 31- 00, 
e-mail: ssj@ssj.pl, www.szlakjablkowy.pl

oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Koprzywnicy, tel.15/847-63-22, 

e-mail:kdk39@op.pl, 
www.domkultury.koprzywnica.eu 

A.S.

Promocja gminy Koprzywnicy 
na Europejskim 
Święcie Jabłka 
w Obrazowie

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom ludzi, 
tworzymy nowy wizerunek i jeszcze atrakcyjniej-
szą ofertę Ziemi Koprzywnickiej. Warto się  poka-
zywać na imprezach targach, zdobywać nowe do-
świadczenia, dobrą bazę adresową i kontakty 
biznesowe. 

Prezentacja różnych produktów ze szlaku 
jabłkowego, m.in. świeżych owoców i warzyw, 
przetworów domowych-marynat, win, nalewek, 
soków; potraw i produktów regionalnych
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Koprzywnica to jedno z wielu miast, które 
Radio Kielce w ramach swoich 60-tych urodzin 
odwiedziło ze swoją „Kapsułą czasu”. Była to 
akcja «Świętokrzyskie na fali». Koprzywnica 
jest znana przede wszystkim z dawnego 
klasztoru Cystersów oraz z bziuków. Te dwie 
rzeczy jak magnes od lat przyciągają turystów.

Historię zespołu pocysterskiego przybliżył 
ksiądz Jerzy Burek. Wspomniał również, że 
krążą legendy o podziemnym tunelu prowa-
dzącym z lochów opactwa cysterskiego do 
kościoła przy Rynku, a nawet - jak twierdzą 
niektóre podania - do samego Sandomierza. 

Podziękowanie 
z wyrazami 
uznania !!!

Serdeczne podziękowania dla załogi 
miejscowego Komisariatu Policji w Ko-
przywnicy z Komendantem Andrzejem 
Furmanem na czele, za dociekliwość 
i skuteczność w odzyskaniu w dn. 
21.09.2012 r. skradzionej piły spalinowej 
o wartości 1500 zł.

Szczęśliwy i wdzięczny 
mieszkaniec Koprzywnicy

Podziękowanie 
dla 

mieszkańców 
Ciszycy 

i Łukowca
c.d. artykułu pt. 

Upamiętnienie Potyczki 
pod Sperandą 15.03.1864 r.

Wszyscy pamiętamy tą doniosłą 
uroczystość, kiedy to 22 kwietnia 2012r. 
podczas mszy św. w kościele p.w. Naj-
świętszej Marii Panny Wspomożycielki 
Wiernych w Łukowcu a później odsło-
nięcia pomnika upamiętniającego walkę 
z Moskalami na polach Sperandy, Ra-
dowąża, Ciszycy, Łukowca i Kamieńca 
w Ciszycy, powróciliśmy myślami do 
czasów powstania styczniowego.

Jednak nie wszyscy wiedzą, że 
przygotowania techniczne do tego wy-
darzenia trwały długo, długo wcześniej. 
Bardzo ważne były prace przygotowaw-
cze przy płycie pamiątkowej w Ciszycy, 
w których uczestniczyli:

Marek Zrębski, Janusz Ćwiertnia, 
Artur Bernyś, Marek Malecki, Piotr Łu-
czak, Marek Kuranty, Tadeusz Gałka, 
Kazimierz Stąpór, Edward Rynkowski, 
Maciej Szubstarski, Marian Rak, Piotr 
Ciach, Tomasz Dziubek, Marcin Ko-
walski, Monika Kowalska, Paweł Wój-
cikowski, Andżelika Grdeń, Szczepan 
Grdeń, Artur Oszczudłowski, Wojciech 
Rożek, Mariusz Galek, Piotr Dereń.

Osobami, które pomagały przy 
sprzątaniu kościoła byli:

Dorota Bernyś, Agnieszka Galek, 
Dorota Chara, Alicja Ciach, Mieczy-
sław Nowak i Artur Bernyś.

Wszystkim mieszkańcom zaangażo-
wanym w pomoc przy organizacji tego 
historycznego i patriotycznego wyda-
rzenia serdecznie dziękujemy.

lz

Nie potwierdził jednak legendy o zakopanym 
przez Cystersów złocie…

Urocze miasteczko nad Koprzywianką 
to jednak nie tylko historia, kultura i tradycje. 
To także inwestycje. Jak chociażby zbiornik 
wodny nad rzeką Koprzywianką, o którym 
z dumą mówił Marek Jońca, burmistrz Miasta 
i Gminy Koprzywnica. Zdradził on również 
słuchaczom Radia Kielce inwestycyjne plany 
i zamierzenia.

O kulturze, tradycjach, folklorze i regio-
nalnych smakołykach opowiadała natomiast 
Alicja Stępień, dyrektor Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy. Go-
ściem plenerowego studia programu „Święto-
krzyskie na fali”, jakie rozstawiono na Rynku 
miasta znajdującego się na Europejskim Szlaku 
Cystersów, był również prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Koprzywnicy Kazimierz 
Gorycki, który przybliżył „bziuki” oraz mło-
dzieżową orkiestrę dętą.

Z kolei z Martą Marczewską, dyrektorem 
przedszkola „Pod Sosnami” rozmawiano o kie-
rowanej przez nią instytucji, która niedawno 
została gruntownie wyremontowana i kom-
pleksowo wyposażona. Wizytę w Koprzywni-
cy można podsumować najkrócej w następu-
jący sposób: kto nie był, niech żałuje bo druga 
taka okazja szybko się nie powtórzy…

www.radiokielce.pl

Kapsuła czasu

Projekcje dawnych taśm filmowych 
z dziejów Koprzywnicy

W dwie letnie niedziele tj. 29 lipca i 5 
sierpnia b.r. w Koprzywnickim Domu Kultu-
ry miały miejsce projekcje filmowe tematem 
swym nawiązujące do historii naszego uro-
kliwego miasteczka. W urzeczywistnieniu 
naszego pomysłu i przeprowadzeniu takiej 
próbnej prelekcji filmu pomógł nam lokalny 
fotograf i montażysta video p. Jan Lipiński. To 
on odszukał w swoich autorskich archiwach 
stare taśmy filmowe z różnymi ciekawymi 
nagraniami np. ,,Sprowadzenie relikwii św. 

Floriana do Koprzywnicy” z 1995r. czy 
,,Koprzywnica na przestrzeni 2005-2006”. 

Oglądając je mamy wrażenie cofania się 
w czasie i obserwowania tych samych 

znajomych nam współcześnie miejsc 
ale potraktowanych perspektywą 

czasu, z tego też powodu wy-
glądają one zupełnie inaczej. 

Ciekawią nas i zachęcają 
do bliższego  przyjrzenia 

się i oceny jak wyglądały 
wczoraj i jak wyglądają 

dziś. Na zaprezentowa-
nych filmach widać 

również wiele zna-
jomych nam osób, 

które dzisiaj wy-
glądają zupełnie 

inaczej, bądź osób których 
po prostu już nie ma, którzy 
odeszli.

Zapraszamy wszystkich 
do współpracy z MGOKiS, 
poszukujemy bowiem ludzi 
dysponujących nagraniami 
profesjonalnym lub też autor-
skimi, które przedstawiają wi-
zerunek naszego miasteczka na 
przestrzeni lat. Bardzo ważnym 
jest aby te nagrania znalazły światło 
dzienne i zostały należycie zarchiwizo-
wane oraz wykorzystywa-
ne w pracy z młodymi 
ludźmi. Nadrzędnym 
priorytetem MGO-
KiS jest utworzenie 
swoistych ścieżek 
filmowych traktują-
cych o Gminie Ko-
przywnica. 

Jeżeli któryś 
z czytelników Ko-
przywnickich Pejzaży po-
siada takowe filmowe znaleziska prosimy 
o kontakt z Redakcją Koprzywnickich Pejza-
ży, www.koprzywnickie.pejzaze@op.pl, 
tel. 15 847-63-22.

lz 
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Rok działalności Stowarzyszenia „Nasze 
Dmosice” czas, który zmienił życie wielu oso-
bom w Naszej miejscowości. Działo się tak 
wiele, a może za wiele? Nie wszyscy potrafili 
przyjąć Nasze sukcesy z uśmiechem i wyro-
zumiałością. Każde Nasze działanie miało na 
celu sprawić radość jak największej grupie 
osób, chcieliśmy zjednoczyć mieszkańców 
Dmosic. Uważam, ze Nam się to udało w du-
żym stopniu. Potrafimy wychodzić z własnych 
domów, aby spędzić wspólnie czas nie tyl-
ko na zabawie, pomagamy Sobie nawzajem, 
mamy wspólne tematy bez względu na różni-
ce wiekowe czasami tak ogromne. Mogliśmy 
to zaobserwować w czasie tegorocznych wa-
kacji. Wzięliśmy udział w tegorocznych gmin-
nych dożynkach prezentując własnoręcznie 
uwity wieniec dożynkowy. Jesteśmy z Siebie 
bardzo dumni, ponieważ to Nasz pierwszy 
wieniec dożynkowy. Praca przy nim sprawi-
ła Nam wiele przyjemności zgromadziła tak 
wiele osób, pomysłów na dekorację nie bra-
kowało. 

Nasze Stowarzyszenie wzięło udział 
w konkursie zorganizowanym przez Funda-
cje Wspomagania Wsi „ Pożyteczne Wakacje 
2012 Nasza Wieś Najpiękniejsza”. Napisany 
projekt pozwolił Nam zdobyć pewną kwotę 
pieniędzy, które dzięki Naszym środkom oraz 
Naszych Sponsorów powiększyliśmy. Założe-
nia projektowe obejmowały zorganizowanie 
w przyjemny a zarazem pożyteczny sposób 
wakacyjnego czasu Naszym pociechom. Do 
projektu zapisało się 20 dzieci w wieku od 2 

MINĄŁ ROK

do 16 lat. Zajęcia zostały podzielone na dwa 
etapy, w miesiącu lipcu dzieci przy pomocy 
Naszej wspaniałej młodzieży (druhów straża-
ków) posprzątały i odnowiły własnoręcznie 
przystanek w, z którego teraz codziennie do-
jeżdżają do szkoły. Każde z dzieci odbiło Swo-
ją dłoń na ścianie przystanku na znak ciężko 
wykonanej pracy. W miesiącu sierpniu Nasze 
siły skupiły się na porządkowaniu terenu wo-
kół przepięknego zabytku, jakim jest figura 
św. Antoniego. Przy pomocy sprzętu udostęp-
nionego przez Pana Burmistrza Marka Jońcę 
i zaradności Naszych strażaków została prze-
niesiona syrena strażacka, co pozwoliło Nam 
wyrównać i obsadzić teren pięknymi i różno-
rodnymi krzewami. Dzieci wraz z mamami 
uwiły wielobarwną koronę do figury. Jednak 
nie samą pracą żyje człowiek , naszym dzie-
ciom staraliśmy się zapewnić  jak najwięcej 
zabaw, konkursów i interesujących spotkań. 
Otacza Nas tak wiele ciekawych i życzliwych 
osób wykonujących ciekawe zawody. Bo kto 
nie chciał być w dzieciństwie policjantem. 
Dzięki uprzejmości Naszego dzielnicowego 
Pana Marka Stylskiego w świetlicy wiejskiej 
odbyło się spotkanie z dzieciakami. Pytań nie 
było końca, dzieciaki chciały wiedzieć wszyst-
ko na temat przywilejów jak i obowiązków 
policji. Każde z dzieci, choć na chwile chciało 
,,poczuć władzę”, dotknąć kajdanek i przy-
mierzyć czapkę. Jednak usiąść za kierownicą 
radiowozu, włączyć syreny to dopiero frajda. 
Dzięki pomocy Pana Antoniego Michalskiego 
odwiedzili Nas również przedstawiciele KRUS 

Sandomierz, którzy w miłej atmosferze uświa-
domili dzieciom, jak bezpiecznie pomagać ro-
dzicom w gospodarstwie. W trakcie spotkania 
zorganizowano zabawy testowe obecne dzieci 
zostały nagrodzone.

