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J a k  s i ę  r o b i  p o l i t y k ę  w  K o p r z y w n i c y ?

REWELACJE TYGODNIKA NADWIŚLAŃSKIEGO
W 16 numerze Tygodnika Nad-
wiślańskiego z 17 kwietnia br. 
ukazał się „rewelacyjny” ar-
tykuł pióra J. A. Borzęckiego, 
w którym to autor zarzuca Bur-
mistrzowi Koprzywnicy szereg 
nieprawidłowości w podejmo-
wanych decyzjach. 

Dziwne	 zwyczaje	 zapanowały	
w	polskim	życiu	politycznym,	to	nie	
pierwszy	 przypadek	 w	 ciągu	 kilku	
ostatnich	miesięcy,	że	na	podstawie	
anonimów	 oskarża	 się	 burmistrza	
lub	wójta	wywodzącego	 się	 z	 PiS.	
Solą	 w	 oku	 dla	 wielu	 jest	 fakt,	 że	
ludzie	 związani	 z	 tą	opcją	 są	przy	
władzy,	 należy	 ich	 wyeliminować	
z	 życia	 politycznego.	 Tylko	 jak	 to	
zrobić?,	 kiedy	 brak	 argumentów,	
a	 wszystkie	 ich	 dotychczasowe	
działania	 zasługują	 na	 pochwałę	
i	uznanie.	Rozwiązanie	jest	proste	–	
anonim.	Osoba,	która	podejmuje	się		
napisana	 anonimu,	 zazwyczaj	 kie-
ruje	 się	 prymitywnymi	pobudkami,	
i	 dlatego	 też	w	 całym	 cywilizowa-
nym	świecie	anonimy	traktowane	są	
jako	śmiecie	nic	nie	znaczące.	

Oczywiście	 w	 naszym	 kraju	
musi	być	inaczej.	

Anonim,	zdaniem	pana	Borzęc-
kiego,	 nie	 jest	 wart	 rozpatrywania	
i	zazwyczaj	 jest	wyrzucany	do	ko-
sza,	ale	co	zrobić	żeby	mieć	nośny	
temat,	żeby	zamieszać,	żeby	naroz-
rabiać	i	upodlić	tych,	którym	zależy	
na	 rozwoju	 swojej	małej	ojczyzny!	
Anonim	 trzeba	 uwiarygodnić,	 i	 na	
taki	 sposób	 przystał	 redaktor	 TN.	
Uwiarygodnienie	 jego	 jest	 bardzo	
proste,	 to	 sugestia,	 że	 ja	 już	wcze-
śniej	wiedziałem	o	tych	rewelacjach	
od	osób,	które	przychodziły	do mnie 
z interwencjami,	 a	 ponad	 to	 prze-
cież	 anonim	 przyszedł	 do	 redakcji	
za	pośrednictwem	świętokrzyskiego	
Urzędu	 Wojewódzkiego.	 To	 nada-
je	mu	 rangę	urzędowego anonimu 
i	zasługuje	na	specjalne	potraktowa-
nie	–	zdaniem	p.	Borzęckiego.	

Sprytne	 uzasadnienie,	 jest	 pi-
smo	 urzędowe,	 są	 anonimowi	 in-
formatorzy,	 a	 więc	 przystępujemy	
do	ataku,	pomimo,	że	anonimem	się	
brzydzimy.

O	co	tak	naprawdę	chodzi	w	re-
welacjach	TN	–	czart	tylko	to	może	
wiedzieć.	 Bo	 tak	 naprawdę	 poda-
ne	 fakty	 są	nielogiczne	 i	niespójne	
z	 rzeczywistością.	Wystarczy	usto-
sunkować	się	do	akapitu	pt.	„Brycz-
ka Pana Wójta”.	

„Szanowny Panie”	 redaktorze	
Borzęcki,	 tym	 podtytułem	 obraził	
Pan	wszystkich	mieszkańców	Miasta	

i	Gminy	Koprzywnicy.	Koprzywnica	
jest	dwa	razy	starszym	miastem	niż	
miasto,	w	którym	jest	siedziba	pań-
skiej	redakcji.	Koprzywnica	liczy	po-
nad	800	lat,	a	od	2001	r.	ponownie,	
po	przywróceniu	praw	miejskich,	na	
czele	Urzędu	 stoi	Burmistrz	Miasta	
i	 Gminy.	 Fakty	 trzeba	 sprawdzać,	
a nie robić wody z mózgu czytelni-
kom1.	Zakupu	Peugeot-a	dokonano,	
po	 akceptacji	 tego	 wydatku	 przez	
Radę	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica,	
kilka	 miesięcy	 wcześniej	 niż	 kto-
kolwiek	 w	 naszym	 kraju	 pomyślał	
o	 przedterminowych	 wyborach	 do	
parlamentu.	Pan	Burmistrz	 swojego	
prestiżu	nie	musi	podnosić	obwożąc 
się francuską bryczką.	Prestiż	Pana	
Burmistrza,	 to	 lata	 ciężkiej	 pracy,	
lata	 nauki	 i	 pokaźny	 dorobek	 prac	
publikowany	w	licznych	wydawnic-
twach	 naukowych.	 Jakież	 to	 mogą	
być	wątpliwości	związane	z	rzeko-
mą	 eksploatacją	 samochodu	 pod-
czas	kampanii	wyborczej,	skoro	Pan	
Burmistrz	przed	rozpoczęciem	kam-
panii	 wycofał	 się	 z	 uczestniczenia	
w	niej,	na	co	Pan	sam	zwraca	uwa-
gę?	Burmistrz,	samochodem	służbo-
wym	nie	zrobił	nawet	jednego	kilo-
metra	w	czasie	kampanii	wyborczej,	
bo	przed	jej	ogłoszeniem	zrezygno-
wał	z	 kandydowania	do	Sejmu	RP.	
Gdzie	jest	więc	sens	i	logika	takiego	
stwierdzenia?

Oczywiście	przed	wytoczeniem	
najcięższego	 działa	 należy	 jeszcze	
podsycić	ogień	dolewając	do	niego	
oliwy.	 Kilka	 kropel	 nie	 zaszkodzi,	
a	 więc	 należy	 pomieszać	 z	 samo-
chodem	 do	 przewozu	 dzieci	 ina-
czej	 sprawnych,	 no	 i	 z	 wyrazami	
wdzięczności	dla	przyjaciół	i	znajo-
mych,	 którzy	 poparli	 osobę	burmi-
strza	w	kampanii	wyborczej.	

	
Szanowni Państwo, 
Drodzy Czytelnicy. 
	
W	 każdym	 demokratycznym	

kraju	władza,	która	wygrywa	wybo-
ry	obsadza	stanowiska	swoimi	ludź-
mi,	 niejednokrotnie	 robiąc	 czystki	
w	 bardzo	 brutalny	 sposób.	 W	 ko-
przywnickim	Urzędzie	nie	miało	to	
miejsca.	 Owszem	 zostały	 zatrud-
nione	nowe	osoby,	ale	tego	wyma-
gała	 poprawa	 sprawności	 działania	
Urzędu,	 jak	 również	 zatrudnienie	
młodych,	 wykształconych	 ludzi,	
którzy	sprostają	wymaganiom,	które	
nakłada	na	nas	członkostwo	w	Unii	
Europejskiej.	 Umiejętności	 pisania	
aplikacji	 do	 programów	Unii	 Euro-
pejskiej	nie	jest,	jak	wielu	przypusz-
cza,		łatwa.	Potrzebna	jest	olbrzymia	
wiedza	i	wszechstronne	umiejętno-

ści	 w	 budowaniu	 programu,	 kon-
trolowaniu	 jego	 realizacji	 i	 co	 naj-
ważniejsze	 umiejętnego	 rozliczenia	
kosztów.	

Znam	ten	temat	z	autopsji,	bo	od	
wielu	 lat	zajmuję	 się	 tym	w	swojej	
pracy	społecznej.	

Zatrudnienie	osób	wszechstron-
nie	 wykształconych,	 w	 każdym	
urzędzie	jest,	jak	najbardziej	na	wła-
ściwym	miejscu,	a	to	że	są	to	dzieci	
życzliwych	 osób,	 to	 Drodzy	 Pań-
stwo	naturalne.	 Jeżeli	mam	wybrać	
z	 dwóch	 równorzędnych	 kandyda-
tur	 osobę	 na	 stanowisko,	 wybiorę	
zawsze	tę,	o	której	coś	wiem	bliżej.	

Dwa	 zdania	 należy	 poświęcić	
stanowisku	 asystenta2	 pana	 Burmi-
strza.	To	nowe	stanowisko	w	Urzę-
dzie	Miasta	i	Gminy	w	Koprzywnicy	
obsadzone	zostało	przez	Panią,	któ-
rej	można	pozazdrościć	wykształce-
nia,	bo	rzadko	który	włodarz	dużego	
miasta	posiada	asystentkę	z	 tyloma	
dyplomami	 ukończenia	 wyższych	
uczelni,	 jak	Burmistrz	Koprzywnicy	
–	dyplomami	i	umiejętnościami,	któ-
re	 świetnie	 się	 sprawdzają	w	pracy	
zawodowej.

Pan	Borzęcki	 stwierdza,	 że	po-
wyższe	 zarzuty	 są	 dość enigma-
tyczne,	a	więc	jeżeli	jest	w	nich	tyle	
tajemniczości	i	zagadek	to	proszę	je	
rozwiązać,	a	nie	gmatwać,	bo	przez	
to	tworzy	się	węzeł gordyjski	i	wte-
dy	dopiero	powstanie	problem	–	jak	
go	rozwiązać.

Nie	zamierzam	obalać	każdego	
zdania	z	artykułu	pana	Borzęckiego,	
ale	 koniecznie	 należy	 się	 ustosun-
kować	do	wymiany	okien	w	Szkole	
Podstawowej	w	Koprzywnicy	 i	po-
wodzi	w	Gnieszowicach.	

Na	 drugiej	 stronie	 publikuje-
my	 pismo	 Zarządu	 OSP	 w	 Gnie-
szowicach,	 które	 w	 prosty	 sposób	
wyjaśniają	 rewelacje	 informatorów	
p.	Borzęckiego,	pismo	obrazują	trzy	
zdjęcia,	 na	 jednym	 z	 nich	 bardzo	
wyraźnie	 widać	 linię	 zagrzybienia,	
a	 zarazem	 i	 poziom	 wody	 powo-
dziowej.	 To	 każdy	 może	 obejrzeć	
i	 p.	Borzęcki	 również,	 jak	wygląda	
grzech rodem z Kodeksu karnego.

Ręce	opadają,	a	zdziwienie	moje	
nie	ma	granic,	gdy	czyta	się	bzdury	
związane	 z	 wymianą	 okien	 w	 ko-
przywnickiej	 Szkole	 Podstawowej.	
Wymiana	okien	była	planowana	od	
początku	 2007	 r.,	 co	 zapowiadał	
pan	Burmistrz	wielokrotnie	podczas	
sesji	 Rady	 Miasta.	 Urząd	 zabiegał	
o	 pieniądze,	 po	 ich	 otrzymaniu	
ogłoszono	 przetarg	 na	 ich	 wymia-
nę.	Przynajmniej	dwa	lub	trzy	razy	

w	miesiącu	 bywam	w	 szkole	 i	 nie	
widziałem	 symulowanego	 demon-
tażu	okien	dla	potrzeb	przekonania	
komisji	 złożonej	 z	 „wojewódzkich	
urzędników”.	 Proszę	 Państwa,	 de-
montaż	okien	 i	ponowne	 ich	zało-
żenie	to	idiotyzm	rodem	z	Mrożka.	
Taki	scenariusz	może	się	zrodzić	tyl-
ko	w	głowie	człowieka	chorego	na	
chorobę	Bleulera3.	

Kończąc,	 chciałby	 poinformo-
wać	p.	Borzęckiego,	że	ten	pomniej-
szy	grzech	jakim	jest	wyasfaltowanie	
przykościelnego	placu	za	 samorzą-
dowe	pieniądze,	 jest	 też	wart	 tylko	
i	wyłącznie	funta	kłaków,	jak	i	cały	
Pański	artykuł.

Panie	 Borzęcki,	 wyasfaltowany	
plac	 przy	 Kościele,	 choć	 wygląda	
na	 jedną	 całość	 należy	 do	 dwóch	
właściciel.	Część	placu	to	własność	
parafii	pw.	św.	Floriana	i	za	jego	as-
faltowanie	 zapłaciła	 parafia,	 a	wła-

Post scriptum 
Redaktorem	Naczelnym	Tygodnika	Nadwiślańskiego	jest	pan	Piotr	

Niemiec,	którego	osoba	jest	przeze	mnie	wielce	szanowana.	Miałem	
przyjemność	uczestniczyć	w	szkoleniach	dziennikarskich,	które	pro-
wadził	 p.	Niemiec.	 Pamiętam	 te	 tematy,	w	 których	 omawiane	 były	
zagadnienia	 dotyczące	 rzetelności	 informacji,	 odpowiedzialności	 za	
słowo	pisane	 związane	 z	 odpowiedzialnością	wynikającą	 z	Ustawy	
o	prawie	prasowym.	Wielokrotnie,	Panie	Piotrze,	w	warsztatach			poru-
szane	były	zagadnienia	etyki	zawodu	dziennikarskiego,	trenowaliśmy	
mechanizm	powstawania	plotki,	i	jak	Pańskie	wykłady	mają	się	do	ar-
tykułu	p.	Borzęckiego	opartego	na	anonimie	i	anonimowych	informa-
torach.	Zgodnie	z	tym	co		Pan	uczył	to	redaktor	naczelny	odpowiada	
za	bzdury,	które	wypisują	jego	dziennikarze!