Przy pomocy rodziców w ostatnią sobotę 
lipca na terenie świetlicy został zorganizowa-
ny grill, na którym głównym przysmakiem były 
pierogi zrobione przez pociechy. Przy muzyce 
i śpiewie zabawa trwała do późna.  

Zakończeniem projektu był całodzienny 
wspólny wyjazd dzieci z opiekunami do Ku-

rozwęk. Zwiedzanie pałacu, safari bizon, mini 
zoo to tylko niektóre atrakcje. Najwięcej emo-
cji wywołał labirynt z kukurydzy. Spacerując 
po nim można sprawdzić swoją zdolność 
orientacji w terenie oraz wiedzę o czym prze-
konała się grupa, która postanowiła pokonać 
kukurydziane pole. Szczery uśmiech na ma-
lutkich twarzyczkach wynagradza cały trud 
włożony w realizacje tego projektu.

Serdecznie dziękuje wszystkim uczestni-
kom Naszego działania oraz Naszym wspa-
niałym sponsorom

Fundacji Wspomagania Wsi
 Panu Antoniemu Słabie „REM-TOR”
Panu Dawidowi Żubrowi „S.H.U.B.JA-

STRZĄBI”
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-

nego KRUS w Sandomierzu
Prezes Stowarzyszenia Nasze Dmosice

Szymańska Nina
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Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku  obrad i protokołu z po-

przedniej sesji.
3. Informacja z realizacji zadań. 
4. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2012 

rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-
2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowi-
ska o stanie oświaty w gminie Koprzywnica. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy 
Koprzywnica. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w spra-
wie przyjęcia zasad korzystania z obiektów spor-
towych, będących własnością Gminy Koprzyw-
nica.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie określenia opłat za korzystanie z hali sporto-
wej i sal gimnastycznych przy szkołach na tere-
nie Miasta i Gminy Koprzywnica. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gmi-
ny Koprzywnica do realizacji projektu w ramach 
Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XX/112/2012  w sprawie doko-

nanie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA Nr XX/113/2012  w sprawie  zmia-

ny Wieloletniej Prognozy Finansowej    Gminy na 
lata 2012-2020.

O B J A Ś N I E N I A
Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020 
obejmuje zmianę załączników:  Nr 1- „Wieloletnia 
Prognoza Finansowa na lata 2012-2020”, wynika-
jącą z uwzględnienia zmian wprowadzonych za-
rządzeniem Nr 15/2012 BMiG z dnia 30.03.2012 
r. oraz uchwałą Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej 
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

DOCHODY
- dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 

286.483 zł,
- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 

313.303 zł, w tym:
 - środki z UE o kwotę 181.488 zł.
- dochody majątkowe -  zmniejszono plan o kwo-

tę 26.820 zł - w całości z UE.

WYDATKI
- wydatki ogółem – zwiększono o kwotę 286.483 zł, 
- wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 310.603 

zł, w tym:
 - na projekty /art. 5 ust.1pkt 2/ o kwotę 194.096 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem orga-

nów j.s.t. zwiększono o kwotę 4.570 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

o 77.870 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono plan o kwotę 

24.120 zł,

UCHWAŁA Nr XX/114/2012   w sprawie przy-
jęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Ko-
przywnica. 

Stanowisko Zarządu Miast i Gmin Regio-
nu Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2012 roku 
w sprawie sytuacji w oświacie w gminach woje-
wództwa świętokrzyskiego 

Prowadzenie oświaty na terenie gminy jako 
zadanie własne przypisano samorządom gmin 
w 1996 roku. Na realizację  tego zadania otrzy-
mujemy subwencję oświatową  na każdego ucznia 

Każdy z zatrudnionych nauczycieli obecnie 
faktycznie pracuje dwadzieścia kilka godzin tygo-
dniowo.

Pozostałe niespójności i paradoksy rozwiązań 
prawnych zawarte  w ustawie Karta Nauczyciela, 
to elementy wynagrodzeń  nauczycieli, które liczą 
się do pracy minimalnej  i te, które się nie liczą do 
niej. Zachodzi pytanie, dlaczego obligatoryjnie wy-
płacany dodatek wiejski w wysokości 10 % płacy 
zasadniczej oraz dodatek  mieszkaniowy, które 
utraciły dawno jakikolwiek uzasadnienie, nie są 
wyliczane do minimum. Nabierają przez to charak-
teru świadczenia socjalnego. Również przedszko-
la w wymiarze 5 godzin podobnie jak „zerówki” 
stanowią zadanie własne  gminy i są finansowane 
w całości przez samorządy. 

W sytuacji, gdy oświata  stanowi zadanie wła-
sne  gminy, warunki płacy  i pracy  dla nauczycieli 
są określone bez naszego udziału, bądź naszej ak-
ceptacji. 

Urlopy roczne dla podratowania zdrowia, któ-
re przysługują nauczycielowi po przepracowaniu 
minimum 7 lat są w całości finansowane przez sa-
morząd. 

Jest poza wszelką wątpliwością , że koszty tego 
świadczenia chorobowego powinien ponosić ZUS. 
W 2011 roku skorzystało z niego w skali kraju 15 
tys. nauczycieli, obciążając  budżety gmin na kwo-
tę 800 mln  zł.

Powyższe problemy spowodowały, iż obecna 
sytuacja  finansowa samorządów stała się bardzo 
trudna. Jesteśmy w trakcie realizacji licznych inwe-
stycji udziałem środków unijnych, dla których je-
steśmy obowiązani zagwarantować udział własny. 
Podpisując umowy w latach 2008- 2012 nie spo-
dziewaliśmy się tak znaczącego wzrostu kosztów 
oświaty po stronie samorządów. 

Jesteśmy w dramatycznej sytuacji finansowej.   
Rząd z jednej strony narzucił nam ogromne 

wydatki, a z drugiej strony ograniczył możliwości 
zadłużania się oraz wydatki bieżące, stanowiące 
między innymi wynagrodzenia nauczycieli.

Kolejnym obciążeniem finansowym jest reali-
zacja obowiązków ustawowych „pieczy zastęp-
czej”. Istniejąca sytuacja sprawia, iż pod dużym 
znakiem zapytania staje się realizacja zaplanowa-
nych zadań inwestycyjnych.

Kolejnym paradoksem  jest fundusz świadczeń  
socjalnych nauczycieli.

Jest on trzykrotnie wyższy od świadcze-
nia przysługującego  pozostałym pracownikom.  
Wszystkie te kosztowne, często unikalne przywile-
je dla nauczycieli są w całości  na drodze  przymu-
su finansowane przez samorządy.

W tej sytuacji nasuwa się jeden wniosek. To 
związki zawodowe decydują 

o prawach, które rządzą polską oświatą, gdyż 
wszystkie ich postulaty są akceptowane, a konse-
kwencje  finansowe ponosimy my samorządowcy. 

Ostatnia kwestią, którą należy podnieść jest 
problem stopni awansu zawodowego nauczycieli  
i ich pozycji zawodowej. W założeniu 4 stopnie 
awansu zawodowego nauczycieli były właściwe. 
4 stopień nauczyciela  dyplomowanego jako naj-
wyższy jest do osiągnięcia przez najlepszych  pe-
dagogów. Dziś rzeczywistość jest inna, każdy na-
uczyciel przy minimalnej  staranności, po 10 latach 
pracy staje się nauczycielem dyplomowanym. 

Jedyną możliwością dyrektora szkoły dla zróż-
nicowania płac  nauczycieli jest kilkuprocentowy  
dodatek motywacyjny. Mechanizmy te powodują, 
że nie opłaca się  być dobry nauczycielem, wy-
starczy przeciętność, bylejakość i minimalizm. To 
bardzo złe perspektywy na przyszłość polskiej 
oświaty. 

Te wszystkie zaszłości wskazują na koniecz-
ność natychmiastowej głębokiej reformy całego 
systemu prawa oświatowego, a zwłaszcza  ustawy 
Karta Nauczyciela. Zaniechanie reformy, bądź jej 
odłożenie sprawi, że polska oświata oraz jej ja-

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 23 kwietnia 2012 roku 

w wysokości określonej przez Ministerstwo Finan-
sów. Dochody z subwencji nigdzie nie pokrywa-
ją  wydatków poniesionych przez gminy na szkoły 
podstawowe i gimnazja. W związku z pogłębia-
jącym się  niżem demograficznym, w ciągu kilku 
lat  zmuszeni byliśmy do likwidacji wielu szkół. Na 
wsiach likwidowane  są przez samorządy szkoły, 
które liczą zdecydowanie mniej niż 100 uczniów. 
Propozycje bądź zamiary likwidacji szkół spotykają 
się z bardzo ostrymi protestami  rodziców. Prote-
sty te są generowane i sterowane przez  nauczy-
cieli zatrudnionych w likwidowanych palcówkach. 
Zmiana sytuacji  na korzyść samorządów  w tym 
zakresie nastąpiła w chwili, gdy decyzjom kurato-
ra oświaty odebrano status obligatoryjności. To był 
bardzo dobry krok we właściwym kierunku, uła-
twiający  gminom proces racjonalizacji sieci szkół. 
To jednak zdecydowanie za mało, gdyż w dalszym 
ciągu likwidacja szkół z 30 uczniami, to droga przez 
mękę, albo przedsięwzięcie wręcz nie do zrealizo-
wania.  Narosło wobec  tych spraw wiele mitów, 
choćby ten o wysokiej jakości  kształcenia w małej 
szkole. Nasuwa się tu pytanie, jak może być wysoki 
poziom nauki w klasach łączonych, liczących 7-9 
uczniów. Obecnie brak jest danych  potwierdza-
jących wysoki poziom nauczania  w małych szko-
łach. Jednocześnie koszty utrzymania małych szkół 
są gigantyczne. Straty z tytułu złej sieci szkół zo-
stały wyliczone na podstawie  danych z ponad 50 
%  samorządów w województwie  świętokrzyskim 
w roku szkolnym  2008-2009 i wynoszą 250 mi-
lionów zł.  Obecnie wobec gwałtownego  wzrostu 
kosztów  utrzymania oświaty, sumę tą należy po-
dwoić. Natomiast w skali kraju straty z tego tytułu 
sięgają 8-10 miliardów zł.  