	 Ja	wiem,	że	dziennikarza	obowiązuje	tajemnica	i	swoich	źró-
deł	informacji	nie	zdradza	się.	Takie	jest	prawo,	dlatego	nie	domagam	
się	 podania	 nazwisk	 ani	 funkcji	 informatorów,	 jednak	 obowiązkiem	
p.	Borzęckiego	było	sprawdzenie	tych	rewelacyjnych	informacji.	Nie-
raz	należy	zadać	sobie	trochę	trudu	i	dociec	prawdy,	nawet	kosztem	
utraty	fantastycznego	„news-a”,	niż	pisać	bzdury	i	oskarżać	ludzi	ogól-
nie	szanowanych.

Redaktor	Naczelny	„Koprzywnickich	Pejzaży”	Janusz	Czapla

ścicielem	 drugiej	 części	 jest	 Staro-
stwo	 Powiatowe,	 które	 to	 pokryło	
z	własnych	funduszy	tę	bardzo	po-
trzebną	dla	Koprzywnicy	małą,	 ale	
jakże	pożyteczną	inwestycję.

Prawdziwa cnota krytyki się nie 
boi – prawdziwej cnocie zaszkodzić 
może paszkwil, a najlepiej anonim. 
Prawda zwycięży kłamstwo, ale 
anonimowy autor w jakimś stopniu 
cel swój osiągnie. Choćby na kilka 
tygodni ludziom w głowie zamie-
sza, a to, że szarga się dobrym imie-
niem ludzkim nic nie znaczy dla ta-
kiej anonimowej kanalii. Nikt, kto 
choć trochę ma w sobie odrobinę 
honoru i ceni siebie, nie zdobędzie 
się na pisanie anonimów, tak po-
pularnych „uprzejmych donoszeń” 
z minionej ery komunizmu. A może 
anonimowy informator tęskni za 
tamtymi latami? Chyba tak!!!

Janusz	Czapla

1	 To	deceive	or	confuse	someone;	to	manipulate	someone	to	think	or	act	as	one	wishes.
2	 Asystent	–	to	nazwa	stanowiska	występująca	w	artykule	p.	Borzęckiego,	w	wykazie	stano-
wisk	UMiG	Koprzywnica	-	sekretarka.

3	 Zaburzenie	psychiczne	zaliczane	do	grupy	psychoz	endogennych.	Objawia	się	upośledze-
niem	postrzegania	 lub	wyrażania	 rzeczywistości,	najczęściej	pod	postacią	omamów	słu-
chowych,	paranoidalnych	lub	dziwacznych	urojeń	albo	zaburzeniami	mowy	i	myślenia,	co	
powoduje	znaczącą	dysfunkcję	społeczną	lub	zawodową.
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W	 nawiązaniu	 do	 artykułu	
pod	 tytułem	 „Burmistrz	 do	 spo-
wiedzi”		opublikowanym		w		Ty-
godniku	 Nadwiślańskim	 z	 dnia	
17.04.2008	 r.	 nr	 16	 chcielibyśmy	
wyznać,	 że	 jesteśmy	 głęboko	
wstrząśnięci	 potraktowaniem	 na-
szych	dzieci	i	Pana	Burmistrza.

Tempo	 życia	 jest	 tak	 ogrom-
ne,	 że	 człowiek	 biegnie	 dzień	
po	 dniu	 do	 przodu	 otoczony	 ty-
siącem	spraw.	My,	rodzice	dzieci	
inaczej	 sprawnych,	 tak	 nie	 mo-
żemy.	 Przy	 naszych	 pociechach	
należy	się	zatrzymać,	podać	rękę	
i	po	mistrzowsku	niejednokrotnie	
odgadnąć,	co	w	danej	chwili	czu-
ją.	Jesteśmy	szczęśliwi,	że	uczęsz-
czają	 do	 szkoły	 „Radości	 Życia”	
w	Sandomierzu,	 że	 spotykają	 się	
tam	 ze	 swoimi	 rówieśnikami,	 że	
otrzymują	fachową	pomoc.

Ubolewaliśmy,		ponieważ	
z	 racji	 dużej	 ilości	 uczniów	 ich	
dojazdy	wydłużyły	 się	do	ponad	
dwóch	 godzin	 w	 jedną	 stronę.	

Pan	 Burmistrz	 znalazł	 możliwość	
przyjścia	 nam	 z	 pomocą	 poprzez	
zakup	 specjalnego	 busa,	 który	 do-
wożąc	dzieci	do	szkoły,	skróci	czas	
przejazdu	do	minimum.	W	tej	chwili	
wynosi	on	pół	godziny.

Jak	 można	 więc	 traktować	 de-
cyzję	 kupna	 samochodu,	 jako	 za-
rzut!?...

Ta	inwestycja	nie	była	fanaberią	
ani	osobistą	zachcianką,	ale	wynika-
ła	z	troski	o	tych	najbardziej	potrze-
bujących	pomocy,	bo	nie	mogących	
się	o	nią	osobiście	upomnieć.

Podana	w	 artykule	 liczba	 osób	
inaczej	sprawnych	też	nie	jest	praw-
dziwą.	Do	ośrodka	„Radość	Życia”	
uczęszcza	14	dzieci	z	terenu	Miasta	
i	 Gminy	 Koprzywnica.	 Siedmio-
ro	 z	 nich	 to	 dzieci	 z	 największym	
stopniem	 niepełnosprawności,	 od	
czwartku	 24	 kwietnia	 br.	 stale	 do-
jeżdżają	 busem	 do	 Sandomierza,	
pozostała	siódemka,	uczniowie	star-
si	–	autobusem.	

Kolejnym	 nieporozumieniem	
w	tekście,	do	którego	się	odnosimy,	

jest	fakt	nabycia	tylko	9	osobowe-
go	pojazdu.	Rodzi	się	więc	pytanie	
dlaczego?	My,	 rodzice	 doskonale	
znamy	przepisy	i	kryteria	stawiane	
przez	PFRON	przy	 tego	 typu	do-
finansowaniu.	 Dofinansowuje	 się	
tylko	takie	busy,	a	nie	większe.	Jest	
to	proste	 i	 logiczne	 interpretowa-
nie	obowiązujących	przepisów.

Wszystkie	 te	 starania	 ze	 stro-
ny	 Pana	 Burmistrza	 są	 dla	 nas	
niezmiernie	 ważne	 i	 cenne,	 bo	
są	świadectwem	włodarza,	który	
nie	ignoruje	problemów	i	dostrze-
ga	potrzeby	zwykłych	ludzi.

Dlatego	 też,	 wszyscy	 chcemy	
podziękować	 za	 zrozumienie	 ro-
dzicielskich	 rozterek,	 zaś	 autorom	
i	inspiratorom	artykułu	życzyć	wiel-
kiego otwarcia na innych ludzi!

Rodzice:
Teresa	Siudak,	Jolanta	Ordon,	

Anna	 Kowalska,	 Elżbieta	 Beksiń-
ska,	 Anna	 Stefaniak,	 Teresa	 Kra-
kowiak,	 Julita	 Cieciura,	 Barbara	
Krępa,	Kazimiera	Fiedoronek.

RODZICE PROTESTUJĄ!!!

SZANOWNY PANIE REDAKTORZE NACZELNY 
TYGODNIKA NADWIŚLAŃSKIEGO

Nawiązując do wydrukowanego 
artykułu pana redaktora Jana Ada-
ma Borzęckiego w TN nr 16 z dnia 
17 kwietnia 2008 r. pt. „Burmistrz 
do spowiedzi” Zarząd Ochotniczej 
Straży w Gnieszowicach wnosi do 
Pana Redaktora stanowczy protest 
i prosi o sprostowanie pomówień 
dotyczących naszej Straży Pożarnej, 
a konkretnie remontowanego bu-
dynku i pozyskanych na ten cel pie-
niędzy, rzekomo wyłudzonych bez-
prawnie od władz wojewódzkich.

Artykuł	 napisany	 przez	 pana	
redaktora	 Borzęckiego	 oparty	 zo-
stał	na	anonimie,	który	wpłynął	do	
władz	 wojewódzkich,	 a	 następnie	
do	Waszej	redakcji.

Otóż	 Panie	 Redaktorze	 naczel-
ny,	 przedstawiamy	 Panu,	 jako	 Za-
rząd	 OSP	 w	 Gnieszowicach	 krótki	
rys	 historyczny	 naszej	 jednostki.	
Za	 kilka	miesięcy	minie	 80	 lat	 po-
wołania	naszej	 jednostki	do	 służby	
społeczeństwu.	 Przedwojenny	 za-
pał	do	niesienia	pomocy	drugiemu	
człowiekowi	 budzi	 podziw.	 Do	
służby	w	OSP	powoływano	ludzi	z	
Honorem	i	oddaniem	się	bez	reszty,	
pomimo	 braku	 sprzętu,	 wyposaże-
nia	i	umundurowania.	Sam	fakt	zna-
lezienia	 działki	 oraz	wybudowania	
budynku,	budził	entuzjazm	do	pra-
cy	 na	 rzecz	 Straży	 Pożarnej.	 Taką	
działkę	 pozyskano	 i	 wybudowano	
budynek	 drewniany	 strażnicy.	 Po	
bardzo	 długim	 użytkowaniu	 obiekt	
rozebrano	 i	 po	bardzo	wielu	 stara-
niach	 ówczesnego	 Zarządu	 Straży	
Pożarnej	w	Gnieszowicach	z	lat	sie-
demdziesiątych	wybudowano	nowy	
obiekt	 murowany.	 Zmieniające	 się	
władze	 komunistyczne	 tamtych	 lat	
skutecznie	utrudniały	budowę,	którą	
prowadzono	 niejednokrotnie	 nocą	

i	 po	 kryjomu,	 jak	 również	 nie	 za-
wsze	zgodnie	ze	sztuką	budowlaną,	
ale	liczyły	się	zapał	i	ofiarność	spo-
łeczeństwa,	które	doprowadziły	do	
ukończenia	 tego	zamierzenia	 i	pod		
koniec	lat	siedemdziesiątych		nową	
strażnicę	oddano	do	użytku.	Nieste-
ty	eksploatacja	obiektu	przez	wiele	
lat	 spowodowała	 jego	 wewnętrzne	
zniszczenie	oraz	zużycie.	

Nie	to	jednak	wpłynęło	na	pod-
jęcie	 poważnych	 decyzji	 remon-
towych.	 Głównym	 powodem	 jest	
wszechobecna	woda	otaczająca	bu-
dynek	ze	wszystkich	stron.	Działka,	
na	 której	 stoi	 obiekt,	 jest	 położona	
bardzo	 niefortunnie,	 bo	 tuż	 obok	
znajdują	 się	 aktywne	 źródła	 wody,	
z	 których	 cały	 rok	 przy	 normalnej	
pogodzie	płynie	woda,	ale	gdy	prze-
chodzą	nad	okolicą	i	Gnieszowicami	
burze	i	ulewne	deszcze,	bardzo	mały	
strumyczek	zmienia	się	w	rwącą	rze-
kę	i	pozostawia	po	sobie	ślady	znisz-
czenia.	 Garaż	 samochodu	 bojowe-
go,	istniejący	przy	dawnym	budynku	
drewnianym,	 trzeba	 było	 opuścić	
i	 wybudować	 nowy,	 bo	 zalewały	
go	ciągle	wody	opadowe.	Efekt	tego	
trzydziesto	letniego	zalewania	dał	się	
zauważyć	w	ostatnich	latach.	Popę-
kały	ściany	nośne,	strop	oraz	funda-
menty	i	 trzeba	było	podjąć	decyzję	
o	dalszym	losie	tego	obiektu,	ale	ów-
czesne	władze	z	przed	dziesięciu	lat	
odkładały	tę	sprawę.

Ostatnia	powódź	w	naszej	gminie	
i	zalanie	części	gospodarstw	w	naszej	
miejscowości	 spowodowały	 pod-
wyższenie	wód	gruntowych	i	trzeba	
było	 podjąć	 natychmiastową	 decy-
zję,	 co	 do	 dalszego	 losu	 strażnicy.	
Poprosiliśmy	obecne	władze	gminne	
o	powołanie	komisji,	która	by	oceniła	
stan	 techniczny	 obiektu,	 i	 wreszcie	
po	tylu	latach,	ktoś,	kto	pochodzi	ze	

wsi	 i	 rozumie	 sprawy	wsi,	podszedł	
do	tematu	bardzo	poważnie	i	powo-
łał	komisję	budowlaną,	która	zdecy-
dowała	o	natychmiastowym	remon-
cie	 tego	 budynku.	 Burmistrz	Miasta	
i	Gminy	mgr	 inż.	Marek	 Jońca	oraz	
jego	 zastępca	 i	 część	 Rady	 Miast	
i	Gminy	 to	 ludzie,	którzy	 rozumieją	
wiejskie	 społeczeństwo	 i	wychodzą	
naprzeciw	 problemom,	 a	 nie	 zasła-
niają	 się	 urzędniczymi	 przepisami	
oraz	 ogólną	 niemocą	 w	 działaniu.	
Ale	wtedy	 gdy	 chce	 się	 coś	 zrobić,	
robić	 dobrze	 to	 oczywiści	 trzeba	
temu	 przeszkodzić,	 zburzyć	 co	 już	
zrobiono,	 no	 i	 oskarżyć	 o	 działanie	
szkodliwe,	wręcz	kryminogenne.

Jako	Zarząd	Ochotniczej	 Straży	
Pożarnej	 w	 Gnieszowicach	 chcieli-
byśmy	poznać	za	pośrednictwem	ga-
zety	Tygodnik	Nadwiślański	i	redak-
tora	 Borzęckiego	 tego	 „kogoś”,	 kto	
tak	 łatwo	 oskarża	 pana	 burmistrza	
Marka	 Jońcę,	 niech	 pokaże	 swoją	
twarz	 opinii	 publicznej,	 bo	my	 nie	
wstydzimy	się	ochotniczo	pracować	
na	rzecz	wsi	 i	 twarze	mamy	odkry-
te,	pod	koniec	pisma	podamy	swoje	
funkcje	i	nazwiska.	Obiecujemy	Pa-
nie	Redaktorze	Naczelny	TN,	że	po	
wyremontowaniu	tego	obiektu,	który	
aktualnie	pilotuje	Burmistrz,	zaprosi-
my	Pana	Redaktora	do	odwiedzenia	
naszej	wsi	 i	pokażemy	Panu	i	panu	
Borzęckiemu,	 że	 pomimo	 oszczer-
czych	pomówień	umiemy	pracować	
również	 za	 darmo	 nie	mając	 nic	 z	
tego	oprócz	satysfakcji.

Chcieliśmy	 również	 oświad-
czyć,	że	dopóki	będzie	to	możliwe,	
będziemy	popierać	w	działania	bur-
mistrza	Marka	 Jońcę,	 bo	 przez	 tak	
krótki	czas	sprawowania	przez	nie-
go	władzy	w	gminie,	coś	nareszcie	
nasze	wsie	otrzymują.	Prosimy	Pana	
Redaktora	Naczelnego	 o	wydruko-
wanie	 tego	 listu	 w	 całości.	 Mamy	
nadzieję,	że	pomoże	on	w	wyjaśnie-
niu	wielu	niedomówień	i	oskarżeń.

Ta	niewinnie	wyglądająca	stróżka	płynącej	wody,	po	intensywnych	opadach	zamienia	się	w	ogrom-
ny	potok	zalewający	budynek	remizy	OSP	w	Gnieszowicach,	powodując	jego	dewastację.

Nie	bierzemy	nigdy	poważnie	słów	pomówień	i	oskarżeń	od	osób	ano-
nimowych!

	 	 Podpisali:
	 	 Prezes	Zarządu	OSP	Wiesław	Gach
	 	 Naczelnik	OSP	Ryszard	Stefaniak
	 	 Sekretarz	OSP	Tadeusz	Krakowiak
	 	 Skarbnik	OSP	Zbigniew	Krakowiak
	 	 Gospodarz	obiektu	i	sołtys	Gnieszowic	Kazimierz	Drożdżal

Remont	strażnicy	OSP	w	Gnieszowicach,

Na	tylnej	ścianie	remizy	w	Gnieszowicach	wyraźnie	zaznaczony	jest	ślad	(zewnętrzny	grzyb)	
zalewowego	lustra	wody	po	opadach.
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List mieszkańców Koprzywnicy i okolicznych sołectw adresowany do 
Pan Redaktora Naczelnego Tygodnika Nadwiślańskiego Piotra Niemca.

Szanowny Panie RedaktorzeMinął już ponad tydzień od 
ukazania się artykułu p. red Jana 
A. Borzęckiego, pt. „Burmistrz do 
spowiedzi” a emocje, jakie wywo-
łuje lektura wspomnianego tekstu 
wciąż budzi niesmak i pozostawia 
przykre odczucia nadużywania 
przez autora zasady dziennikar-
skiej rzetelności.

Retoryczna	 mistyfikacja	 jaką	
posłużył	 się	 red.	 Borzęcki	 bardzo	
skutecznie	 wywołała	 falę	 dysku-
sji	 i	 pytań,	 jakie	 mieszkańcy	 Ko-
przywnicy	 zaczęli	 sobie	 zadawać	
po	 lekturze	wspomnianego	 artyku-
łu.	Wydaje	 się	 słuszne,	że	 redaktor	
poczytnego	 tygodnika	 podejmuje	
temat,	który	z	natury	rzeczy	stawia	
go	w	roli	rzecznika	interesu	publicz-
nego,	 strzegącego	 prawa	 obywateli	
do	 rzetelnej	 i	 prawdziwej	 informa-
cji,	nawet	 jeśli	 ta	dotyka	spraw	bo-
lesnych	 i	 uderzających	 poniekąd	
w	nich	samych.	Niestety,	złudzenie	
jakie	autor	stworzył	odnosząc	się	do	
zdarzeń,	które	pozornie	miały	miej-
sce,	uczyniły	z	nich	nie	tyle	oczywi-
ste	dla	czytelnika	fakty,	lecz	osobistą	
ich	interpretację.	

Opisywany	 zakup	 samochodu	
na	potrzeby	urzędu	planowany	był	
już	przez	poprzednią	władzę	i	wią-

zał	 się	nie	 tyle	 z	 ambicjami,	 które-
gokolwiek	 z	 dotychczasowych	 czy	
obecnych	 włodarzy	 Koprzywnicy,	
lecz	z	ekonomiczną	kalkulacją	zaku-
pu,	większego,	oszczędnego	i	beza-
waryjnego	auta.	Zakup	samochodu	
do	 przewozu	 osób	 niepełnospraw-
nych,	 dofinansowany	 zresztą	 przez	
PFRON,	wiązał	się	zarówno	z	otwar-
ciem	 na	 potrzeby	 niepełnospraw-
nych	z	tereny	gminy	dojeżdżających	
do	 ośrodków	 terapeutycznych	 jak	
i	 perspektywą	 zagwarantowania	
w	przyszłości	świadczenia	tego	typu	
opieki	na	terenie	gminy	(planowany	
do	oddania	oddział	WTZ	w	Niedź-
wicach),	 a	 także	 możliwością	 za-
trudnienia	osób	niepełnosprawnych	
w	administracji	urzędu.	Także	umo-
rzenie	 części	 należności	 podatko-
wych,	 których	 regulacja	 pozostaje	
w	 gestii	 władz	 samorządowych,	
stosowana	jest	przez	niemal	wszyst-
kie	 samorządy	 gminne	 w	 Polsce,	
a	 jeśli	 dotyczy	 perspektywicznie	
rozwijających	 się	 przedsiębiorstw	
(wspomniany	 biznesmen	 to	 osoba	
zatrudniająca	 największą	 ilość	 pra-

cowników	na	terenie	gminy)	stanowi	
nie	wyraz	„rekompensaty	za	poczę-
stunki”	 lecz	 jeden	 z	 instrumentów	
sterowania	rozwojem.	

Ponadto,	 polityka	 kadrowa	
pozostaje	 również	 w	 kompeten-
cji	burmistrza	 i	wiązała	 się	nie	 tyle	
z	zatrudnianiem	„swoich”	lecz		ko-
niecznością	 uzupełnienia	 składu	
osobowego	 zatrudnienia	 po	 odej-
ściu	na	emeryturę	trzech	osób	oraz	
dostosowaniem	 pracy	 urzędu	 do	
potrzeb	 realizacji	 nowych	 zadań,	
między	 innymi	 wydzieleniem	 od-
rębnej	placówki	kultury	 i	możliwo-
ścią	 sprawniejszego	 aplikowania	
i	 wykorzystywania	 środków	 ze-
wnętrznych.	

Równie	 słabo	 wypadają	 także,	
mające	 charakter	 pomówienia	 za-
rzuty	 o	 poświadczenie	 nieprawdy	
oraz	wyłudzanie	pieniędzy.	Wymia-
na	okien	w	szkole	podstawowej,	to	
także	planowana,	a	bardziej	odwle-
kana	 z	 braku	 środków	 inwestycja.	
Kilkudziesięcioletni	 budynek,	 rok	
rocznie	 wymaga	 remontów	 i	 ada-
ptacji,	a	stare	futryny	w	opinii	kon-

serwatorów	obiektu	już	dawno	wy-
magały		wymiany.	W	efekcie	szkoła	
posiada	 ponad	 80%	nowej	 stolarki	
okiennej,	zmniejszającej	stopień	zu-
życia	energii,	a	co	za	tym	idzie	kosz-
ty	administracyjne.	Podobnie	ma	się	
sprawa	 z	 remizą	w	Gnieszowicach	
a	 także	 przeznaczoną	 do	 remontu	
drogą.	 Uszkodzenia	 powodziowe	
nie	 zawsze	 wynikają	 jednoznacz-
nie	 z	 bezpośredniego	 zalania	 czy	
podtopienia.	Defekty	wynikać	mogą	
również	z	podtopień,	podobnie	jak	
uszkodzenia	 szkoły	 podstawowej	
w	 Koprzywnicy,	 niezniszczonej	
przecież	 bezpośrednio	 przez	 po-
wódź	z	1997	r.

Czytając	 artykuł	 red.	 Borzęc-
kiego,	 trudno	 nie	 dostrzec	 swoistej	
tendencyjności,	 podpartej	 osobistą	
oceną	 i	 sugerowaniu	 czytelnikowi	
stawianej	 domyślnie	 tezy	 o	 winie	
„spowiadanego”,	 a	 raczej	 posądza-
nego	 burmistrza	 Jońcy.	 Powierz-
chowny	 opis	 zarzutów	 oraz	 kiero-
wanie	 domniemanych,	 opartych	
jedynie	na	opiniach	oponentów	po-
litycznych	oskarżeń,	stwarza	nierze-

telny,	a	przede	wszystkim	niepraw-
dziwy	obraz	sytuacji.	Red.	Borzęcki,	
nie	omieszka	przy	tym	rzucać	oskar-
żeń	na	inne	osoby	stosując	przy	tym	
obraźliwe	określenia	(np.	mamuśka)	
i	 posługując	 się	 stylem	 tabloidów,	
szukających	 taniej	 sensacji,	 opisy-
wanej	sugestywną	stylistyką	i	emo-
cjonalnymi	środkami	wyrazu.

Dlatego	odnosząc	się	do	wspo-
mnianego	 artykułu,	 chcieliśmy	 za-
protestować	 przeciwko	 podobnym,	
nie	 pierwszym	 zresztą,	 artykułom	
red.	 Borzęckiego,	 które	 niejedno-
krotnie	 bardziej	 zaciemniają,	 niż	
wyjaśniają	sytuację,	nadając	im	cha-
rakteru	 nadmuchanego	 skandalu.	
Naszym	 zdaniem,	 uprawianie	 tego	
typu	 „dziennikarstwa	 śledczego”	
godzi	nie	tylko	w	redakcję	pisma,	nie	
kojarzonego	do	tej	pory	z	prasą	bul-
warową,	ale	przede	wszystkim	wy-
pacza	 misję	 mediów	 publicznych,	
polegającą	na	 rzetelnym	i	prawdzi-
wym	oglądzie,	a	nie	ocenie	faktów.

Mieszkańcy	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	
(w	podpisie	ponad	520	nazwisk).

1 300 000 zł pozyskał Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy na zadania inwestycyjne w 2007 r.

SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
W dniu 9 kwietnia br. odbyła 

się bardzo ważna sesja Rady Miej-
skiej w Koprzywnicy. Głównym 
tematem było podjęcie uchwały 
w sprawie udzielenia absolutorium 
dla Burmistrza Miast i Gminy w Ko-
przywnicy za 2007 r.

Przed	podjęciem	uchwały	o	ab-
solutorium	 Radni	 i	 licznie	 zgroma-
dzeni	mieszkańcy	Koprzywnicy,	wy-
słuchali	informacji	pana	Marka	Jońcy	
z	 realizacji	 budżetu	Gminy	między	

sesjami	i	sprawozdania	z	wykonania	
budżetu	gminy	za	2007	r.	

Rozstrzygnięte	zostały	dwa	prze-
targi:	na	odbudowę	zniszczonej	przez	
powódź	drogi	w	Trzykosach,	odcinek	
o	 długości	 550	 mb.	 będzie	 koszto-
wał	Gminę	80	401,66	zł	i	remont	ul.	
Kwiatowej	w	Koprzywnicy	o	długości	
459	mb.	za	kwotę	64	678,30	zł.

Burmistrz	 był	 zmuszony	 odwo-
łać	 przetarg	 na	 zakup	 koparki	 po-
nieważ	 oferty	 finansowe	 znacznie	

przekraczały	 możliwości	 zakupu	
tego	 rodzaju	 sprzętu	 przez	 Urząd	
Miasta	i	Gminy.	

Rozpoczęto	 prace	 remontowe	
w	budynku	strażnicy	OSP	w	Gnie-
szowicach.	 Koszt	 robót	 wyniesie	
około	70	 tys.	zł,	a	 ich	zakończenie	
nastąpi	10	maja	br.

Urząd	 przygotowuje	 się	 do	
ogłoszenia	 przetargu	 na	 dokończe-
nie	budowy	strażnicy	OSP	w	Krzci-
nie.	 Szczegóły	 budowy	 zostały	 już	

uzgodnione	z	Zarządem	OSP	 i	pa-
nią	radną	Ireną	Sokołowską.

Rada	 Miejska	 dokonała	 zmian	
w	budżecie	gminy	na	rok	2008	r.	

Realizację	 budżetu	 za	 2007	 r.	
przedstawimy	 czytelnikom	 w	 naj-
bliższym	 numerze	 po	 szczegóło-
wych	 uzgodnieniach	 z	 Przewodni-
czącym	Rady	Miasta	 i	Skarbnikiem	
Urzędu	Miejskiego.

Po	 wysłuchaniu	 sprawozdań	
Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	

w	 Kielcach	 z	 wykonania	 budżetu	
i	 oceny	 jego	wykonania,	 przewod-
niczący	 Komisji	 Rewizyjnej	 Rady	
Miast	 złożył	 wniosek	 o	 udzielenie	
absolutorium	 Burmistrzowi	 Ko-
przywnicy.	Wniosek	poddany	został	
głosowaniu,	za	udzieleniem	absolu-
torium	 było	 8	 radnych,	 jeden	 głos	
był	 przeciwny	 a	 6	 radnych	wstrzy-
mało	się	od	głosowania.