Propozycje, które naszym zdaniem poprawiła-
by tę sytuację, to absolutna  konieczność zdjęcia 
z samorządów  obowiązku utrzymania szkół, liczą-
cych na obszarach wiejskich poniżej 70 uczniów. 

Drugim problemem, na który zwracamy uwa-
gę, to problem przerzucenia  kosztów utrzymania 
oświaty na samorządy. Wiąże  się on z kolejnymi 
pakietami praw przyznawanych nauczycielom pod 
naciskiem związków zawodowych.

Pierwszym przykładem jest ustanowienie pu-
łapu  minimalnego wynagrodzenia  w poszczegól-
nych grupach awansu zawodowego. Cieszy nas, że 
pułap dla nauczycieli dyplomowanych to 4,817 zł  
miesięcznie. Jednak radość znika w obliczu  faktu, 
że około 60 %  tej sumy otrzymujemy  w formie  
subwencji, natomiast pozostałe  40 % musimy po-
kryć z budżetu gminy. 

Biorąc pod uwagę fakt, że płaca zasadnicza  
nauczyciela plus wszystkie  dodatki do pensji na-
uczycielskiej wypłacanej przez samorządy, to 
około 90 % pensji minimalnej, pozostałą część 
samorządy muszą wypłacić nauczycielom bez 
świadczenia pracy, gdyż należy wypłacić wszyst-
kim, zarówno tym, którzy osiągnęli minimum jak 
i tym, którzy tego minimum nie osiągnęli. W tej sy-
tuacji stworzył się swoisty   precedens i mechanizm 
wypłaty „14 pensji”. 

Samorządy bronią się przed tymi zapisami, po-
lecając dyrektorom szkół uzupełnienie  wymaga-
nego minimum nadgodzinami. Efektem jego działa-
nia jest to, iż szkoły będą zamknięte  dla  młodych  
adeptów  nauczycielskiego zawodu  przez kolejne  
10 lat, jeśli obecne regulacje  prawne nie zostaną 
zmienione.

W innych krajach np. w Finlandii ograniczono 
nabór studentów na kierunki  nauczycielskie. Rów-
nież  średnia  wieku  nauczycieli w naszych szko-
łach wskutek braku napływu  młodej kadry będzie 
rosnąć. 

Kolejnym efektem przepisu o wynagrodzeniu  
minimalnym nauczycieli jest faktyczna  dezaktu-
alizacja  zapisu o pensum (18 godz. + 2 karciane  
tygodniowo). Jest to zapis anachroniczny, a nawet 
kuriozalny  wobec faktu, że to pensum dla ucznia 
wynosi od 26-31 godzin tygodniowo.

kość i efektywność będzie malała, a konsekwencje 
dla samorządów będą jeszcze bardziej boleśniej-
sze. Już dziś wiadomo, że wiele samorządów do 
otrzymywanej subwencji oświatowej dokłada 
z własnych środków od 50 – 80 % jej wartości. Ta 
sytuacja sprawia, że stajemy się administratorami, 
a nie  inwestorami , gdyż  oświata pochłania środki 
na zadania inwestycyjne. 

UCHWAŁA Nr XX/115/2012 podjęcie uchwa-
ły  zmieniającej uchwałę  w  sprawie uchwalenia 
statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica. 

Na podstawie  art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym rada Miejska ma obowiązek dostosowa-
nia zapisów w Statutach osiedli do aktualnie obo-
wiązujących przepisów prawa

UCHWAŁA Nr XX/116/2012 podjęcie uchwa-
ły zmieniającej uchwalę w sprawie przyjęcia zasad 
korzystania z obiektów sportowych, będących wła-
snością Gminy Koprzywnica.

W zasadach i trybie  korzystania z obiektów 
sportowych będących własnością gminy ustalo-
nych w Załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 

w Koprzywnicy  Nr XXXV/115/05 z dnia 9 
czerwca 2005 r. wprowadzono zmiany w części 
dot. zwolnień za korzystanie z obiektów ze wzglę-
du na wzrastające koszty utrzymania.

UCHWAŁA Nr XX/117/2012 podjęcie uchwa-
ły zmieniającej uchwałę w sprawie określenia opłat 
za  korzystanie z hali sportowej i sal gimnastycz-
nych przy szkołach na terenie Miasta i Gminy Ko-
przywnica.

Ze względu na zwiększone koszty utrzyma-
nia obiektów należało zmienić stawki określone 
w Uchwale Rady Miejskiej w Koprzywnicy Nr 
XXV/116/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r.  w związku 
z tym na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm./ oraz art. 4 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 20 grud-
nia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. 
z 2011 r. Nr 45 poz. 236/ należało podjąć uchwałę 
w sprawie zmiany stawek.

UCHWAŁA Nr XX/118/2012 w sprawie przy-
stąpienia Gminy Koprzywnica do realizacji projektu 
w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Spo-
łecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy 
złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projek-
tu systemowego pt. „Do pracy by się szło” realizo-
wanego w ramach PO KL – Priorytet VII „Promocja 
Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 
7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integra-
cji przez ośrodki pomocy społecznej”. 

Koszt ogólny projektu to kwota 213 515,00 zło-
tych, w tym:
 - dotacja – 191 095,92 zł
 - wkład własny – 22 419,08 zł

Kwota wkładu własnego projektu pochodzi 
w całości ze środków jednostki samorządu tery-
torialnego, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Ko-
przywnicy przeznaczonych na finansowanie za-
siłków okresowych i celowych przewidzianych 
w ustawie o pomocy społecznej. 

W dniu 22 lutego 2012 roku Świętokrzyskie 
Biuro Rozwoju Regionalnego pismem znak: ŚBRR. 
POKL. DOPS. 7141.1.70.077.2012 poinformowało, 
że złożony wniosek jest poprawny pod względem 
formalnym i merytorycznym. Po przedłożeniu wy-
maganych dokumentów w dniu 21.03.2012 roku 
podpisano umowę o dofinansowanie. 

W związku z powyższym, podjęcie uchwały 
w sprawie przystąpienia Gminy Koprzywnica do 
realizacji projektu w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki jest zasadne. 

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 25 maja 2012 roku 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad i protokołu z po-

przedniej sesji.
3. Informacja z realizacji zadań. 
4. Informacja o stanie oświaty na terenie Gminy Ko-

przywnica.
5. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2012 

rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-
2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do 
kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebie-
gu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej 
uznania lasów za ochronne, położonych na te-
renie Gminy Koprzywnica.

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

Zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA NR XXI/119/2012 w sprawie doko-

nania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XXI/120/2012 w sprawie zmia-

ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 
lata 2012-2020.

O B J A Ś N I E N I A
Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020 
obejmuje zmianę załączników: Nr 1- „Wieloletnia 
Prognoza Finansowa na lata 2012-2020”, wynika-
jącą z uwzględnienia zmian wprowadzonych za-
rządzeniem Nr 17/2012 BMiG z dnia 25.04.2012 
r. oraz uchwałą Nr XXI/119/2012 Rady Miejskiej 
z dnia 25 maja 2012 r.
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Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad i protokołu z po-

przedniej sesji.
3. Informacja z realizacji zadań.
4. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-
2020.

6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania bu-
dżetu gminy za 2011 rok oraz sprawozdania fi-
nansowego.

7. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budże-
tu gminy za 2011 r. oraz o sprawozdaniu finanso-
wym.

8. Wysłuchanie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
9. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Koprzywnicy.

Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

DOCHODY
- dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 

109.763 zł,
- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 

49.763.zł, w tym:
- dochody majątkowe -  zwiększono plan o kwotę 

60.000 zł.

WYDATKI
- wydatki ogółem – zwiększono o kwotę 109.763 zł, 
- wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 3.763 zł, 

w tym:
 - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o 55.200 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono plan o kwotę 

106.000 zł,

UCHWAŁA NR XXI/121/2012 w sprawie zali-
czenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia 
jej przebiegu.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 
marca 1985r.o drogach publicznych /D. U. z 2007 
r. Nr 19,  poz.115 z późn zm./ Rada Miejska jest 
władna do podjęcia uchwały w sprawie zalicze-
nia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia 
jej przebiegu,  po zaciągnięciu opinii właściwego 
Zarządu Powiatu.   

Uchwałą Nr 234/2012 dnia 3kwietnia 2012r.  
Zarząd powiatu w Sandomierzu wyraził pozytyw-
ną opinię w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej 
do kategorii dróg gminnych. Potrzeba zaliczenia 
drogi wewnętrznej przez gminę wynika z faktu, iż 
droga ta stanowi ważny ciąg komunikacyjny łączą-
cy Gminę Koprzywnica z Gminą Samborzec jak 
również na wypadek zagrożenia powodziowego 
będzie stanowić  drogę serwisową do ochrony 
przeciw powodziowej. Zaliczenie drogi do kate-
gorii dróg gminnych stanowi podstawę do nada-
nia numeru przez  Zarząd Województwa Świę-
tokrzyskiego, zgodnie z cytowaną wyżej ustawą 
o drogach publicznych. W związku z powyższym 
podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne 
i uzasadnione.

UCHWAŁA NR XXI/122/2012  w sprawie opi-
nii dotyczącej uznania lasów za ochronne,  położo-
nych na terenie  Gminy Koprzywnica.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 16 
ust.2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59) do właściwości 
Rady Miejskiej należy opiniowanie w kwestii uzna-
nia lasu za ochronny. Wnioskowane lasy w pełni 
odpowiadają warunkom określonym w art. 16 
ustawy o lasach oraz w rozporządzeniu Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le-
śnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki 
leśnej ( Dz. U. nr 67, poz.337).

Lasy na terenie Gminy Koprzywnica wpisu-
ją się w istniejący i aktualizowany przez Ministra 
Środowiska system lasów ochronnych w regionie 
i w Województwie Świętokrzyskim.

Z tytułu uznania lasów za ochronne Gmina 
ponosi jedynie skutki ekonomiczne wynikające 
z przepisów prawnych związanych z podatkiem 
leśnym należnym Gminie.

Uznanie lasów za ochronne nie powoduje 
ograniczeń budowy infrastruktury technicznej na 
terenach do nich przyległych. Wszelkie inwestycje 
powinny być jednak realizowane zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały 
jest celowe i uzasadnione.

UCHWAŁA Nr XXI/ 123/2012 w sprawie 
udziału w utworzeniu przez Organizację Tury-
styczną„ Szlak Jagielloński” w ramach Międzyna-
rodowego Parku Turystyczno Kulturowego „Via 
Jagiellonica” Parku Osadnictwa Cysterskiego w Ko-
przywnicy i zarządzania nim.

Park Osadnictwa Cysterskiego ma powstać sta-
raniem Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloń-

ski”, nowo powołanej Fundacji  „ Via Jagiellonica” 
oraz miejscowej społeczności. 

Park współdziałać ma w ramach Międzynaro-
dowego Parku Turystyczno – Kulturowego z Cen-
trum Obsługi Turystycznej utworzonym już w Lu-
blinie oraz innymi Parkami miejscowymi, które 
aktualnie są tworzone w Bielsku Podlaskim, Łanach 
koło Gościeradowa,  Kosinie w Gminie Annopol 
i Nowym Korczynie.

Podjęcie uchwały jest zasadne, ponieważ nie 
niesie za sobą nowych zobowiązań finansowych 
, a jedynie zobowiązuje do współpracy meryto-
rycznej i organizacyjnej. Ewentualna obsługa Parku 
powierzona ma być mieszkańcom Gminy, których 
zatrudni Fundacja.

UCHWAŁA  N R XXI/124/2012 w sprawie wy-
rażenia zgody na zbycie nieruchomości

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 13 ust. 1  i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 
do właściwości Rady Miejskiej należy podejmowa-
nie uchwał w sprawach majątkowych gminy doty-
czących zbycia nieruchomości gruntowych.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały 
jest celowe i uzasadnione.

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 15 czerwca 2012 roku 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2011 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica za 2011 r.

12. Wolne wnioski i zapytania radnych.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA NR XXII/125/2012 w sprawie do-

konanie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XXII/126/2012 w sprawie  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
na lata 2012-2020.

O B J A Ś N I E N I A
Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020 

obejmuje zmianę załączników: Nr 1- „Wielolet-
nia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020”, wy-
nikającą z uwzględnienia zmian wprowadzonych 
uchwałą Nr XXII/125/2012 Rady Miejskiej z dnia 15 
czerwca 2012 r.

Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

DOCHODY
- dochody ogółem – zmniejszono plan o kwotę 

81.617 zł, w całości z dochodów bieżących.

WYDATKI
- wydatki ogółem – zmniejszono plan o kwotę 

81.617 zł, 
- wydatki bieżące – zmniejszono plan o kwotę 

61.617 zł, w tym:
 - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o 55.330 zł,

 - wydatki związane z funkcjonowaniem orga-
nów j.s.t. zmniejszono o 24.300 zł,

 - wydatki na obsługę długu zmniejszono 
o 7.500 zł.

- wydatki majątkowe – zmniejszono plan o kwotę 
20.000 zł.

UCHWAŁA NR XXII/127/2012 w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finansowego wraz spra-
wozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

UCHWAŁA NR XXII/128/2012 w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Ko-
przywnica  za 2011 r.

sporządziła 
Janina Podobińska

14.wrzesnia 2012r. do użytku od-
dana została ścieżka rowerowa przy 
zalewie w Koprzywnicy. Łącznie 
rowerzyści mają teraz do dyspozy-
cji nowa solidnie utwardzona trasę 
o długości 5 km.

Za sprawą p. Burmistrza Mar-
ka Jońcy oraz pracowników UMiG 
w Koprzywnicy zmienił się również 
wizerunek ujęcia wodnego przy 
zalewie. Z roku na rok inwestycji 
przybywa i pięknieje nam nasze mia-
steczko. 

lzNowa 
atrakcja dla 
rowerzystów

Z dniem 01.10.2012 r. dzieci przedszkolne 
mogą uczęszczać do przedszkola zlokalizowa-
nego w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niedź-
wicach. Placówka ta jest filią koprzywnickiego 
Przedszkola ,,Pod sosnami”. Już w poniedzia-
łek odbyły się pierwsze zajęcia, natomiast 
uroczyste otwarcie przedszkola nastąpi dn. 
08.10.2012 r.

lz

Idzie Jaś, idzie Staś 
idzie też Marysia…
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We wrześniowym numerze Koprzywnic-
kich Pejzaży pragnę przedstawić Państwu 
sylwetkę osoby, którą mieszkańcy Koprzyw-
nicy doskonale znają od strony medycznej. 
Wszyscy wiedzą, że Pan Jacek Łabudzki jest 
lekarzem i na co dzień pomaga większości 
z nas, lecz  po pracy zamienia swój lekarski 
kitel na strój sportowy i zajmuje się swoją 
drugą pasją –bieganiem.  Za sprawą uczest-
nictwa w najtrudniejszym maratonie świata 
czyli „Spartathlonie” imprezie, która jest wy-
zwaniem dla ludzi „z żelaza”, którzy w mor-
derczym upale i górach pokonują dystans 
z Aten do Sparty 246 km w czasie do 36 go-
dzin, nasz  doktor stał się maratończykiem. 
Doktor Łabudzki jest wyrafinowanym spor-
towcem, bierze udział w niezwykle presti-
żowych i wymagających niebywale wysokiej 
sprawności fizycznej biegach oraz rywalizuje 
z zawodnikami z całego świata.

dr Jacek ŁABuDzKI 
– Człowiek z żelaza

Dzień dobry! Panie Jacku Jak zaczęła się Pańska 
przygoda ze sportem? Jakie czynniki zadecydowały 
o tym, że wybrał Pan lekkoatletykę?

 Ze sportem byłem związany od dawna, głównie 
jako kibic, bo sport zawsze mnie pasjonował, zwłasz-
cza lekkoatletyka. Biegałem trochę na studiach, ale nie 
było to bieganie jakieś profesjonalne. W czasach stu-
denckich miałem wyniki, które predysponowały mnie 
do tego aby reprezentować moją uczelnię na zawo-
dach ogólnopolskich. To były biegi na 1500 m, biegi 
przełajowe do 5 km. Nie były to biegi długodystan-
sowe. Wtedy jeszcze nie było mody na bieganie ma-
ratonów. Wtedy nawet Maratonu Warszawskiego nie 
było, ani innych biegów maratońskich  Polsce. Poza 
tym w młodym wieku raczej nie ma wskazań do tego 
aby biegać takie długie dystanse. Moja przygoda z ta-
kim bieganiem, które w tej chwili pokazuję zaczęła się 
w wieku lat 40. Już jako dojrzały mężczyzna niestety 
obrosłem w tłuszcz i z dużą nadwagą( przy wzroście 
170 cm miałem rekordową nadwagę 86 kg), miałem 
problemy z zawiązywanie butów i zakładaniem skar-
petek. W tym czasie właśnie przeczytałem ogłosze-
nie w naszej gazecie lekarskiej o zawodach w randze 
Mistrzostw Polski Lekarzy w narciarstwie biegowym 
(kiedyś narciarstwem biegowym zajmowałem się na 
studiach). Postanowiłem też, że założę te narty bie-
gowe i w ogóle bez treningu pojadę zobaczyć kto 
tam z tych naszych kolegów lekarzy startuje. Jednym 
z organizatorów tej imprezy był mój kolega ze stu-
diów, który szefuje w tej chwili Klinice Ortopedycznej 
w Piekarach Śląskich. I on w przeciwieństwie do mnie 
nie zmienił się ani kszty: szczuplutki, wysportowany, 
elegancki chłopak. Pomyślałem sobie, że jeśli on może 
zachować swój wizerunek poprzez sport, to ja muszę 
do tego zmierzać aby ten swój wizerunek zmienić. 
Tak się zaczęło. Bieganie zawsze mnie inspirowało do 
różnych rzeczy. Jest to najprostsza forma uprawiania 
aktywności fizycznej i nie potrzeba tu ani sprzętu, ani 
zbyt wiele czasu, trzeba tylko chcieć. Trzeba się po-
zytywnie nastroić i systematycznie, zamiast oglądać 
transmisję sportową przed telewizorem należy w tym 
czasie wyjść z domu i ruszać się samemu.

Najpierw to były krótkie wybiegania, później co-
raz dłuższe, aż w końcu dojrzałem do tego aby poje-
chać na pierwszy półmaraton, na którym wypadłem 
nad wyraz przyzwoicie. Jeszcze bardziej się zaanga-
żowałem w uprawianie biegania, oczywiście amator-
sko i już po roku czasu uczestniczyłem w pierwszym 
maratonie. Ku zdziwieniu wszystkich, a zwłaszcza 
samego siebie osiągnąłem wynik poniżej 3 godz. – co 
do tej pory dla wielu jest nieosiągalne.

A zrobiłem to na moim pierwszym maratonie 
w Poznaniu. Już tam zaświeciła się jakaś tam lampka, 
że te predyspozycje do biegania pozostały, i że te geny 
wytrzymałościowe dają o sobie znać. No i oczywiście 
mój wizerunek z każdym miesiącem się poprawiał, ki-
logramy spadały w dół. W ten sposób zaczęła się moja 
przygoda z bieganiem i trwa ona do dziś.

Sahara i Maraton Piasków na południe od Ma-
roka, Republika Południowej Afryki i Comrades 
Maraton, Stany Zjednoczone i bieg w górach Sierra 
Nevada. Czy może Pan opowiedzieć czytelnikom 
Koprzywnickich Pejzaży  o  swoim udziale w tych 

niezwykle prestiżowych, a zarazem bardzo trudnych 
biegach? 