JCz
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Historia	azbestu	w	naszym	kraju	
biegła	różnymi	torami.	Kiedyś	uwa-
żany	za	dobrodziejstwo	narodowe,	
powszechnie	 był	 stosowany	 w	 bu-
downictwie	 kształtując	 otaczający	
nas	 świat.	 Ze	 względu	 na	 swoje	
zalety	 takie	 jak:	 odporność	na	wy-
sokie	temperatury,	działanie	mrozu,	
kwasów,	substancji	żrących,	a	także	
elastyczność	stosowany	był	szeroko	
od	ponad	100	lat	w	około	3	tys.	wy-
robów	przemysłowych.	

Najczęściej	 występującymi	
wyrobami	 są	 pokrycia	 dacho-
we,	 które	 montowano	 systemem	
„gospodarczym”.	 Skutkuje	 to	wy-
stępowaniem	 licznych	 błędów	
montażu,	a	tym	samym	może	pro-
wadzić	 do	 pękania	 i	 odkształca-
nia	płyt,	 do	 krótszego	okresu	 ich	
eksploatacji.	Płyty	takie	rzadko	są	
pokrywane	 farbą	 akrylową	 oraz	
odpowiednio	konserwowane.	Do-
datkowo	mieszkańcy	 często	 skła-
dują	 odpady	 zawierające	 azbest	
na	 tzw.	 dzikich	 wysypiskach	 lub	
wykorzystują	 je	 do	 utwardzania	
dróg	czy	placów.	Wynika	to	z	jed-
nej	 strony	 z	 niskiej	 świadomości	
ludzi	 na	 temat	 szkodliwości	 tego	
minerału,	 z	 drugiej	 natomiast	
z	 braku	 środków	 na	 jego	 usuwa-
nie,	zgodne	z	wymogami.

	Zawrotna	kariera	azbestu	skoń-
czyła	 się	 z	momentem	 ogłoszenia,	
że	jest	on	materiałem	rakotwórczym	
i	 stanowi	 realne	 zagrożenie	 utraty	
zdrowia	i	życia.	Produkcja	oraz	sto-
sowanie	 azbestu	 zostały	 zakazane.	
Szacuje	 się,	 że	 na	 terenie	 Gminy	
Koprzywnica	 znajduje	 się	 niecałe	
4	000	 ton	wyrobów	zawierających	
azbest.	 Ze	względu	 na	 zagrożenie,	
jakie	stwarzają	powinny	zostać	usu-
nięte	ze	wszystkich	obiektów	w	kra-
ju	do	końca	2032	roku.

W	Polsce	azbest	najczęściej	wy-
korzystywano	do	produkcji:	

•	pokryć	dachów:	eternit	i	papa	da-
chowa,	

•	płyt	elewacyjnych	i	balkonowych,	
•	rur	 do	 wykonywania	 instalacji	
wodociągowych,	kanalizacyjnych	
i	centralnego	ogrzewania,	

•	sprzęgieł	i	hamulców	do	wind,	
•	różnych	 typów	 izolacji	 cieplnej,	
bojlerów,	 kotłów,	 wymienników	
ciepła,	 przewodów	 centralnego	
ogrzewania,	

•	ognioodpornych	kocy	azbestowych.
Azbest dobrze zabezpieczony 

i nieuszkodzony nie stanowi za-
grożenia. Staje	się	zagrożeniem	dla	
zdrowia,	gdy	dojdzie	do	korozji	lub	
uszkodzenia	 (łamanie,	 kruszenie,	
cięcie	 itp.).	Wówczas	uwalniane	 są	
do	powietrza	włókna	azbestu,	które	
wnikają	przez	układ	oddechowy	do	
płuc.	Włókienka	azbestu	są	bardzo	
małe,	niewidoczne	dla	oka	i	niewy-
czuwalne	w	dotyku	–	dlatego	jedy-
nym	 ostrzeżeniem	 dla	 człowieka	
jest	świadomość	zagrożenia.

Niebezpieczne	 dla	 zdrowia	 są	
włókna	 respirabilne,	 które	 z	 racji	
swych	wymiarów	mogą	wnikać	głę-
boko	do	układu	oddechowego	i	nie	
są	stamtąd	usuwane	w	wyniku	dzia-
łania	 naturalnych	 mechanizmów	
oczyszczających.	 Włókna	 te	 sta-
nowią	 zagrożenie	 dla	 zdrowia	 gdy	
przedostają	się	do	płuc	poprzez	dro-
gi	oddechowe.	Jednocześnie	należy	
podkreślić,	 że	 istnieją	 sprawdzone	
metody	 bezpiecznego	 postępowa-
nia	z	azbestem	i	materiałami	zawie-
rającymi	azbest,	począwszy	od	 ich	
eksploatacji,	poprzez	ich	usuwanie,	
aż	po	transport	i	składowanie.	Obo-
wiązujące	w	Polsce	przepisy	prawne	
to	bezpieczne	postępowanie	wymu-
szają,	 choć	 niestety	 przestrzeganie	
ich	 	 	nie	zawsze	jest	zadawalające.	
Największe	 ryzyko	 emisji	 azbestu	
stwarza	 łamanie	 płyt.	 Wówczas	
już	 mogą	 do	 otoczenia	 uwalniać	

się	 włókna.	 Mechaniczne	 oddzia-
ływanie	na	odsłonięte	na	przełomie	
włókna	może	je	odłamać	i	w	konse-
kwencji	uwalniać.	

Istotne	 znaczenie	 dla	 wielkości	
poziomu	 zanieczyszczenia	 powie-
trza	 włóknami	 azbestu,	 jakie	 po-
wstają	 np.	 podczas	 prac	 demon-
tażowych,	 ma	 zasada	 obniżania	
emisji	pylenia.	Można	tego	dokonać	
przez	nawilżanie	wyrobu	przed	oraz	
w	trakcie	demontażu,	zaniechanie	w	
miarę	możności	obróbki	i	destrukcji	
mechanicznej	demontowanego	wy-
robu,	usuwanie	w	całości,	gdy	jest	to	
możliwe,	unikając	ich	łamania	oraz	
nie	 posługiwanie	 się	 narzędziami	
napędzanymi	elektrycznie	 (jak	piły,	
wiertarki,	 wyzwalającymi	 znaczną	
emisję,	 ale	 narzędziami	 ręcznymi	 -	
najlepiej	 wolnoobrotowych	 o	 spe-
cjalnie	 wyprofilowanych	 ostrzach,	
zaopatrzonych	 w	 odsysanie	 pyłu	
i	 przeznaczonych	 dla	 obróbki	 wy-
robów	azbestowych).	Podczas	prac	
wymagana	jest	staranność	i	dokład-
ność	wszelkich	czynności,	wykony-
wanie	ich	według	z	góry	przygoto-
wanego	 planu.	 Należy	 zauważyć,	
że	 niewłaściwie	 zabezpieczone	
usuwanie	 płyt	 azbestowo-cemen-
towe	 np.	 z	 dachów	 czy	 elewacji	
stanowi	 często	 większe	 zagrożenie	
uwalniania	 włókien	 azbestowych	
do	 otoczenia,	 niż	 pozostawienie	
tych	 wyrobów	 gdy	 są	 w	 dobrym	
stanie	 technicznym.	 Gdy	 jednak	
stan	 techniczny	 wyrobów	 azbe-
stowo-cementowych	 wskazuje	 na	
konieczność	 ich	 pilnego	 usunięcia,	
wówczas	 usuwający	 musi	 spełniać	
szereg	wymagań	określonych	w	roz-
porządzeniu	 Ministra	 Gospodarki	
z	dn.	2	kwietnia	2004	r.

Oddychanie	powietrzem	skażo-
nym	 włóknami	 azbestowymi	 pro-
wadzi	 do	 szeregu	 chorób	 układu	
oddechowego:	 pylicy	 azbestowej	
(azbestozy),	łagodnych	zmian	opłuc-
nowych,	 raka	 płuc	 (najpowszech-
niejszy	nowotwór	złośliwy	powodo-
wany	przez	azbest),	międzybłoniaka	
opłucnej	 i	 otrzewnej	 (nowotwory	
o	wysokiej	złośliwości).	Ryzyko	wy-
stąpienia	raka	płuc	wśród	osób	na-
rażonych	 na	 pył	 azbestu	 znacznie	
się	 zwiększa	 przy	 jednoczesnym	
paleniu	 papierosów.	 Wśród	 osób	
palących,	w	porównaniu	z	niepalą-

cymi,	ryzyko	raka	płuc	zwiększone	
jest	ok.	11-krotnie.

Zachorować	mogą	nie	tylko	oso-
by,	które	miały	kontakt	z	azbestem	
ze	 względu	 na	 rodzaj	 wykonywa-
nej	pracy,	ale	także	osoby	narażone	
na	długotrwałe	wdychanie	włókien	
azbestowych	 o	 małym	 stężeniu	
oraz	osoby	narażone	na	krótkotrwa-
łe	przebywanie	w	miejscu	o	dużym	
stężeniu	 włókien	 azbestowych.	
Nieznana	 jest	minimalna	 ilość	pyłu	
azbestowego,	 która	wywołuje	cho-
roby.	 Wiadomo	 natomiast,	 że	 im	
więcej	 włókien	 azbestu	 wdycha-
nych	 jest	do	układu	oddechowego,	
tym	 większe	 jest	 ryzyko	 choroby.	
Ważna	 jest	 świadomość,	że	choro-
by	 wywołane	 azbestem	 rozwijają	
się	 po	 20	 –	 30	 latach	 wdychania	
włókien,	a	więc	zagrażają	dzieciom	
i	młodzieży	obecnie	przebywającej	
i	bawiącej	 się	w	środowisku	zanie-
czyszczonym	 azbestem.	 Pierwsze	
objawy	mogące	 sygnalizować	 cho-
robę	to:	ból	w	klatce	piersiowej,	sil-
ny	kaszel,	duszności.	

Jednym	ze	sposobów	eliminacji	
potencjalnego	 ryzyka	 emisji	 włó-
kien	azbestowych	jest	pomalowanie	
powierzchni	 specjalnymi	 farbami.	
Zgodnie	z	obowiązującym	prawem	
każdy	 właściciel,	 użytkownik	 i	 za-
rządca	nieruchomości,	obiektu,	czy	
urządzenia	budowlanego	jest	zobo-
wiązany	do	odpowiedniego	zabez-
pieczenia	 wyrobów	 zawierających	
azbest	oraz	okresowej	kontroli	stanu	
i	 możliwości	 bezpiecznego	 użyt-
kowania	 tych	wyrobów	 (Rozporzą-
dzenie	Ministra	 Gospodarki	 z	 dnia	
2	 kwietnia	 2004	 r.	w	 sprawie	 spo-
sobów	 i	 warunków	 bezpiecznego	
użytkowania	 i	 usuwania	 wyrobów	
zawierających	 azbest).	 Tak	 więc	
do	 czasu	 demontażu	 i	 utylizacji	
płyt	 azbestowo	 -	 cementowych	
występujących	na	elewacjach	 i	da-
chach	 wskazane	 jest	 pokrycie	 ich	
powierzchni	 szczelną,	 zabezpie-
czającą	 powłoką	 posiadającą	 od-
powiednią	 aprobatę	 techniczną.	
Wieloletnie	badania	udowodniły,	iż	
wykonanie	technologicznej	renowa-
cji	płyt	niemal	całkowicie	eliminuje	
potencjalne	 ryzyko	 emisji	 włókien	
azbestowych.	Metodę	 tę	 polecamy	
osobom,	które	z	różnych	względów	
nie	mają	możliwości	usunięcia	i	wy-

miany	 dotychczasowych	 pokryć	
zawierających	 azbest.	 Fakt	 zmiany	
pokrycia	dachowego	należy	zgłosić	
w	tutejszym	urzędzie	w	referacie	bu-
downictwa	w	celu	uzyskania	decyzji	
na	wymianę	pokrycia	dachowego.

Należy	 pamiętać,	 że	 usunię-
cia	wyrobów	 zawierających	 azbest	
powinna	 dokonywać	 firma	 posia-
dająca	 specjalne	uprawnienia	 i	do-
świadczenie	 w	 pracy	 z	 azbestem.	
Właściciel	 nie	 powinien	 tego	 robić	
sam.	Zdemontowane	wyroby	azbe-
stowe	 są	 odpadami	 niebezpiecz-
nymi	 i	 zakazane	 jest	 ich	powtórne	
użycie.	Natomiast	składowanie	tych	
odpadów	 dopuszczalne	 jest	 tylko	
na	przeznaczonych	do	tego	składo-
wiskach.	 Wykaz	 przedsiębiorców,	
którzy	uzyskali	pozwolenie	na	pro-
wadzenie	 działalności	 związanej	
z	azbestem	na	terenie	Miasta	i	Gmi-
ny	Koprzywnica	do	wglądu	w	Urzę-
dzie	Miasta	i	Gminy.

Koszty	 zabezpieczenia	 i	w	dal-
szej	 kolejności	 usuwania	 wyrobów	
zawierających	 azbest	 ciążą	 na	
właścicielu	nieruchomości,	na	 tere-
nie	 której	 się	 znajdują.	 Właściciel,	
zarządca	 lub	 użytkownik	 miejsc,	
w	 których	 był	 lub	 jest	wykorzysty-
wany	azbest	lub	wyroby	zawierają-
ce	azbest,	przeprowadza	i	przedkła-
da	 organowi	 administracji	 lokalnej	
(wójtowi,	 burmistrzowi,	 lub	 prezy-
dentowi	miasta)	 inwentaryzację	za-
stosowanych	wyrobów	azbestowych	
poprzez	sporządzenie	spisu	z	natury	
i	corocznie	ją	aktualizuje	w	terminie	
do	31	stycznia	każdego	roku.	

Składanie	 tej	 informacji	umożli-
wia	uzyskanie	przez	osoby	fizyczne	
niebędące	 przedsiębiorcami	 dofi-
nansowania	 na	 przeprowadzenia	
tych	prac	ze	środków	Wojewódzkie-
go	 Funduszy	 Ochrony	 Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej.	