Bardzo chętnie, otóż dzięki bieganiu wśród mo-
ich kolegów biegaczy spotkałem wielu ciekawych 
ludzi, lekarzy i nie tylko. Wspólnie zaczęliśmy snuć 
różne plany sportowe na przyszłość. Po trzech latach 
biegania wystartowałem już w  I Międzynarodowym 
Wielkim Maratonie w Londynie. Było to niesamowi-
te przeżycie, zresztą do dzisiaj uważam, że to jeden 
najpiękniejszych maratonów w jakich brałem udział, 
należy dodać, że bardzo dobrze wypadłem tam wy-
nikowo. Później udział w wielu maratonach ulicznych 
w różnych miejscach świata, był Rotterdam, Paryż, 
Rzym, Monako i Maratony Szwajcarskie. W tej chwili 
jakby tak policzyć mam przebiegniętych ok. 30 mara-
tonów. W Polsce Poznań, w czasie którego co roku są 
rozgrywane Mistrzostwa Polski Lekarzy w Maratonie, 
ale też Kraków, Maraton Solidarności w Gdańsku. Ja 
głównie bardziej starałem się, żeby za sprawa biegania 
realizować następną swoją pasję czyli podróże. Za-
wsze lubiłem sobie przynajmniej po mapie czy na atla-
sie popatrzeć, gdzie można by w ten świat pojechać 
i co ciekawego zobaczyć. No i wytyczało się właśnie 
kolejny cel poznawczy typu Madryt. Jedziemy do 
Madrytu, mamy tam znajomych, jest maraton 3-4 
dni – taki przedłużony weekend. Trochę zwiedza-
my, oglądamy by można było wtedy połączyć jedno 
z drugim, czyli przyjemne z pożytecznym. Ewentual-
nie pobyt nad Morzem Śródziemnym, w czasie któ-
rego rozgrywane były Mistrzostwa Świata Medyków 
na zasadzie igrzysk olimpijskich, biorę rodzinę, rodzi-
na leży na plaży, a ja biegam przez 5 dni na różnych 
dystansach. Wtedy trochę inaczej trenowałem, żeby 
dobrze wypaść i w tym czasie oczywiście jak na swo-
je lata miałem dobrą prędkość. W latach 2005-2007 
trzykrotnie rok po roku biegałem na igrzyskach i przy-
wiozłem z nich wszystkie medale. Także były to złote, 
srebrne i brązowe medale i mogę powiedzieć, że je-
stem Mistrzem Świata Lekarzy z 2005, 2006 i 2007r. 
w takich konkurencjach jak: bieg na 1500 m, 5 km czy 
cross – country bieg przełajowy. Później po sukcesach 
na Medigamesach, kiedy byłem już Mistrzem Świata 
w 2006r. w Paryżu, zrobiłem sobie piękną  życiówkę 
w maratonie, która była nie do poprawienia, bo to 
już było na granicach wydolności organizmu. Posta-
nowiłem spróbować czegoś innego, biegi uliczne już 
mi się przejadły. Nie chciałem klepać tych marato-
nów, ja zawsze mam ambitne wyzwania i moje plany 
poszły dalej w kierunku biegów ULTRA. Są to biegi, 
gdzie biega się wszystkie dystanse powyżej maratonu. 
W czasie jednego z tych biegów, który był zorganizo-
wany w Szwajcarii (biegłem do już 2 razy na dystansie 
100 km)spotkałem kolegę, który biegał w biegu p.n. 
Spartathlon. Jest on super maratonem z Aten do Spar-
ty. To jeden z najtrudniejszych maratonów na świecie. 
T o właśnie mój kolega zaszczepił mnie tą myślą, żeby 
spróbować i tam. Pojechałem i udało się. Przeżycia 
z tamtego biegu  są niesamowite. Nie byłem do końca 
mentalnie i logistycznie przygotowany do tego biegu, 
bo tam obowiązują spartańskie warunki i trzeba się 
dobrze przygotować i pod względem żywieniowym 
i pod względem rozłożenia sił. My tak trochę poszli-
śmy mówiąc tak kolokwialnie ,,po bandzie”, ,,na ży-

wioł”, ale takie dystanse uczą pokory. Nie można tego 
zrobić o tak sobie. Ale udało się i zaczęły sie następne 
plany, na kolejne biegi ultra, które w tym momencie 
są dla mnie wyzwaniem. Postanowiłem robić to , co 
mi się najbardziej podoba czyli podziwiać przyrodę 
biegając i wypróbować swój organizm ile go jeszcze 
można eksploatować. To są właśnie te starty w tym 
roku. Jest 6 takich ekskluzywnych światowych bie-
gów, których ukończenie nobilituje, i tych sześciu 
w sumie żaden Polak nie ukończył. Myślę, że więcej 
rodaków by tam startowało, ale warunki finansowe nie 
pozwalają, żeby realizować swoje hobby za tak duże 
pieniądze. W tym momencie jeżeli się nie ma sponso-
ra to taki wyjazd za granice kosztuje.

Do tych ekskluzywnych biegów są organizowane 
eliminacje wstępne, nieraz oprócz tego jest potrzebne 
również szczęście. Do biegu p.n. Western States En-
durance Run w górach Sierra Newada zgłasza się 8-10 
chętnych więcej niż jest miejsc. Tam jest po prostu 
losowanie, nie ma tak łatwo. Amerykańscy organiza-
torzy poszli trochę na rękę ludziom spoza Ameryki, bo 
zgłaszają się tam też ludzie z całego świata, i postano-
wili dopuścić po jednym reprezentancie każdego kra-
ju. Z dwóch zgłoszonych Polaków wybrano mnie. Ale 
były kraje, z których zgłosiło się dwadzieścia i więcej 
osób, np. z Australii czy z Anglii i tam też wybrali po 
jednym zawodniku. Ten rok rzeczywiście był obfity 
w bieganie i robiony pod katem tego żeby być tym 
Polakiem, który ukończył wszystkie 6 maratonów. 
Natomiast bieg dookoła Mont Blanc, który ukończy-
łem w zeszłym roku, jest ekstremalnym biegiem gór-
skim. Obiega się dookoła cały masyw Mont Blanc na 
dystansie 170 km, przy przewyższeniu 10 km- to tak 
jakby wyjść z poziomu morza i wyjść ponad Everest 
i z powrotem. To są niesamowite przeżycia, na trasie 
biegu poznaje się wielu ciekawych ludzi pozytywnie 
zakręconych. Uczestniczyłem tez w Maratonie Pia-
sków na Saharze. To też bieg ekstremalny, bo biegnie 
się z pełnym ekwipunkiem z zapasem żywności na 
tydzień w plecakach, mieszka się w prowizorycznych 
berberyjskichnamiotach nie ma tam praktycznie do-
stępu do żadnych środków sanitarnych. 1000 osób 
w ten sposób przezywa tydzień na Saharze. Byłem 
też w Południowej Afryce, tam też jest słynny bieg, 
nie jest może zbyt trudny, bo to tylko 90 km, ale jest 
to najstarszy ultra maraton na świecie, bo rozgrywa-
ny praktycznie od I Wojny Światowej. Organizatorzy 
bardzo pieczołowicie pielęgnują tradycję rozgrywania 
tego biegu i Comrades Maraton jest już obecny pra-
wie 90 lat. Startuje w nim 18 000 ludzi, tak w biegu 
na 90 km startuje 18 000 osób. Jest to jak najbardziej 
prestiżowy bieg, dlatego on w tym kanonie jest. No 
i został już mi tylko do przebiegnięcia tylko bieg p.n. 
Badwater w Dolinie Śmierci w Ameryce Północnej. 
Dlaczego taka nazwa? Bo tam nie ma wody, tam nie 
ma życia. Ten bieg wymyślił ktoś po to, aby sprawdzić 
granice ludzkich możliwości. To bieg w krainie gdzie 
jest pustynia, jest jedna droga i 500C w cieniu, którego 
nie ma. Jak w piekiełku. Aby wystartować w tym biegu 
należy mieć już duże osiągnięcia. Każdego roku orga-
nizatorzy zapraszają do niego tylko 100 uczestników. 
Trzeba pokazać swoje CV, osiągnięcia i wtedy kwali-
fikują czy dana osoba jest w stanie ten bieg ukończyć.

Jak często Pan trenuje i jak to wszystko jest moż-
liwe w połączeniu z pracą i domem?

Jak się godzi to wszystko? Jak się chce to można. 
Nieraz trzeba wstać o 5 rano, nieraz trzeba wyjść na 
trening o 2300. Bywały treningi, które kończyłem po 
północy. Ale w tej chwili jak się powie raz, że albo coś 
mi tam nie pasuje, albo nie mam czasu, bo ktoś ma zły 
humor, to jest to najprostsze wytłumaczenie aby nie 
iść na trening. Dlatego nie ma niepogody, nie ma złych 
warunków atmosferycznych, deszcz, śnieg-człowiek 
nie jest z cukru, nie rozpuści się. A żeby nie było to 
kosztem pracy ani rodziny, to trzeba właśnie w takich 
właśnie nieparlamentarnych porach wychodzić na tre-
ningi, żeby nikt nie powiedział, że Łabudzki biega so-
bie, a tu praca leży odłogiem, rodzina niezadowolona. 
Staram się trenować od godziny do półtorej dziennie, 
bo tyle czasu taki trening trwa, może z wyjątkiem tego 
niedzielnego treningu, który powinien być dłuższy. 
Doba ma 24 godziny, więc każdy powinien wygospo-
darować te 1,5 godziny dla siebie. 

Myślę, że praca zawodowa z życiem rodzinnym 
i sportem jest do pogodzenia, uważam również, że 
pewne rzeczy trzeba ważyć i priorytety muszą być 
najważniejsze-rodzina, praca dopiero na trzecim miej-
scu hobby czyli pasja, ale ona też jest ważna do tego 
aby normalnie funkcjonować.

Już po raz 4 z roku na rok na Ziemi Sandomier-
skiej odbywają się Letnie Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Triathlonie i IV Letnie otwarte Mistrzostwa San-

domierza w triathlonie. Jak doszło do zakrojonego 
na tak wysoką skalę przedsięwzięcia i dlaczego taka 
mordercza dyscyplina – triathlon?

Zdarzyło się parę lat temu, że mieliśmy mieć za-
wody triathlonowe w środowisku lekarskim o randze 
Mistrzostw Polski, ale organizator zrezygnował i nie 
miał się kto tego podjąć. A ja nie jestem triathloni-
stą, bo nigdy nie byłem dobrym pływakiem, kiedyś 
się bawiłem w triathlon, ale wychodziłem z wody 
prawie ostatni i później było to nie do nadrobienia. 
Poza tym w triathlonie trzeba mieć bardzo dużo czasu 
aby trenować, to są 3 konkurencje: bieg, pływanie no 
i jazda na rowerze. A żeby dobrze jechać na rowe-
rze to na trening należy te 2,3 godzinki dziennie po-
święcić, no i sprzęt. Dlatego ja twierdzę, że bieganie 
jest sportem najbardziej wymiernym, bo tutaj nie jest 
się uzależnionym od sprzętu. Dobre buty wystarczą. 
Nieraz w wyścigach kolarskich, gdzie sprzęt gra dużą 
rolę, defekt pozbawia zawodnika dobrego miejsca na 
podium. A tutaj jesteś wytrenowany? Jesteś w formie? 
Wygrywasz! 