Tymczasem	 inwentaryzacja	
azbestu	 to	 nie	 tylko	 spisanie	 ilości,	
ale	także	-	co	ważniejsze	–	określe-
nie,	w	jakim	stanie	znajdują	się	za-
wierające	 go	 wyroby.	 Wzór	 oceny	
opracowany	przez	Ministra	Gospo-
darki	 określa	 trzy	 stopnie	 pilności:	
stopień	III	kwalifikuje	do	ponownej	
kontroli	za	5	lat,	stopień	II	do	oceny	
za	rok,	a	stopień	I	do	bezzwłocznej	
wymiany	lub	naprawy.	

Przygotowała:	Renata	Krakowiak

AZBEST
realne zagrożenie dla ciebie i twojej rodziny

Szczegółowe	informacje	otrzymasz	w	swoim	Urzędzie	Gminnym	oraz	na	stronie	internetowej	–	portal	Ministerstwa	Gospodarki,	Pracy	i	Polityki	Społecznej	–	szukaj	hasła	azbest.

Uwaga – azbest!  Uwaga – azbest!  Uwaga – azbest!  Uwaga – azbest!  Uwaga – azbest!

 
Znaj prawdę o azbeście:
•	Azbest	jest	groźny	dla	zdrowia,	gdy	unosi	się	w	powietrzu	i	jest	możliwość	
wdychania	jego	włókien.

•	Włókienka	azbestu	są	bardzo	małe,	niewidoczne	dla	oka	i	niewyczuwalne	
w	dotyku	–	dlatego	jedynym	ostrzeżeniem	dla	człowieka	jest	świadomość	
zagrożenia.

•	Stosuj	się	do	zasad	postępowania	z	wyrobami	i	odpadami	zawierającymi	
azbest.	Właściwe	postępowanie	skutecznie	minimalizuje	ryzyko.

Jeżeli	w	Twoim	domu	lub	pose-
sji	znajdują	się	wyroby	zawierające	
azbest	 –	 to	 utrzymuj	 je	w	 dobrym	
stanie	technicznym.

Dokonuj		corocznie		przeglądu	
stanu	 tych	 wyrobów	 i	 sporządzaj	
ich	 ocenę	według	wzoru	 otrzyma-
nego	w	gminie.

Jeśli	wszystkie	użytkowane	wy-
roby	 zawierające	 azbest	 są	 w	 do-
brym	stanie,	nie	posiadają	pęknięć,	
ułamań	lub	innych	uszkodzeń	–	mo-
żesz	śmiało	nadal	te	wyroby	użytko-
wać.

Staraj	 się	 zabezpieczyć	 swoje	
wyroby	 zawierające	 azbest	 przez	
ich	 pokrywanie	 odpowiednimi	 far-
bami.

Jeśli	jednak	stwierdzisz,	że	znaj-
dujące	się	w	Twoim	posiadaniu	wy-
roby	 zawierające	 azbest	 są	 uszko-
dzone,	popękane	lub	widoczna	jest	
erozja	ich	powierzchni	–	to	nie	masz	
czasu	do	stracenia	i	powinieneś	jak	
najszybciej	usunąć	takie	wyroby!

Jeżeli		zamierzasz		usunąć	
uszkodzone	 wyroby	 zawierające	
azbest	 to	 pamiętaj,	 że	 nie	 powi-
nieneś	to	robić	samemu.

Usuwanie	wyrobów	zawiera-
jących	azbest	najlepiej	zleć	firmie	
posiadającej	 uprawnienia	 i	 do-
świadczenie	w	pracy	z	azbestem.

Informacja	 o	 firmach	 posia-
dających		zatwierdzony		przez	
właściwego	Starostę	program	go-
spodarowania		odpadami		niebez-
piecznymi	–	otrzymasz	w	swoim	
Urzędzie	Gminnym.

Pamiętaj:	 że	 zdemontowane	
wyroby	zawierające	azbest	są	od-
padami	 niebezpiecznymi	 i	 zaka-
zane	jest	ich	powtórne	użycie.

Składowanie	 odpadów	 nie-
bezpiecznych		zawierających	
azbest	dopuszczalne	jest	tylko	na	
przeznaczonych	 do	 tego	 składo-
wiskach.

Pamiętaj: 
 Twoje zdrowie i Twojej 
Rodziny zależeć może  
od Twojej mądrości  

i przezorności!
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ZAPISY DO LICEUM  
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II 
w Koprzywnicy ogłasza nabór do klasy pierwszej w roku szkolnym 2008/2009.

Absolwentom	gimnazjum	proponujemy	na-
ukę	w	klasie	pierwszej	o	rozszerzonym	progra-
mie	z	języka	polskiego,	historii	i	języka	obcego	
(niemieckiego	 i	 angielskiego).	 Istnieje	 również	
możliwość	utworzenia		w	tej	samej	klasie	reali-
zacji	 rozszerzonego	 programu	 z	 przedmiotów	
matematyczno	–	przyrodniczych.

Szkoła	 jest	 placówką	 otwartą,	 dynamicz-
nie	 rozwijającą	 się	 i	 wrażliwą	 na	 różnorodne	
oczekiwania	 młodzieży.	 Pomocą	 w	 naucza-
niu	 jest	 baza	 dydaktyczna	 szkoły.	 Mieści	 się	
ona	 w	 nowoczesnym,	 dobrze	 wyposażonym	
budynku.	 Uczniowie	 mogą	 korzystać	 z	 pra-
cowni	 informatycznej,	 nowo	 wybudowanej,	
świetnie	wyposażonej	hali	 sportowej	 i	 siłowni.																																																																																																															
Zespół	 	 Szkół	Ogólnokształcących	 	 to	miejsce	
nauki,	które	funkcjonuje	przez	cały	dzień.	Wy-
chowankowie	 	znajdują	 	w	nim	opiekę	 i	moż-
liwość	uczestniczenia	w	 różnych	zajęciach	kół	
przedmiotowych	 i	 zainteresowań.	 Działające	
w	 szkole	 organizacje	 przygotowują	 zimowy	
i	 letni	 wypoczynek	w	 kraju	 i	 poza	 granicami,	
umożliwiają	 	 działalność	charytatywną,	 kształ-
tują	życie	szkolne	poprzez	zgłaszanie	własnych	
inicjatyw.

ZSO to szkoła przyszłości, gdzie 
uczniów traktuje się podmiotowo 
i podejmuje się różnorakie działania 
w celu kreowania ich osobowości.

Zapraszamy do nas.
																								

Kandydaci	zobowiązani	są	do	złożenia	w	terminie	do	5	maja		do	17	czerwca		następujących	dokumentów:	
podania na druku pobranym ze szkoły i dwóch podpisanych na odwrocie zdjęć. Ponadto do 23 czerwca należy do-
starczyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

O	przyjęciu	do	klasy	pierwszej	decyduje	łączna	liczba	punktów	uzyskanych	w	wyniku	egzaminu	gimnazjalnego,	przelicze-
nie	ocen	na	świadectwie	ukończenia		gimnazjum	oraz	osiągnięcia	w	konkursach	przedmiotowych	i	sportowych.

Ogłoszenie	listy	uczniów	przyjętych	do	szkoły	nastąpi	1	lipca	2008	r.	o	godz	12.00.

OBIETNICA ZUCHOWA 21 GZ „LEŚNE SKRZATY” Z KOPRZYWNICY
Obietnicę swą ma zuch aby lepszym stawać się…
11	kwietnia	br.	w	Publicznej	Szkole	Podstawowej	im.	Władysława	Jasiń-

skiego	w	Koprzywnicy	odbyła	się	ważna	uroczystość	-	Obietnica Zuchowa 
21 Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty”.

O	godzinie	16.00	zuchy	wraz	z	rodzicami	zebrały	się	w	świetlicy	szkolnej.	
Z	ogromną	radością	powitały	przybyłych	gości:	dh. hm. Ewę Miękinę- 

Komendantkę Hufca ZHP Sandomierz, dh. phm. Małgorzatę Pracało- Na-
miestniczkę Zuchową Hufca ZHP Sandomierz, p. Dorotę Kruszec- No-
wińską -Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica oraz p. Iwonę 
Kopeć- Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasiń-
skiego w Koprzywnicy.

Zuchy	wykonywały	zadania,	pozwalające	im	udowodnić,	że	są:	dzielne,	
odważne,	pracowite,	spostrzegawcze,	wytrzymałe	i	prawdomówne.	Nie	za-
brakło	oczywiście	pląsów	i	śpiewu.

	 Obietnicę	Zuchową	złożyły	zuchy:
•	 Jakub	Floras
•	 Natalia	Gawrońska
•	 Kamila	Gorycka
•	 Damian	Kata
•	 Kamila	Klubińska
•	 Małgorzata	Klubińska
•	 Aleksandra	Łuczak

Każdy	zuch	otrzymał	znaczek	zucha,	legitymację	oraz	drobne	upominki.
Ogromnym	 przeżyciem	 było	 również	 złożenie	 Obietnicy	 Harcerskiej		

przez	drużynową	gromady	-	dh.	Renatę	Turbak.
Uroczystość	zakończyła	się	około	godziny	18.00.
	 	 	 	 	 dh.	Renata	Turbak

•	 Piotr	Marcjan
•	 Joanna	Mianowska
•	 Patryk	Misiur
•	 Karol	Skolak
•	 Weronika	Solpa
•	 Wiktoria	Surowiec
•	 Barbara	Zwolska
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A MOŻE BY TAK NA WYCIECZKĘ! 
CZAS NAM SPRZYJA!!!

Chciałabym zaproponować 
trasę, która  jest próbą zako-
rzenienia geoturystyki, czyli 
połączenia geologii z turystyką, 
w rejonie sandomierskim. Opra-
cowaną przeze mnie ścieżkę 
kieruję do osób indywidualnych, 
grup, ludzi młodych i starszych 
– każdego, kto lubi podróżować 
i poznawać nowe rejony, zwie-

dzać ciekawe budowle oraz jest 
zainteresowany genezą powsta-
nia poszczególnych obiektów 
geologicznych. Trasę można 
modyfikować w zależności od 
swoich potrzeb, zaintereso-
wań i tym podobnych  czynni-
ków. Zaprezentowane zostało 
tu czternaście obiektów, osiem 
geologicznych i sześć zabytko-

wych. Na omawianym terenie 
odsłaniają się bardzo stare skały, 
bo pochodzące aż z epoki kam-
bryjskiej, mamy także do czy-
nienia z mioceńskimi utworami 
morskimi, a najczęściej wystę-
pują osady związane z epoką 
lodowcową. W rejonie tym jest 
również wiele ciekawych za-
bytków architektury. Wybra-

łam te, które moim zdaniem są 
najbardziej ciekawe i większość 
z nich zawiera jakieś informacje 
z dziedziny geologii. Na trasie 
znajduje się jeden rezerwat i je-
den pomnik przyrody, ale jest 
tu także wiele innych obiektów, 
które zasługują na bliższe po-
znanie i objęcie ich jedną z form 
ochrony przyrody nieożywio-

nej. Jeśli nawet kogoś nie zain-
teresuje nowa forma turystyki, 
jaką jest geoturystyka, na trasie 
tej znajdzie się kilka obiektów 
będących w stanie zadowolić 
„zatwardziałego turystę”, a poza 
tym zawsze można samemu od-
kryć coś nowego.

Ścieżka	 dydaktyczna	 została	
wytyczona	w	rejonie	Sandomierza.	
Jest	to	lądowa	trasa	ogólno	poznaw-
cza	 (edukacyjna),	 o	 zasięgu	 lokal-
nym,	skierowana	zarówno	dla	grup	
jak	i	indywidualnych	osób.	Opisana	
ścieżka	ze	względu	na	 ilość	obiek-
tów	oraz	dużą	rozpiętość	w	terenie	
jest	 proponowana	 jako	 ścieżka	 sa-
mochodowa	lub	rowerowa.	Trasa	li-
czy	około	65	km	i	jest	przewidziana	
na	wycieczkę	jedno	–	lub	dwudnio-
wą	 (w	 zależności	 od	 środka	 trans-
portu	 i	 przygotowania	 kondycyjne-
go	uczestników).

Ścieżka	 rozpoczyna	 się	w	 San-
domierzu,	następnie	biegnie	granicą	
pomiędzy	 Wyżyną	 Sandomierską	
i	 Kotliną	 Sandomierską,	 a	 później	
przechodzi	 przez	 obszar	 Wyży-
ny	 Sandomierskiej,	 gdzie	 ostatnim	
punktem	 jest	wieś	Ujazd.	Możliwy	
jest	 również	 odwrotny	 wariant	 tra-
sy	–	początek	w	Ujeździe,	a	koniec	
w	 Sandomierzu.	 Wzajemne	 prze-
platanie	się	obiektów	geologicznych	
i	 zabytkowych,	 tworzy	 ciekawe	
i	atrakcyjne	urozmaicenie	zaprojek-
towanej	ścieżki.	

Pierwszym	 punktem	 są	 Góry	
Pieprzowe,	 potocznie	 zwane	 Pie-
przówkami,	położone	około	1,5	km	
na	północny	wschód	od	Sandomie-
rza.	Najszybciej	można	się	tam	do-
stać	wiślanym	wałem	przeciwpowo-
dziowym,	który	dochodzi	do	zbocza	
Pieprzówek.	Z	tego	miejsca	roztacza	
się	 także	wspaniały	widok	 na	 San-
domierz.	 Nazwa	 Góry	 Pieprzowe	
została	 nadana	 przez	 miejscową	
ludność.	 Jej	 geneza	 spowodowana	
była	 obecnością	 suchych	 i	 podob-
nych	 do	 pieprzu	 z	 barwy	 łupków.	
Przez	 góry	 te	 przebiega	 szlak	 tury-
styczny,	 którym	 można	 dojść	 na	
sandomierskie	 Stare	 Miasto.	 Góry	
Pieprzowe	 są	 wschodnim	 krańcem	

Wyżyny	 Sandomierskiej	 opadają-
cym	 stromą,	 sześćdziesięciometro-
wą	krawędzią	ku	dolinie	Wisły.	Pod	
względem	 geologicznym	 stanowią	
one	 wschodnią	 część	 Gór	 Święto-
krzyskich.	Odsłaniają	 się	 tu	utwory	
środkowokambryjskie,	 a	 to	 znaczy,	
że	są	to	naprawdę	stare	skały.	Zna-
leziono	w	nich	 liczną	 faunę,	 głów-
nie	pewnego	gatunku	trylobitów,	na	
podstawie	której	cały	zespół	skalny	
można	było	zaliczyć	do	środkowego	
kambru.	W	najwyższej	części	zbo-
cza	 widoczna	 jest	 morena	 denna,	
przykryta	 lessem	zawierająca	okru-
chy	skał	mezozoicznych.	Występują	
tu	 także	 iły	zastoiskowe.	Góry	Pie-
przowe	 od	 roku	 1979	 są	 prawnie	
chronionym	 rezerwatem	 przyrody.	
Oprócz	 odsłonięć	 utworów	 środ-
kowokambryjskich,	 ochroną	 objęte	
są	 także	 fragmenty	muraw	 i	zarośli	
kserotermicznych	 z	 ciekawą	 fauną	
owadów.

Kolejnym	 etapem	 ścieżki	 jest	
zwiedzenie		kilku		najciekawszych	
zabytków	 Sandomierza.	 Po	 wyjściu	
z	Pieprzówek	na	stare	miasto	udajemy	
się	najpierw	wałem	wiślanym	do	uli-
cy	Przemysłowej,	a	następnie	ulicami	
Żwirki	i	Wigury	oraz	Zawichojską.	

Pierwszym	zabytkiem	jest	Brama	
Opatowska,	zbudowana	wraz	z	mu-
rami	obronnymi	w	XIV	–	XVI	wieku,	
która	 wraz	 z	 pozostałościami	 tych	
murów	 znajduje	 się	 po	 północnej	
stronie	Starego	Miasta	w	Sandomie-

rzu,	 u	 zbiegu	 ulic:	 A.	Mickiewicza																
i	Zawichojskiej	i	jest	początkiem	uli-
cy	Opatowskiej.	Jest	to	jedna	z	naj-
lepiej	zachowanych	bram	w	Polsce.	
Podstawowymi	 zadaniami	 bramy	
były	 założenia	 obronne,	 a	 obecnie	
spełnia	 głównie	 funkcje	 turystycz-
ne.	 Budowla	 zachwyca	 swoją	 ar-
chitekturą,	 a	 jej	 drugim	 walorem	
jest	 widok	 jaki	 się	 z	 niej	 rozciąga.	
Początkowo	 zwraca	 uwagę	 poło-
żenie	Sandomierza	na	styku	dwóch	
jednostek	 geograficznych.	 Z	 jednej	
strony	widoczna	 jest	 płaska	kraina,	
rozcięta	 szeroką	 doliną	 Wisły,	 jest	
to	 Nizina	 Nadwiślańska;	 z	 drugie	
strony	natomiast	widać	bardziej	wy-
niesiony	teren,	który	należy	do	Wy-
żyny	 Sandomierskiej.	 Promień	 wi-
dokowy	może	dochodzić	nawet	do	
30	km.	Warto	także	zwrócić	uwagę	
na	 typowy	 dla	 starych	miast	 układ	
urbanistyczny	Sandomierza	i	zabyt-
ki	 tego	 miasta.	 Brama	 Opatowska	
jest	 udostępniona	 do	 zwiedzania	
i	użytkowana	przez	PTTK.	Jest	stale	
czynna	 w	 sezonie,	 natomiast	 poza	
sezonem	 termin	 zwiedzania	 trzeba	
wcześniej	uzgodnić	z	PTTK.

Po	 przejściu	 ulicą	 Opatowską	
na	 Rynek	 naszym	 oczom	 ukazuje	
się	majestatyczna	budowla	Ratusza.	
Jego	budowę	rozpoczęto	w	XIV	wie-
ku	w	stylu	gotyckim,	a	rozbudowano	
w	stylu	renesansowym	w	XVI	wieku.	
Wieża	z	zegarem	została	dobudowa-
na	na	początku	XVII	wieku.	Dosko-
nale	 wkomponowany	 w	 pochyłość	
rynku,	 jest	 jednym	 z	 najpiękniej-
szych	renesansowych	ratuszy	w	Pol-
sce.	Składa	się	z	dwóch	kondygnacji,	
piwnic	i	poddasza.	Zajmuje	central-
ne	miejsce	na	sandomierskim	rynku	
i	 jest	 wykorzystywany	 do	 różnych	
celów	 (Muzeum	Okręgowe	w	 San-
domierzu,	 Urząd	 Stanu	 Cywilnego,	
sesje	rady	miejskiej	i	kameralne	im-
prezy	kulturalne).

Następnym	zabytkiem	na	 trasie	
jest	 kościół	 św.	 Jakuba	 z	 pozosta-
łościami	 klasztoru.	 Z	 rynku	można	
dojść	 do	 niego	 ulicami:	 Zamkową	
i	Staromiejską.	Wzgórze,	na	którym	
został	wzniesiony	kościół	nazywane	
jest	Świętojakubskim	lub	Staromiej-
skim.	Ulica	Staromiejska,	przy	której	
usytuowany	jest	kościół,	swą	nazwę	
zawdzięcza	 temu,	 że	 w	 dawnych	
czasach	tam	właśnie	znajdowało	się	

centrum	 Sandomierza.	 Jest	 to	 naj-
starszy	 z	 zachowanych	 sandomier-
skich	kościołów.	W	ciągu	ośmiuset	
lat	 swojego	 istnienia	 budowla	 była	
świadkiem	 wielu	 tragicznych	 mo-
mentów.	Nie	ominął	jej	najazd	Tata-
rów,	później	Szwedów,	a	na	koniec	
carskie	represje,	które	położyły	kres	
istnienia	 tego	 klasztoru.	Wielokrot-
nie	przebudowywany	i	rozbudowy-
wany	kompleks	klasztorny	nie	stracił	
nic	ze	swojego	pierwotnego	piękna.	
2	 czerwca	 2001	 r.,	 po	 137	 latach	
nieobecności	do	świątyni	powrócili	
Ojcowie	Dominikanie.	Obecnie	ko-
ściół	 jest	 zaliczany	 do	 światowego	
dziedzictwa	 kultury	 i	 jest	 jednym									
z	najcenniejszych	zabytków	późno-
romańskich	w	 skali	 ogólnopolskiej,	
mimo	 tego,	 że	 podczas	 jego	 grun-
townej	 restauracji	 na	 początku	 XX	
wieku	 przebudowano	 i	 zmieniono	
wiele	pierwotnych	elementów.

Kolejnym	 punktem	 ścieżki	 dy-
daktycznej	 jest	 lessowy	 Wąwóz	
Królowej	 Jadwigi,	 uchodzący	 do	
doliny	Wisły,	 położony	 na	 zachód	
od	sandomierskiego	starego	miasta	i	
ciągnący	się	wzdłuż	ulic:	Staromiej-
skiej	i	św.	Królowej	Jadwigi.	Jest	on	
głęboko	wcięty	w	lessowe	podłoże,	
jego	długość	wynosi	ponad	400	m,	
głębokość	 do	 kilkunastu	 metrów.	
Wejście	do	wąwozu	znajduje	się	w	
połowie	ulicy	Staromiejskiej.	 Jest	 to	
prawnie	 chroniony	 pomnik	 przyro-
dy.	Można	 tu	 obserwować	 typowe	
odsłonięcia	lessowe.	Jego	powstanie	
jest	ściśle	związane	z	ostatnim	zlo-
dowaceniem,	które	nawiedziło	teren	
Polski.	W	czasie	transgresji	lądolodu	
doszło	do	akumulacji	nawiewanego	

z	 północy	 pyłu	 o	 drobnej	 frakcji.	
W	końcu	tego	okresu	na	skutek	zła-
godzenia	 klimatu	 zaczęło	 się	 nisz-
czenie	pokrywy	lessowej.	Działanie	
erozji	 linijnej	 i	 spłukiwanie,	 a	 póź-
niej	 także	 działalność	 człowieka	
doprowadziły	 do	 powstania	 sieci	
wąwozów,	 które	 obecnie	 urozma-

icają	monotonny	krajobraz	Wyżyny	
Sandomierskiej.	 Lessy	 występujące	
w	 Wąwozie	 Królowej	 Jadwigi	 wy-
kazują	 płaskie	 pionowe	 spękania	
ciosowe	 i	 rozmycia,	 widoczny	 jest	
szybko	przebiegający	proces	erozji,	
można	w	nich	znaleźć	 faunę	drob-
nych	ślimaków	lądowych,	które	żyły	
na	 roślinach	 zasypywanych	 przez	
opady	pyłu.	Wąwóz	porośnięty	jest	
bogatą	 florą,	 a	 niewątpliwą	 cieka-
wostką	 przyrodniczą	 jest	 występu-
jący	 tu	 relikt	 stepowy	–	wiśnia	kar-
łowata.

Część	 trasy	 będzie	 teraz	 biegła	
drogą	numer	 777	w	kierunku	połu-
dniowo	–	zachodnim,	wzdłuż	której	
jest	okazja	do	zaobserwowania	kilku	
ciekawych	odsłonięć	geologicznych.	

Góry	Pieprzowe

Ratusz	w	Sandomierzu

Brama	Opatowska

Kościół	św.	Jakuba

Wąwóz	Królowej	Jadwgi
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Pierwszy	punkt	znajduje	się	we	
wsi	 Złota,	 w	 której	 za	 zajazdem,	
a	 przed	 przystankiem	 PKS	 skręca-
my	w	 boczną	 ulicę	 po	 prawej.	 Po	
kilkudziesięciu	 metrach	 jazdy	 pod	
górę,	 za	 domem	nr	 179	natrafiamy	
na	 klasyczne	 odsłonięcie	 iłów	 za-
stoiskowych,	na	których	zalega	po-
krywa	 lessowa,	 porośnięta	 obficie	
roślinnością.	 Iły	 te,	 to	 pozostałość	
po	 jednym	 ze	 zlodowaceń,	 które	
nawiedziły	Polskę,	tworzyły	się	w	je-
ziorze	zastoiskowym,	czyli	 jeziorze	
powstałym	 w	 lodowcowej	 strefie	
marginalnej	 w	 wyniku	 naturalnego	
zatamowania	 swobodnego	 odpły-
wu	wód	 lodowcowych.	 	Charakte-
rystyczną	ich	cechą	jest	występowa-
nie	warw,	czyli	 jasnych	i	ciemnych	
warstewek	 związanych	 z	 rocznym	
cyklem	 sedymentacji.	 W	 środko-
wej	części	odsłonięcia	widoczne	są	
deformacje	 warstw,	 spowodowane	
najprawdopodobniej	 przez	 osunię-
cie	nieskonsolidowanych	iłów,	a	co	
z	tego	wynika	–	w	miejscu	tym	mu-
siało	 istnieć	 podmorskie	 osuwisko.	

Można	 tu	 także	 znaleźć	współcze-
sne	skamieniałości	śladowe	–	ichno-
faunę	oraz	 liczne	 lessowe	kukiełki.	
Sama	wieś	Złota	 jest	 interesującym	
miejscem	ponieważ	w	 trakcie	 prac	
archeologicznych	 natrafiono	 tu	 na	
ślady	 osadnictwa	 od	 epoki	 neolitu	
do	 okresu	 wczesnośredniowiecz-
nego.	Badania	te	dały	podstawę	do	
wyróżnienia	 lokalnej	 grupy	nazwa-
nej	grupą	złocką.

Wracamy	na	drogę	numer	 777.	
W	 miejscowości	 Szewce,	 w	 okoli-
cach	 przystanku	 PKS,	 za	 domami	
o	numerach	39	i	40	zauważamy	do-
skonale	widoczną	 z	 drogi	 odkryw-
kę,	której	nadałam	nazwę	„Szewce	
1”.	Omawiany	obiekt	jest	interesują-
cy	 zarówno	 ze	względu	na	 czwar-
torzędowe	 utwory	 odsłaniające	 się	
w	tym	miejscu	oraz	potężne	rozmia-
ry.	Odsłaniają	się	tu	kolejno	od	dołu:	

mułki,	 drobnoziarnisty	 piasek	 flu-
wioglacjalny,	warstwa	lessu	przemy-
tego,	glina	zwałowa,	a	wszystko	jest	
przykryte	warstwą	wszechobecnego	
na	 Wyżynie	 Sandomierskiej	 lessu.	
W	kierunku	północno	–	zachodnim	
odsłaniają	 się	 iły	 zastoiskowe	 po-
wstałe	 w	 czwartorzędowym	 jezio-
rze,	 najprawdopodobniej	 w	 czasie	
jednego	ze	zlodowaceń.	