Podjąłem więc pałeczkę i postanowiłem aby 
triathlon przeprowadzić  w nas w Sandomierzu. Naj-
pierw zrobiliśmy to w formie Zimowych Mistrzostw 
Polski, gdzie wszystko odbywało się w Sandomierzu. 
Ale później było parcie lekarzy aby zrobić prawdzi-
wy triathlon, taki jaki powinien być. No to jedynym 
akwenem, który mogłem zaproponować był zalew 
w Koprzywnicy, poza tym związki przyczynowe też 
są aby tyło to tu. Tak mi się ładnie ułożyło, że podczas 
letniego triathlonu początek mamy w Koprzywnicy 
nad zalewem, a koniec w Sandomierzu na Rynku Sta-
rego Miasta.

Niebagatelną rolę w Letnich Mistrzostwach Pol-
ski Lekarzy w Triathlonie odgrywa Koprzywnica i jej 
walory rekreacyjno sportowe, mowa tu m.in. o na-
szym dużym akwenie czyli zalewie. Nie sposób nie 
zauważyć, że poprzez sport można również świetnie 
promować nasza Małą Ojczyznę. Czy w przyszłości 
zakłada Pan jeszcze jakieś inne propozycje sporto-
we co do naszego, nie sposób tego nie powiedzieć 
wspólnego, miasteczka?

Coraz więcej ludzi nas odwiedza, wszystkim 
się podoba zarówno start jak i meta. I ta nasza Ko-
przywnica, która zawsze jest w cieniu Sandomierza, 
też dzięki temu triathlonowi na szersze wody wypły-
wa. Każdy, kto przyjedzie z Polski , a nie był jeszcze 
w tych stronach, przeciera oczy, że tu mamy takie ład-
ne miejsce koło Sandomierza z takim stary zabytkiem 
jakim jest pocysterski kościół, z takim dużym zbiorni-
kiem wodnym, no i z taka malowniczą okolicą. 

Także tutaj wszystko jest rozwojowe, wręcz na-
wet mieliśmy propozycję aby Koprzywnica sama 
zrobiła swój triathlon, taki dosyć duży nawet większy 
niż w Sandomierzu. Wokół mamy różne malownicze 
trasy, łącznie z tym nowym szlakiem Koprzywnicy 
do Sulisławic, można wytyczać  ciekawe trasy i robić 
wszystko tu w Koprzywnicy. Z p. burmistrzem jeste-
śmy już po słowie, pomysł mu się bardzo podobał 
i być może Koprzywnica będzie miała swój odrębny 
triathlon. To by było dla naszego miasteczka bardzo 
nobilitujące. Może uda się zrobić tak, aby Koprzyw-
nica zaistniała na triathlonowej mapie Polski, i żeby 
była miejscem rozpoznawalnym. Obecnie w tej części 
Polski bardzo mało jest takich wydarzeń sportowych. 
Triathlon jest taka trochę nietypową konkurencją, ale 
jak zauważyłem trochę bardziej elitarną. W tym roku 
mieliśmy 100 triathlonistów zaś w przyszłym zwięk-
szymy limit do 150 uczestników.

Śmiem twierdzić, że z pewnością to nie 
koniec sportowego podboju Świata przez Jacka 
Łabudzkiego. Jakie ma Pan zatem plany i marzenia 
na najbliższą przyszłość?

A na przyszły rok zobaczymy, ten BADWATER 
może jeszcze nie, przełożę na później. Ale pojawiły 
się następne biegi, które nie są co prawda w tym ka-
nonie ale są też nieprzebiegnięte przez Polaków. Jest 
taki bieg w Brazylii na dystansie 135 mil, ma taki sam 
dystans jak w Badwaterze, liczy się on w kwalifika-
cjach Badwatera i w nim chciałem spróbować swoich 
sił. Stoi on [od dużym znakiem zapytania, bo zapisy 
się zakończyły, ale jakaś furtka z pewnością jest aby 
tam wystartować. 

Jest jeszcze jeden bieg , gdzie jest dopuszczanych 
20-30 osób. To bieg górski na przedgórzu Karakorum 
czyli Indie, biegnie się 222 km, całość odbywa się 
między 4000 m n.p.m. a 5500 m n.p.m. Tam się jest 
na dachu świata.

Dziękuję za piękny wywiad i trzymam kciuki za 
te kolejne wymarzone prze z Pana biegi. Życzę powo-
dzenia:) i oczywiście pierwszych miejsc na podium.
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100 pasjonatów sportu z całego kraju 
wzięło udział w IV letnim triathlonie zorga-
nizowanym 18 sierpnia 2012 roku w Sando-
mierzu i Koprzywnicy. Imprezie przyświecał 
cel propagowania zdrowia poprzez sport.

Zawody IV Letnich Mistrzostw Polski Le-
karzy w Triathlonie i IV Letnich Otwartych 
Mistrzostw Sandomierza w Triathlonie rozpo-
częły się na zalewie w Koprzywnicy. Uczest-
nicy musieli przepłynąć 750 metrów. Następ-
nie 20 kilometrową oznaczoną trasą udali się 
rowerami do Sandomierza. W nadwiślańskim 
grodzie był do pokonania ostatni etap, czyli 
bieg na dystansie 5 kilometrów  wokół Stare-
go Miasta.  Jak podkreślili organizatorzy, fre-
kwencja na zawodach dopisała, a chętnych do 
wzięcia udziału jest co raz więcej. Wiek nie 
stanowił przeszkody, gdyż najstarszy uczestnik 
miał 72 lata, a najmłodszy 17 lat. 

Nie brakowało słów uznania z ust uczest-
ników, którzy chwalili sobie dobrą organizację 
i miłą atmosferę towarzyszącą imprezie. Dla 
kilku uczestników jest to już kolejna edycja 
triathlonu. Wszyscy zgodnie podkreślili, że 
w ten sposób mogą sprawdzić swoją kondy-
cję, jak również pokonać własne słabości.

Uroczystość zakończenia IV letniego tria-
thlonu odbyła się na Rynku Starego Miasta 
w Sandomierzu. Nagrody, medale i dyplomy 
wręczyli: dr Ewa Kondek Zastępca Burmi-
strza Sandomierza, Marek Jońca Burmistrz 
Koprzywnicy, Dorota Kruszec Sekretarz 
Miasta i Gminy Koprzywnicy, Anna Paluch 
przewodnicząca Rady Miejskiej Koprzywni-

W niedzielę 09.09.2012r. nad zalewem koprzywnickim 
odbyły się towarzyskie zawody wędkarskie z okazji 25-lecia 

Koła PZW Nr 1 w Koprzywnicy. W obchodach Jubileuszu 
uczestniczyli przedstawiciele władz Urzędu Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy oraz przedstawiciele Zarządu Okręgu Pol-
skiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu. Głos zabrał 
Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy p. Marek Jońca, 

Dyrektor  Okręgu PZW w Tarnobrzegu p. Sławomir Figacz 
oraz Sekretarz Okręgu PZW w Tarnobrzegu p. Jan Polański. 
Koło Wędkarskie w Koprzywnicy założone zostało 25.01.1987r. 

przez p. Dyrektor Biura ZO kol. Helenę Pabisiak , liczy sobie już 
okrągłe 25 lat.

Podczas  jubileuszowego świętowania medalami za zasługi 
dla wędkarstwa zostali odznaczeni wędkarze: Adam Gawroński, 
Grzegorz Pęgal, Zygmunt Partyka. Natomiast w zawodach węd-
karskich za zdobycie kolejnych miejsc na podium wędkarze nagro-
dzeni zostali pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.

Po oficjalnych uroczystościach prezes Koła p. Janusz Bato-
gowski zaprosił wszystkich uczestników spotkania na wspólną 
biesiadę, która trwała do późnego popołudnia.

Janusz Batogowski

Jubileusz 25-lecia Koła Wędkarskiego 
   w Koprzywnicy

IV Letnie Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie 
i IV Letnie Otwarte Mistrzostwa Sandomierza w Triathlonie

cy, a także Jacek Łabudzki, lekarz pediatra, 
współorganizator i pomysłodawca zawodów.

W IV Letnich Mistrzostwach Lekarzy 
w Triathlonie, w kategorii kobiet do 35 roku 
życia zwyciężyła Ewa Wonko z Łodzi, na 
drugim miejscu uplasowała się Katarzyna Jur-
kiewicz z Poznania, a na trzecim Katarzyna 
Klimala z Częstochowy. W kategorii kobiet 
powyżej 35 roku życia zwyciężyła Joanna 
Dangel z Warszawy.  W kategorii mężczyzn 
do 35 roku życia na podium stanęli: Michał 
Małysza z Lublina – pierwsze miejsce, Da-
wid Nowak z Kiełczygłowa – drugie miejsce, 
Michał Olesiejuk z Sandomierza – trzecie 
miejsce. Wśród lekarzy w kategorii od 36 do 
45 roku życia najlepsi byli: pierwsze miejsce 
uzyskał Piotr Kalinowski z Włocławka, drugie 
Tomasz Nowakowski z Szklarskiej Poręby, na-
tomiast trzecie Lucjan Habieda z Frydman. Za-
służone miejsca na podium w kategorii od 46 
do 55 roku życia otrzymali: Wojciech Jurasz 
z Poznania – pierwsze miejsce, Jan Plaskacz 
z Rzeszowa – drugie, natomiast trzecie Gien-
nadij Morgun z Krakowa. Wśród najlepszych 
lekarzy w kategorii powyżej 55 roku życia 
byli: Tomasz Dangel z Warszawy, który zdobył 
pierwsze miejsce, Marcin Zajusz z Andrycho-
wa – drugie i Piotr Mikołajczyk z Będzin miej-
sce trzecie. W IV Letnich Otwartych Mistrzo-
stwach Sandomierza w Triathlonie wśród 
kobiet w kategorii do 35 roku życia najlepsze 
były panie: Kinga Bazak z Sokołowa Małopol-
skiego, który zdobyła pierwsze miejsce, Eweli-
na Kapusta z Jeziorzan uzyskała drugą pozycję 
na podium oraz Bożena Czerwińska z Sando-

mierzu na miejscu trzecim. W kategorii kobiet 
powyżej 36 roku życia najlepsza była Dorota 
Wyleciał z Katowic.  Wśród mężczyzn letnie-
go triathlonu w kategorii do 35 roku życia na 
podium stanęli: za miejsce pierwsze Marek 
Zajusz z Andrychowa, miejsce drugie Wiktor 
Chabel z Sandomierza, miejsce trzecie Mar-
cin Ignatowicz z Dębicy. W kategorii od 36 
do 45 roku życia zwyciężyli: Mariusz Piekarz 
z Przędzela miejce pierwsze, Jacek Garbacik 
ze Stalowej Woli miejsce drugie i Sławomir 
Niedziela z Szewnej miejsce trzecie. Najlepsi 
w kategorii od 46 do 55 roku życia byli: Piotr 
Smolak z Poraja miejsce pierwsze, Krzysztof 
Polak ze Stalowej Woli miejsce drugie oraz 
Wiesław Sondej z Sokołowa Małopolskiego. 