Kilkadziesiąt	metrów	dalej	 rów-
nież	po	prawej	 stronie	 drogi,	w	 tej	
samej	 miejscowości,	 za	 domami	
o	 numerach	 32	 i	 33	 znajduje	 się	
kolejny	punkt	 ścieżki	 –	odsłonięcie	
„Szewce	 2”.	 Jest	 ono	 niezmiernie	
interesującym	 obiektem,	 ponieważ	
odsłania	się	tu	klika	utworów	zwią-
zanych	z	historią	geologiczną	oma-
wianego	terenu.	A	są	to	kolejno	od	
dołu:	utwory	trzeciorzędowe	z	fau-
ną	morską,	a	następnie	czwartorzę-
dowa	glina	zwałowa,	na	niej	zalega-
ją	osady	fluwioglacjalne,	zlepieniec	
żwirowy,	kolejna	warstwa	gliny	zwa-
łowej,	a	wszystko	jest	przykryte	war-
stwą	lessów.	Przy	odsłonięciu	warto	

zwrócić	uwagę	na	rosnącą	tu	w	du-
żych	ilościach	roślinę	sprowadzoną	
specjalnie	z	Hiszpanii	dla	ratowania	
skarpy	 w	 Sandomierzu.	 Roślina	 ta	
bardzo	 szybko	 rozprzestrzeniła	 się	
po	najbliższej	okolicy.		

Dziewiątym	 punktem	 ścieżki	
jest	 pocysterski	 kompleks	 klasz-
torny	 w	 Koprzywnicy,	 ulokowany	
na	 skrzyżowaniu	 drogi	 numer	 777,	
czyli	 tutaj	 ulicy	 Krakowskiej	 i	 uli-
cy	 11-go	 Listopada.	 Cystersi	 zosta-
li	 sprowadzeni	 do	 Koprzywnicy	
w	roku	1185	z	burgundzkiego	klasz-
toru	 Marimond	 przez	 Mikołaja	 ze	
Skotnik,	z	 rodu	Bogoriów.	Pod	kie-
rownictwem	cysterskiego	architekta	
–	 brat	 Simona	 rozpoczęto	 budowę	
kościoła	z	klasztorem,	a	zakończo-

no	ją	około	roku	1240.	W	1819	roku	
(czasy	zaborów)	nastąpiła	kasata	za-
konu	cystersów.	W	1869	roku	ode-
brano	Koprzywnicy	prawa	miejskie,	
zostały	one	przywrócone	1	stycznia	
2001	 roku.	 Na	 kompleks	 klasztor-
ny	 składa	 się	 kościół,	 wschodnie	
skrzydło	klasztorne	i	siedziba	opata	
–	Opatówka.	Powstał	on	według	in-
dywidualnego	wzorca	cysterskiego,	
które	nazywane	jest	często	ostatnim	
ważnym	wydarzeniem	 architektury	
romańskiej.	 Przez	 całe	 stulecia	 ko-
ściół	był	wielokrotnie	przebudowy-
wany,	 remontowany	 i	 wzbogacany								
o	nowe	detale.	Dlatego	też	mamy	tu	
do	czynienia	z	wieloma	stylami	ar-
chitektonicznymi.	W	 czasie	 dwóch	
wojen	 kościół	 uległ	 zniszczeniom,	
a	jego	późniejsza	restauracja	trwała	
do	lat	60-tych.	Obecnie	kościół	jest	
również	cały	czas	odnawiany	 i	 za-
bezpieczany	 Jest	 to	 zabytek	 klasy	
międzynarodowej,	 ponieważ	 zo-
stał	wpisany	na	ustanowiony	przez	
Radę	 Europy	 Europejski	 Szlak	 Cy-
stersów.	 Do	 budowy	 tego	 kościoła	
użyto	 masywnych	 wapieni,	 które	
kiedyś,	a	dokładnie	w	trzeciorzędzie	
wytworzyły	 się	 na	 południowym	
obrzeżeniu	 Gór	 Świętokrzyskich.	
Ich	cechą	charakterystyczną	jest	od-
porność	na	działanie	czynników	at-
mosferycznych	i	interesujące	efekty	
dekoracyjne.	Z	tego	względu	są	one	
od	 dawna	 stosowane	 w	 architek-
turze,	 mimo	 niskiej	 wytrzymałości	
mechanicznej.

Poruszamy	 się	 teraz	 drogą	 lo-
kalną	 w	 kierunku	 północno	 -	 za-
chodnim.	 Przy	 wjeździe	 do	 wsi	
Gnieszowice,	po	lewej	stronie	drogi	
zauważamy	 pokaźnych	 rozmiarów	
odsłonięcie,	 któremu	 nadałam	 na-
zwę	 „Gnieszowice	 1”.	 Odkrywka	
jest	interesująca	ze	względu	na	wy-
stępujące	 tu	 utwory,	 na	 podstawie	
których	można	zanalizować	historię	
geologiczną	 tego	 terenu.	Odsłania-
ją	 się	 tu	 kolejno	 od	 dołu	 piaskow-
ce	 i	 łupki	 dolnokambryjskie	 oraz	
związane	 z	 czwartorzędową	 dzia-
łalnością	 lodowców	 piaski	 fluwio-
glacjalne	z	otoczakami	 i	mułki.	Na	
tych	utworach	 jak	 to	 zwykle	bywa	
na	Wyżynie	Sandomierskiej	zalega-
ją	lessy.	

Kilkadziesiąt	metrów	dalej,	rów-
nież	po	lewej	stronie	drogi	widoczna	
jest	kolejna	odkrywka	-	„Gnieszowi-
ce	 2”,	 posiadająca	 ciekawe	 walory	
geologiczne	 i	 dydaktyczne.	 Po-
dobnie	 jak	 w	 poprzednim	 punkcie	
odsłaniają	się	 tu	 	piaskowce	 i	 łupki	
dolnokambryjskie,	 czwartorzędowe	
piaski	fluwioglacjalne,	mułki	i	lessy,										
w	 których	 można	 dostrzec	 liczne	
gniazda	jaskółek	brzegówek.	

Poruszamy	się	nadal	drogą	lokal-
ną	w	kierunku	północno	-	zachod-
nim,	 we	 wsi	 Niedźwice	 skręcamy	
na	południe,	a	następnie	we	wsi	Be-
szyce	na	zachód.	Po	przekroczeniu	
drogi	nr	9	jedziemy	na	południowy	
-	zachód,	aż	do	miejscowości	Suli-
sławice.	Jest	to	niewielka	wieś	poło-
żona	około	25	km	na	południowy	–	
zachód	od	Sandomierza.	Słynna	jest	
głównie	z	działającego	tu	w	czasach	

II	 wojny	 światowej	 partyzanckiego	
oddziału	„Jędrusie”.	Znajduje	się	 tu	
także	 najsławniejsze	 na	 tym	 tere-
nie	 Sanktuarium	Maryjne,	 na	 które	
składają	się	dwa	kościoły:	neogotyc-
ki,	pochodzący	z	 II	połowy	XIX	w.	
i	stary	romański	kościółek	z	połowy	
XIII	 w.	 Cenniejszym	 obiektem	 jest	
romańska	 świątynia,	 rozbudowana	
około	1600	roku.	Na	początku	XVII	
w.	 dobudowano	 do	 niej	 zakrystię,	
a	wyposażenie	tego	obiektu	pocho-
dzi	z	epoki	barokowej.	Został	on	po-
dobnie	 jak	 kościół	w	Koprzywnicy	
zbudowany	z	trzeciorzędowych	wa-
pieni	pochodzących	z	południowe-
go	obrzeżenia	Gór	Świętokrzyskich.	
Warto	zwrócić	także	uwagę	na	dru-
gi,	 neogotycki	 kościół	 pochodzący	
z	II	połowy	XIX	w.	W	kościele	tym,	
w	 ołtarzu	 głównym	 umieszczony	
jest	 cudowny	 obraz	 Matki	 Boskiej	
Bolesnej	 (Sulisławskiej).	 Kościół	 ten	
także	 został	 zbudowany	 z	 trzecio-
rzędowych	wapieni.

Kolejnym	 punktem	 ścieżki	 są	
olbrzymie	 kamieniołomy	 wapieni	
detrytycznych	 w	 Smerdynie,	 wsi	
położonej	 ok.	 3	 km	 na	 północ	 od	
środkowej	 części	 rzeki	 Kacanki	 –	
prawego	 dopływu	 Koprzywianki.	
Do	 miejscowości	 tej	 dojeżdżamy	
drogami	 lokalnymi:	 początkowo	
w	 kierunku	 południowo	 –	 zachod-
nim,	a	następnie	w	kierunku	północ-
no	 –	 zachodnim.	 Głównym	 typem	
występujących	tu	utworów	są	szare,	
najczęściej	 gruboziarniste	 wapienie	
organodetrytyczne.	 W	 większości	
łomów	w	Smerdynie	widoczna	 jest	
zazwyczaj	 środkowa	 część	 ławicy	
charakteryzująca	 się	 występowa-
niem	wielkoskalowych	warstwowań	
przekątnych.	 Wielkie,	 ciągnące	 się	
na	 długości	 1,5	 km	 kamieniołomy	
przedstawiają	niezwykle	interesujący	
widok.	Pod	względem	turystycznym	
kamieniołomy	te	nie	mają	jak	na	ra-
zie	 większego	 znaczenia,	 stanowią	
jedynie	pewną	atrakcję	dla	okolicz-
nych	mieszkańców	oraz	dla	przyby-
wających	tu	miłośników	i	znawców	
geologii.	 Być	 może	 w	 miarę	 roz-
woju	 geoturystyki	 będą	 miały	 one	
szansę	 stać	 się	 bardziej	 atrakcyjne	
dla	większej	 ilości	 osób.	Utwory	 te	
charakteryzuje	odporność	na	działa-
nie	 czynników	 atmosferycznych,	 są	
one	także	łatwe	w	obróbce,	dlatego	
były	 i	 są	masowo	wykorzystywane	
do	 celów	 budowlanych.	 Wapienie	
odsłaniające	 się	 w	 Smerdynie	 są,	
podobnie	 jak	 te	 użyte	 do	 budowy	
kościołów	w	Koprzywnicy	 i	Sulisła-
wicach,	 skałami	 trzeciorzędowymi	
wykształconymi	 na	 południowym	
obrzeżeniu	Gór	Świętokrzyskich.	Do	
budowy	kościołów	użyto	jednak	ka-
mieni	z	innych	kamieniołomów.	

Jedziemy	 teraz	w	kierunku	pół-
nocno	 –	wschodnim	 i	 dojeżdżamy	
do	 drogi	 numer	 758,	 którą	 jadąc	
na	północny	–	zachód	dojeżdżamy	

do	 miejscowości	 Ujazd,	 położonej	
nad	rzeką	Koprzywianką,	16	km	na	
południowy	–	zachód	od	Opatowa.	
Znajdują	 się	 tu	 ruiny	manierystycz-
no	 –	 barokowego	 zamku	 Krzyżto-
pór.	Ujazd	jest	starą	osadą,	należącą	
w	XII	w.	wraz	z	Iwaniskami	do	opac-
twa	 jędrzejowskiego.	W	 XV	wieku	
tereny	 te	 znajdowały	 się	 w	 rękach	
Oleśnickich,	 kolejnym	 właścicie-
lem	dóbr	był	 Sebastian	Ligęza.	Od	
roku	 1619	 Iwaniska	 wraz	 z	 Ujaz-
dem	stały	się	własnością	Krzysztofa	
Ossolińskiego.	Budowla	ta	powstała	
w	latach	1631	–	1644	i	składała	się	
niejako	 z	 trzech	 powiązanych	 ze	
sobą	 elementów:	 obronnego	 zało-
żenia,	usytuowanej	w	 jego	obrębie	
rezydencji	i	rozłożonego	u	ich	stóp	
ogrodu.	 Zamek	 został	 wzniesiony	
według	 planów	 Wawrzyńca	 Sene-
sa,	 a	 elementy	 dekoracji,	 różniące	
się	 między	 sobą	 techniką	 budow-
laną	 i	 stylem,	 dowodzą,	 że	 był	 on	
wznoszony	 etapami.	 Ciekawostką	
jest	 koncepcja	 rozwiązania	 układu	
przestrzennego	 zamku	 w	 oparciu	
o	program	astronomiczno	–	astrolo-
giczny:	zamek	ma	więc	cztery	wie-
że	podobnie	jak	rok	ma	cztery	pory,	
siedem	bram	i	wejść	jak	dni	w	tygo-
dniu,	53	pomieszczeń	a	więc		tyle,	
ile	 tygodni	 w	 roku,	 dwanaście	 sal	
jak	miesięcy	w	roku	oraz	365	okien	
czyli	 tyle,	 ile	 jest	 dni	w	 roku.	 Kres	
świetności	 budowli	 położył	 najazd	
szwedzki,	 kiedy	 to	 Szwedzi	 pod-
stępnie	opanowali	zamek.	W	trakcie	
walk	 konfederatów	 barskich	 uległ	
on	 ponownie	 znacznym	 zniszcze-
niom.	 Potem	 czekały	 zamek	 kolej-
ne	 zmiany	 właścicieli,	 a	 następnie	
opuszczenie	i	zapomnienie	na	całe	
stulecie.	 Dopiero	w	 okresie	 powo-
jennym	 rozpadającymi	 się	 ruinami	
zajęło	 się	 Kierownictwo	Odnowie-
nia	Zamku	Królewskiego	na	Wawelu	
przeprowadzając	 prace	 badawcze	
i	 zabezpieczające	 zamek	w	 formie	
trwałej	ruiny.	Obecnie	zamek	stano-
wi	jedną	z	największych	ruin	uforty-
fikowanych	 rezydencji	 magnackich	
w	Europie.	W	listopadzie	2005	roku	
powstało	 Stowarzyszenie	 Krzewie-
nia	Tradycji	 i	Opieki	nad	Zamkiem	
Krzyżtopór	 w	 celu	 zabezpieczenia	
i	odbudowy	tego	unikalnego	zespo-
łu	zamkowo	–	pałacowego.	Ostatnio	
wojewoda	świętokrzyski	podjął	de-
cyzje	o	 komunalizacji	 zamku	 i	 od-
dał	 go	wraz	z	 kilkoma	przyległymi	
działkami	we	władanie	wójta.