Na podium w kategorii powyżej 55 roku ży-
cia stanęli: na miejscu pierwszym Tomasz Kle-
packi z Warszawy, na miejscu drugim Marek 
Kocoń z Czeladzi i na miejscu trzecim Janusz 
Wojciechowski z Krakowa.  Puchary i wyróż-
nienia otrzymał również najstarszy uczest-
nik zawodów – Piotr Mikołajczyk z Będzin 
i najmłodsza zawodniczka triathlonu – Maria 
Habieda z Frydman. Oczywiście nie mogło 
również zabraknąć najlepszej sandomierzan-
ki, a była nią Bożena Czerwińska i najlepszego 
sandomierzanina czyli Wiktora Chabla.

Patronat honorowy objęli:
 Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza
Marek Jońca – Burmistrz Koprzywnicy

www.sandomierz.pl
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INICJATYWY I DzIAŁANIA
PODJĘTE NA TERENIE NASzEJ GMINY

W czołówce, czy w ogonie listy klasyfikacyjnej 
w gminie Koprzywnica - odnośnie społecznej ak-
tywności umiejscowić wieś Błonie. 

Analizując pozytywne i negatywne aspekty 
tej listy zdecydowanie przeważają te pierwsze. 
Do nich należy zaliczyć: wodociągi powstałe 
jako pierwsze w gminie. Drugim plusem jest 
gazyfikacja wykonana staraniem społecznego 
komitetu gazyfikacji wsi. Następnie to telefo-
nizacja. Błonie znów jako jedno z pierwszych 
miejscowości w gminie zostało kompleksowo 
objęte telefonizacją przewodową. Istniejące 
Koło Gospodyń Wiejskich, powstało ono jako 
jedno z pierwszych na terenie gminy Koprzyw-
nica. Poszczycić się może wieloma sukcesami 
i nagrodami. 

A negatywne działania? Do dzisiaj Błonie 
jako jedna z nielicznych miejscowości w gmi-
nie nie posiada jakiegokolwiek lokalu typu: 
remiza, świetlica, klub, itp. Pod gołym niebem 
w parku odbywają się spotkania mieszkańców 

Ś w i e t l i c a  p r z y j a z n a  d z i e c k u

 

  

ZAPRASZAMY
DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH W RAMACH PROJEKTU

PT. „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE KUŹNIĄ MŁODYCH TALENTÓW”

ŚWIETLICA CZYNNA OD GODZINY 1500 

 GNIESZOWICE W BUDYNKU SP OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

 NIEDŹWICE W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

 DMOSICE W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚRODĘ 

 BESZYCE W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZWARTEK 

 SOŚNICZANY W BUDYNKU SP W PIĄTKI 

 KOPRZYWNICA W MGOKiS W SOBOTY 

OFERUJEMY BOGATY PROGRAM ZAJĘĆ
Pomoc w odrabianiu lekcji
Zajęcia muzyczno-taneczne
Warsztaty florystyczne, plastyczne, filmowe
Nauka jazdy konnej 
Klub Lokalnych Odkrywców Dziejów
Zajęcia kulinarne
Wycieczki, spacery
Imprezy okolicznościowe

       Ścieżka Wolontariatu - wyjazd szkoleniowy

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i profesjonalnych in-
struktorów.

Projekt jest współfinansowany przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne Stadniny Koni Samborzec 
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SZKOŁA PODSTAWOWA

W KOPRZYWNICY

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

W GNIESZOWICACH

Co jest, a czego
nie ma w Błoniu

Błonia z przedstawicielami władz gminy, po-
wiatu, spotkania przedwyborcze z kandydata-
mi itp.

I koniec zebrań pod chmurką? Czy w Błoniu 
powstanie świetlica? Z zapałem zebrano się 
do realizacji planu budowy obiektu. Projekt 
budynku dopasowano do architektury parku 
i wystąpiono o pozwolenie na budowę. I tu 
stanęła zapora. Teren parku zgodnie z mapami 
wpisany jest do rejestru zabytków i wymaga 
badań archeologicznych i zezwolenia 
konserwatora. Badania archeologiczne trwały 
ok. miesiąc. Przekopano centymetr po centy-
metrze kilkadziesiąt metrów kwadratowych na 
metr głębokości tych miejsc, gdzie ma stanąć 
budynek świetlicy. Czekamy na decyzję od 
konserwatora pozwalającą na dalsze prace 
potrzebne do otrzymania pełnej dokumentacji 
na budowę budynku świetlicy, którą mamy na-
dzieję wkrótce otrzymamy.

mieszkaniec Błonia

Od 1 października 2012r. rozpoczyna dzia-
łalność Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Krzcinie. 

Środowiskowy Dom prowadzony przez 
FUNDACJĘ LA ZEBRA jest ośrodkiem 
dziennego pobytu przeznaczonym dla osób 
dorosłych z upośledzeniem umysłowym, z za-
burzeniami psychicznymi, zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Uczestnikom proponu-
jemy wszechstronną terapię dostosowaną do 
indywidualnych potrzeb, opiekę psychologa 
i fizjoterapeuty. Zapewniamy gorący posiłek 
oraz dowóz na miejsce zajęć.

W Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Krzcinie prowadzone będą zajęcia mające 
na celu między innymi:
• Poprawę funkcjonowania w codziennym życiu,
• Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, 

rozwiązywanie problemów (w tym: kształto-

wanie pozytywnych relacji z osobami bliski-
mi, sąsiadami, z innymi osobami);

• Kształtowanie umiejętności aktywnego spę-
dzania czasu wolnego 9wtym: rozwijanie 
zainteresowań literaturą, audycjami radio-
wymi, telewizyjnymi, Internetem, udział 
w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych).

Zapewniamy również:
– poradnictwo psychologiczne;
– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
– pomoc w dostępie do niezbędnych świad-

czeń zdrowotnych;
– zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;

Zapisy prowadzone są w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ko-
przywnicy. Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy.

Środowiskowy Dom 
Pomocy w Krzcinie

Aerobik pojęcie nam wszystkim znane, 
ale czy tak naprawdę wiemy co ono dokład-
nie oznacza. Definicja podaje, że aerobik jest 
zestawem ćwiczeń opierających się na bardzo 
intensywnej wymianie tlenowej.

Panie z Błonia i Ciszycy chcąc popra-
wić swoja kondycję, swoje samopoczucie 
i pięknie ukształtować sylwetkę postanowiły 
spróbować swoich sił w tej formie aktywno-
ści fizycznej. Dzięki uprzejmości strażaków 
z Ciszycy zajęcia rozpoczęły się w lipcu na 
Sali w „Domu Strażaka”. Spotkania odbywały 
się raz w tygodniu we wtorek od godz. 21 do 

- atrakcyjna
 forma zajęćAerobik
godz. 22. W zajęciach chętnie uczestniczyło 
17 pań wykonując ćwiczenia pod okiem pani 
Lucyny Urbańskiej. Każdy aerobik to dla nas 
świetna zabawa przy muzyce. Systematyczne 
uczestniczenie w takich zajęciach wpłynęło na 
zwiększenie sprawności naszego układu odde-
chowego, poprawę siły mięśniowej, postawę 
ciała i samopoczucie. Zajęcia cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. Dały one nam nie tyl-
ko korzyści zdrowotne, ale przynosiły radość 
i przyjemne zmęczenie, a wręcz zadowolenie 
z wykonywanego wysiłku.

Bożena Maciąg
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Dnia 26.05.2012 roku odbył się XI Ogólno-
polski Festiwal Zespołów Tanecznych w Skar-
żysku Kamiennej, do którego przystąpiło oko-
ło70 formacji tanecznych. 

Dzięki realizacji przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Junior” działający przy Szkole Pod-
stawowej w Niedźwicach projektów Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach, Urzędu Miasta 
i Gminy Koprzywnica, Komisji Antyalkoholo-
wej w Koprzywnicy oraz hojności wspaniałych 
rodziców 17 uczniów szkoły w Niedźwicach 
spędziło blisko 2 tygodnie sierpnia na obozie 
sportowym w Rowach niedaleko Ustki. 

Może pogoda nas nie rozpieszczała, gdyż 
było dość wietrznie to i tak udało się w pełni 
wypocząć, zrelaksować i odwiedzić mnóstwo 
ciekawych miejsc. 

Swoją „wędrówkę” po wybrzeżu rozpo-
częliśmy od Ustki. Dzięki przejażdżce Mo-
tociuchcią obejrzeliśmy najciekawsze zakątki 
miasta, wdrapaliśmy się na latarnię morską, 
spacerowaliśmy i odwiedziliśmy Muzeum 
Minerałów, pomnik Umierającego Wojow-
nika, pomnik Chopina, Muzeum chleba, oj 
była to niesamowita lekcja historii, dzięki 
której nabraliśmy szacunku do każdej krom-
ki i najmniejszego okruszka. Kolejna atrakcją 
naszej wędrówki było zwiedzanie „Krainy 
w kratę” czyli Muzeum Kultury Ludowej Po-
morza w Swołowie. Tu mogliśmy popracować 
przy żniwach jak nasi przodkowie. Podobną 
lekcję otrzymaliśmy w skansenie w Klukach, 
gdzie spotkaliśmy się z rodowitymi Kaszuba-

Siatkówka plażowa

 I miejsce Mateusz Graboń
  Karol Szymański
 II miejsce  Weronika Czarnecka
  Maria Mazur
 III miejsce  Monika Pyszczek
  Karolina Majchrowska 

Zapasy w stylu wolnym

 I miejsce  Maria Mazur
 II miejsce  Olga Szymańska
 III miejsce  Weronika Czarnecka
  Ilona Rynkowska

w ścisłej 
czołówce finałowej Ogólnopolskiego 
Festiwalu Zespołów Tanecznych

Black Stars

Grupa taneczna Black Stars z MGOKiS 
w Koprzywnicy pod kierownictwem pani Mał-
gorzaty Ciach reprezentowała godnie nasze 
miasto i gminę.

Zespół w półfinale zatańczył układ w stylu 
hip-hop o tematyce militarnej. Po długich go-
dzinach oczekiwania i niepewności okazało 
się, że prześliśmy do finałowej czołówki, co 

było dla nas wielkim zaskoczeniem, a jedno-
czesnie dużą niespodzianką ponieważ poziom 
był bardzo wysoki. Do finału zakwalifikowa-
ło się tylko 6 zespołów w stylu hip-hop i my 
pośród nich. Ostatecznie w finale zajeliśmy 4 
miejsce otrzymując wyróżnienie. Sukces ten 
nie byłby możliwy bez naszego instruktora 
pani Małgorzaty Ciach, która była bardzo wy-
magająca i miała wielkie oczekiwania co do ze-
społu. Zawsze w nas wierzyła i dodawała nam 
otuchy w trudnych chwilach zwątpienia. Potra-
fiła nas odpowiednio zmotywować i sprawiła, 
że my również uwierzyliśmy w siebie i w swo-
je możliwości. Teraz już wiemy na pewno, że 
ciężką pracą, uporem i wytrwałością możemy 
zajść bardzo daleko aby realizować swoje ma-
rzenia i cele. Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych do współpracy z naszym zespołem, 
którzy lubią podejmować wielkie wyzwania 
i nie boja się ryzyka. Tworząc liczniejszą grupę 
taneczną mamy szansę osiągnąć jeszcze więk-
szy sukces na skalę ogólnopolską. Zajęcia od-
bywaja się w każdy piatek o godz.17.00

grupa Bleck Stars w składzie:
Katarzyna Kowalska
Karolina Kołodziej
Justyna Dziubek
Katarzyna Szatan
Kamila Zioło
Dominika Obrębska
Aleksandra Korona
Jakub Obrębski
Julia Zioło
Julia Dyl

WAKACYJNE 

WOJAŻE
mi. Dolina Charlotte przywitała nas parkiem 
linowym, obok którego nikt nie przeszedł 
obojętnie i bogactwem egzotycznych zwie-
rząt w Bajkowym ZOO. Ponieważ okazji do 
częstego chlapania się w Bałtyku nie było, 
wyjechaliśmy do Parku Wodnego w Dar-
łówku, aby przy okazji zwiedzić także Pałac 
Książąt Pomorskich w Darłowie. Ostatnią wy-
cieczką był wyjazd do Kołobrzegu. Tu świet-
nie się bawiliśmy jak na prawdziwym Dzikim 
Zachodzie w wiosce indiańskiej. Śmiałkowie 
po przybraniu barw wojennych pojeździli na 
koniach, postrzelali z łuku i przeżyli napad na 
sallon i bank. W Kołobrzegu odwiedziliśmy 
także Muzeum Oręża Polskiego i pospacero-
waliśmy Promenadą obok Pomnika zaślubin 
Polski z morzem.  

Obok atrakcji krajoznawczych należy 
wspomnieć o treningach i zawodach spor-
towych. Biegi, długie marsze, pływanie, gra 
w piłkę, tenisa czy duathlon to nasza codzien-
ność. Podczas trwania obozu odbyły się nastę-
pujące zawody sportowe: 

Tenis stołowy 

 I miejsce Maria Mazur
 II miejsce Ilona Rynkowska
 III miejsce Aleksandra Żurek

Duathlon

 I miejsce  Anna Kuśmierz
 II miejsce  Eliza Graboń
 III miejsce  Olga Szymańska

Łucznictwo

 I miejsce  Aleksandra Żurek
 II miejsce  Karolina Majchrowska
 III miejsce  Karol Szymański

Odbywały się też dyskoteki przy Muszli 
Koncertowej w centrum Rowów, gdzie wraz 
z grupą z Sanoka królowaliśmy na parkiecie 
i zachęcaliśmy wszystkich turystów do wspól-
nej zabawy w rytm muzyki.

Marta Kalist
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy wydaje lokalną gazetę, która 
jest dwumiesięcznikiem społeczno-kultural-
nym Miasta i Gminy Koprzywnica od sierpnia 
2007r. Nasza gazeta liczy sobie już 31 nume-
rów.

Łączny nakład Koprzywnickich Pejzaży to 
1000 egzemplarzy drukujemy ją  w pełnym 
kolorze w objętości 16 stron formatu A-3. Ga-
zetę kolportujemy  bezpłatne.

Oferujemy Państwu publikacje reklam 
i ogłoszeń, które zamieszczamy na 15 stronie 
każdego numeru. Dysponujemy możliwościa-
mi technicznymi składu, druku oraz przygo-
towania redakcyjnego jak również graficz-
nego materiałów prasowych i reklamowych. 
Z uwagi na to, iż kładziemy szczególny nacisk 
na jakość prezentowanych materiałów, współ-
pracujemy z profesjonalnym grafikiem z firmy 
Grafbit oraz z renomowaną drukarnią Media 
Regionalne w Tarnobrzegu.

Cennik reklam 
w ,,Koprzywnickich Pejzażach” 

na 2012r.

1 moduł 10 zł

2 moduły 20 zł

4 moduły 40 zł

6 modułów 60 zł

12 modułów 120 zł

a) 1 moduł /6cm x 6cm/ czarno-biały – 10 zł
b) 1 moduł /6cm x 6cm/ kolor – dopłata 20%
c) 24 moduły – cała strona – 240 zł
d) za umieszczenie reklamy na pierwszej stro-

nie cena x 3
e) za reklamę umieszczoną na ostatniej stro-

nie cena x 2

Przykładowe propozycje modułowego rozmieszczenia reklam w gazecie ,,Koprzywnickie Pejzaże”

1 moduł 6 x 6 cm

2 moduły

Zapraszamy do współpracy  •  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy  •  ul. Rynek 39  •  27-660 Koprzywnica

3 moduły 6 modułów

4 moduły 12 modułów

Występy artystyczne, konkursy, czy po-
kaz talentów to tylko niektóre z atrakcji jakie 
czekają na tych wszystkich którzy już w naj-
bliższą sobotę, 2 czerwca odwiedzą szkołę 
podstawową w Trześni w Gminie Gorzyce. 
Zorganizowany w ramach gminnego progra-
mu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii 
na rok 2012, festyn rodzinny, ma bawić ale 
i edukować, mówi pedagog pracujący w tej 
placówce.

Podczas Pikniku Rodzinnego w Trześni 
zespół taneczny Black Stars działający przy 
MGOKiS w Koprzywnicy będzie prezentował 
swoje umiejętności. Z naszej gminy prezento-
wały się będą także kiermasze z ręcznie robio-
ną biżuterią oraz kwiatami z bibuły. 

”Razem silni, stawiamy na rodzinę” 
to hasło pikniku zorganizowanego dla 
dzieci i rodziców przez pracowników 
Szkoły Podstawowej w Trześni oraz Sto-
warzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Go-
rzycach.

Piknik rodzinny w Trześni

Europejskie Święto Jabłka to dwudniowe 
święto organizowane przez gminę Obrazów. 
W tym roku w pierwszym dniu oprócz wie-
lu atrakcji po raz pierwszy odbył się konkurs 
na Euro-Sołtysa 2012 roku. Naszą gminę re-
prezentowała trzyosobowa grupa sołtysów 
w składzie: p. Zdzisława Sygnet z Dmosic, 
p. Włodzimierz Świstak z Niedźwic i p. Ro-
man Cichoń z Sośniczan. 

Było wiele konkurencji sprawnościowych, 
podczas których nasi sołtysi zacięcie walczy-
li, by na swym koncie zgromadzić jak naj-
więcej punktów i zdobyć tytuł Euro-Sołtysa 
2012roku. Tym razem zwyciężył sołtys z Opa-
towa. Atrakcją wieczoru był koncert i wspólne 
zdjęcie z zespołem „Norbi”.

Przewodnicząca RM
inż. Anna Paluch

EuRO SOŁTYS
2012
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Fundusz Pożyczkowy Województwa Świę-
tokrzyskiego Sp. z o.o. jako instytucja po-
zabankowa powstała jako alternatywne 
źródło finansowania wydatków związa-
nych z prowadzeniem biznesu, choćby ze 
względu na skrócone i bardziej przystępne 
niż w komercyjnych bankach procedury. 
Z oferty Funduszu mogą również skorzystać 
przedsiębiorcy dopiero planujący rozpoczę-
cie swojego własnego biznesu.

Podczas oficjalnego otwarcia biura Fundu-
szu mieszczącego się w Kielcach przy ul. św. 
Leonarda 1/14 Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam Jarubas wręczył 
Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Zarembie 
pamiątkowe pióro z życzeniami, aby pod-
pisano nim jak najwięcej pożyczek, wspie-
rających świętokrzyskich przedsiębiorców. 
Winszowania Marszałka przyniosły efekt, 
bo po opracowaniu dokumentacji pożycz-
kowej i zamieszczeniu na stronie interne-
towej (www.fpws.eu) informacji o naborze 
wniosków pożyczkowych do siedziby Spółki 
zaczęły napływać pierwsze wnioski pożycz-
kowe.  

Do chwili obecnej do Funduszu trafi-
ły wnioski na łączną kwotę ok. 30 mln zł. 
Z czego na podstawie pozytywnej opinii ko-
misji pożyczkowej i decyzji Zarządu udzielo-
no preferencyjne pożyczki na łączną kwotę 
ponad25 mln zł.

Po dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się 
oferta pożyczkowa Funduszu można wnio-
skować, że świętokrzyscy przedsiębiorcy 
chcą się rozwijać, chcą zakładać firmy i szu-
kają odpowiednich ku temu form finanso-
wania.

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świę-
tokrzyskiego Sp. z o.o.
ul. św. Leonarda 1/14 25-311 Kielce
Tel. (41) 360-02-80
Fax. (41) 360-02-81
www: http://fpws.eu
E-mail: sekretariat@fpws.eu

To
działa!
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Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły lub w domu kultury 

DOM KuLTuRY 
W KOPRzYWNICY 

 poniedziałek 

14.00 – próby MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ
19.00 – AEROBIC ZUMBA
 
 wtorek  

16.00 – zajęcia taneczne SAMBA KOPRZYWNICA
19.00 – KURS TAŃCA DLA DOROSŁYCH start: 18 września

 środa 

14.00 – zajęcia KLUBU PLASTYKA AMATORA oraz ZAJĘCIA DLA DZIECI
  (co druga środa, np. 12. i 26. września, 10. i 24. października, 7. i 21. listopada) 
15.00 – „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE KUŹNIĄ MŁODYCH TALENTÓW” 
  – zajęcia w świetlicy w Dmosicach
16.00 – zajęcia taneczne BLACK STARS 
17.00 – próba zespołu POWIŚLANIE 
19.00 – AEROBIC
  
 czwartek 

15.00 – „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE KUŹNIĄ MŁODYCH TALENTÓW” 
  – zajęcia w świetlicy w Beszycach
16.00 – zajęcia taneczne SAMBA KOPRZYWNICA
19.30 – AEROBIC ZUMBA

 piątek 

15.00 – „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE KUŹNIĄ MŁODYCH TALENTÓW” 
 – zajęcia w świetlicy w Sośniczanach 
17. 00 – zajęcia taneczne BLACK STARS 
19.00 – AEROBIC

 sobota 

10.00 – spotkanie WOKALNO - TERTRALNE 
13.00 – INDYWIDUALNA NAUKA ŚPIEWU
15.00 – „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE KUŹNIĄ MŁODYCH TALENTÓW” 
  – zajęcia w Domu Kultury w Koprzywnicy

ZAPRASZA 
NA ZAJĘCIA