Każdy	 zakątek	 na	 świecie	 jest	
na	swój	sposób	ciekawy	i	nie	trzeba	
jechać	daleko,	by	zobaczyć	coś	inte-
resującego.	Ale	jak	to	mówią	„cudze	
chwalicie,	 swego	nie	znacie”.	Mam	
nadzieję,	 że	 po	 przeczytaniu	 tej	
pracy	wiele	osób	dostrzeże	piękno	
ziemi	sandomierskiej,	a	także	posta-
ra	się	połączyć	pewne	fakty	geolo-
giczne	z	obiektami	przyrodniczymi	
i	turystycznymi.					Sylwia Mazurkiewicz	

Odsłonięcie„Szewce	2”

Kościół	w	Koprzywnicy

Odsłonięcie	„Gnieszowice	2”

Zamek	Krzyżtopór
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Sieć szkół językowych SPEED zaprasza na kursy 
języka angielskiego prowadzone metodą Callana.
Organizujemy kursy dla dorosłych, maturzystów, gimnazjalistów, zaś odpowiednio przygotowany program 
HAPPY KIDS sprawi, że Twoje dziecko z przyjemnością będzie mówić w języku angielskim.

Na naszych zajęciach  jest  czas na naukę czytania, pisania oraz przyswajanie zagadnień gramatycznych, 
aczkolwiek pierwsze miejsce  zajmuje najważniejszy a zarazem najtrudniejszy aspekt języka jakim jest mó-
wienie. 

Metoda Callana pozwala przełamać olbrzymią dla niektórych barierę, jaką jest nieśmiałość i obawa przed 
mówieniem w języku angielskim. Poza tym duże tempo prowadzenia zajęć sprawia, iż  nie ma czasu na nudę 
i dekoncentrację. Nauka jest przyjemna, szybsza a zarazem tańsza.

Każdej osobie rozpoczynającej kurs stan-
dardowy przysługuje 6 lekcji próbnych.

Zajęcia prowadzone są zarówno przez 
polskich lektorów, jak też przez obcokra-
jowców. 

INFORMACJE I ZAPISY

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu
 Koprzywnica, ul Rynek 39
Od poniedziałku do piątku 

w godz. 10 – 20

Tel. 0-15/ 847-63-22

Dom Kultury 
tętniący życiem BLACK STARS

Od	roku	czasu	działa	przy	koprzywnickim	Domu	Kultury	grupa	tanecz-
na	dziewcząt,	która	pod	kierownictwem	pani	mgr	Małgorzaty	Ciach	pilnie	
trenuje	skąplikowane	układy	choreograficzne	tańców	nowoczesnych.	Trenu-
jące	tańce	dziewczęta,	to	uczennice	gimnazjum	i	szkoły	podstawowej	z	Ko-
przywnicy.	Grupa	taneczna,	osiągnęła	już	maksymalny	stan,	liczy	dwadzie-
ścia	jeden	dziewcząt,	które	z	zapałem	dwa	razy	w	tygodniu	trenują	na	sali	
dając	z	siebie	wszystko,	aby	ich	pokazy	były	jak	najlepsze.

To	ciężka	praca,	pot	leje	się	obfitymi	strużkami,	a	jeden	układ	potrafią	
powtarzać	 kilkadziesiąt	 razy.	Nie	widać	 jednak	 zniechęcenia,	 dziewczęta	
bardzo	chętnie	przychodzą	na	treningi	wiedząc,	że	czym	więcej	wyleją	potu,	
tym	lepiej	wypadną	w	pokazach	artystycznych.	Dotychczas	można	je	było	
zobaczyć	podczas	różnych	imprez	kulturalnych	w	Koprzywnicy	i	zawodów	
sportowych,	w	których	jako	cheerleaderki	zagrzewały	zawodników	do	walki	
i	swoimi	tańcami	wypełniały	przerwy	w	zawodach	sportowych.	

Autorem	skomplikowanych	układów	choreograficznych	jest	pani	Małgo-
rzata	Ciach,	absolwentka	krakowskiej	AWF,	której	specjalność	zawodową	jest	
gimnastyka	artystyczna	z	nowoczesnymi	formami	tańca	i	fitnes.	Wraz	z	mę-
żem	Wojciechem,	są	nauczycielami	wychowania	fizycznego	w	Zespole	Pla-
cówek	Oświatowych	w	Chobrzanach,	dodatkowo	pani	Małgorzata	prowadzi	
zajęcia		fitnesu	z	mieszkankami	Koprzywnicy	i	zajęcia	taneczne	w	Osieku.	

Miło	 popatrzeć	 na	 układy	 taneczne	 wykonywane	 przez	 dziewczyny	
z	Black	Stars,	na	razie	możemy	je	oglądać	tylko	w	Koprzywnicy,	ale	przejdzie	
czas,	że	dziewczęta	rozpoczną	wyjazdy	na	formacyjne	turnieje	tanecznych	
i	kto	wie	czy	nie	posypią	się	nagrody	i	zwycięstwa.	Do	tego	jednak	potrzeb-
na	jest	olbrzymia	praca,	upór	i	wytrwałość	treningowa.																												JCz
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Kim	 mama	 jest	 dla	 każdego	
dziecka	nie	trzeba	nikogo	przekony-
wać.	W	dodatku	nasz	związek	z	Nią	
trwa	przez	całe	życie.	Nie	można	so-
bie	wyobrazić	by	to	właśnie	Ona	nie	
dowiedziała	się	pierwsza	o	naszym	
od	 dawna	 oczekiwanym	 sukcesie,	
czy	 też	 przykrej,	 niespodziewanej	
porażce.	 Jeśli	potrzebujemy	mądrej	
życiowej	 rady	 to	 przecież	 swoje	
pierwsze	 kroki	 kieruje	 się	 właśnie	
do	 tej,	 z	którą	 tak	mocno	 jesteśmy	
związani.	

Nie	 inaczej	postąpili	uczniowie	
Szkoły	Podstawowej	w	Koprzywni-
cy.	Dnia	28	marca	2008	roku	uda-
li	 się	do	swojej	wspólnej	Mamy	na	
Jasną	 Górę.	 Wraz	 ze	 sobą	 zabrali	

opiekunów:	 p.	 Teresę	 Majczak,	 p.	
Ewę	Tenderendę,	p.	Bożenę	Grzyb,	
ks.	 Pawła	 Paterka,	 a	 także	 niektó-
re	 ze	 swoich	 mam.	 Okazja	 to	 nie	
byle	 jaka,	bo	zakończenie	edukacji	
na	etapie	podstawowym.	Przez	 ten	
okres	czasu	 tak	wiele	 się	wydarzy-
ło.	Każdy	zbierał	do	swojego	pleca-
ka	życia	pierwsze	sukcesy,	porażki,	
radości	i	smutki.	Kończy	się	pewien	
okres	życia,	a	rozpoczyna	następny,	
bardziej	 odpowiedzialny,	 który	 ma	
być	 kolejnym	 krokiem	 przybliżają-
cym	do	dojrzałości	 i	dorosłości.	To	
z	pewnością	 stąd	zrodziło	 się	 silne	
poczucie	 wypowiedzenia	 przed	
Matką	Bożą	¬-	Królową	Polski	słów	
DZIĘKUJĘ	 PRZEPRASZAM	 PRO-

SZCZUDLARZE W KOPRZYWNICY
W	dniach	7	–	9	kwietnia,	staraniem	Dyrektora	MGO-

KiS	w	Koprzywnicy,	odbyły	się	warsztaty	w	trudnej	sztuce	
chodzenia	na	szczudłach.	Warsztaty	prowadził	pan	Sła-
womir	Lutyński	z	Ożarowa,	 twórca	unikatowego	 i	 jedy-
nego	w	województwie	 świętokrzyskim	 teatru	 ulicznego	
szczudlarzy	„Bliżej	nieba”.	Celem	warsztatów	było	oswo-
jenie	dzieci	z	techniką	chodzenia	na	szczudłach	i	stwo-
rzenie	zalążka	grupy	teatralnej	w	Koprzywnicy.

Początki	chodzenia	są	dość	trudne,	u	każdego	wystę-
puje	strach	patrząc	na	ziemię	z	wysokości	trzech	metrów	
(głowa	 jest	na	 tej	wysokości),	 strach	 jednak	ustępuje	po	
pierwszym	 upadku,	 twierdzą	 młodzi	 adepci	 chodzenia	
na	szczudłach.	Najgorszy	jest	jednak	poranek	następne-
go	 dnia	 po	 treningu,	 boli	 wszystko,	 a	 szczególnie	 nogi	
i	mięśnie	brzucha.	To	 jednak	 szybko	przechodzi,	 twier-
dzi	pan	Sławomir,	po	dwóch	tygodniach	treningu	znikają	
wszystkie	bóle,	mięśnie	i	nogi	przestają	boleć.	Pozostaje	
szlifowanie	techniki	i	dokąd	zajęcia	trwają	na	boisku	mło-
dzieży	 nic	 nie	 grozi.	W	Ożarowie	młodzież	 ćwiczy	 na	
szczudłach	od	ośmiu	lat	i	w	tym	okresie	nie	było	żadnego	
wypadku	choć	zdarzają	się	wywrotki,	ale	po	to	są	trenin-
gi,	aby	nauczyć	się	bezpiecznie	upadać.

Szczudlarstwo,	 a	 szczególnie	 teatry	 szczudlarskie	 są	
bardzo	popularne	we	Francji	i	Szwajcarii.	Rokrocznie	od-
bywają	się	tam	festiwale	teatralne,	a	uliczne	przedstawie-
nia	 szczudlarzy	 cieszą	 się	 olbrzymim	zainteresowaniem	
turystów,	może	i	u	nas	w	Koprzywnicy	ta	forma	teatru	za-
interesuje	mieszkańców	i	w	przyszłości	stanie	się	atrakcją	
turystyczną	Koprzywnicy?																																												

JCz

SZĘ.	Można	je	było	przedstawić	we	
Mszy	świętej	odprawianej	przed	cu-
downym	wizerunkiem	Matki	Bożej,	
a	 także	 uczestnicząc	 we	 wspólnej	
drodze	krzyżowej	na	wałach	jasno-
górskich.

W	 czasie	 tegoż	 wyjazdu	 nie	
zabrakło	 również	 rozrywki.	Można	
było	zwiedzić	skarbiec,	sanktuarium	
jasnogórskie,	powspinać	się	na	skał-
ki	 i	 stare	 ruiny	w	Olsztynie,	posilić	
się	 kiełbaską	 przy	wspólnym	 ogni-
sku	w	 scenerii	 zachodzącego	 słoń-
ca	 oświetlającego	 średniowieczne	
mury	zamku.

Wszyscy	z	obecnych	zmęczeni,	
aczkolwiek	zadowoleni	ze	wspólnie	
spędzonego	czasu,	bezpiecznie	po-
wrócili	do	swych	domów	z	nadzieja	
rychłego	powrotu	do	stóp	Mamy,	by	
można	 Jej	znów	powiedzieć	o	 tym	
wszystkim	co	zalega	na	dnie	serca.

Ks.	Paweł	Paterek

Powiedzieć Mamie…

Dziesięcioro dziewcząt i chłopców z koprzywnickiej szkoły podstawowej wzięło udział 
w pierwszych warsztatach szczudlarskich w Koprzywnicy.
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Miłość niejedno ma imię
Maj	nazywany	 jest	miesiącem	miłości.	W	tym	właśnie	

miesiącu,	 świat	 uśmiecha	 się	 szczęściem,	 a	 cała	 przyroda	
emanuje	radością	życia,	nawołując	do	tego,	co	w	życiu	naj-
piękniejsze:	 do	 miłości.	Wszystko	 w	 przyrodzie	 pięknieje	
i	 kwitnie,	 rozsiewa	wonie,	 i	 zachwyca	barwami	pieszczo-
nymi	promieniami	majowego	słońca.	Nawet	wiatr	staje	się	
czuły	 i	 ciepły.	Delikatnie	muskając	wszystkich	 i	wszystko	
cichutko	 szepce:	 kochajcie się.	 Chłoniemy	 to	 piękno	ma-
jowe	wszystkimi	zmysłami	oddając	swe	serca	we	władanie	
miłości.	

Są	 przecież	 różne	 rodzaje	 miłości.	 Piękna	 jest	 miłość	
dwojga	 ludzi,	 których	 serca	 złączone	 uczuciem	w	 blasku	
księżyca	sięgają	gwiazd.	Miłość	do	Boga,	do	matki,	tak	ufna	
jest	 i	 bezgraniczna!	 Uczucia,	 jakie	 żywimy	 do	Ojczyzny,	
do	 ziemi,	 przywiązanie	 do	 naszej	 koprzywnickej	 tradycji	
i	świąt,	które	z	taką	dumą	obchodzimy,	czyż	to	nie	najpięk-
niejszy	rodzaj	naszej	miłości?	

A	maj	najbardziej	ze	wszystkich	miesięcy	w	roku	obfitu-
je	w	święta	miłości.	Mamy	Święto	Pracy,	Święto	Polskiej	Fla-
gi,	Dzień	Konstytucji	3	Maja,	Dzień	Ziemi	Koprzywnickiej,	
Dzień	 Strażaka,	Dzień	Matki.	Napawają	nas	one	 radością	
i	dumą,	są	wyrazem	naszej	ogromnej	miłości,	dlatego	wła-
śnie	tak	chętnie	je	obchodzimy.	

Dzień	świętego	Floriana,	jest	naszym	szczególnym	i	po-
dwójnym	świętem,	bowiem	jest	nie	 tylko	Dniem	Strażaka,	
ale	pod	jego	wezwaniem	jest	nasza	piękna	perełka	kultury,	
nasz	 piękny	 „Kościół	 Pocysterski”,	 z	 którego	 wszyscy	 tak	
bardzo	jesteśmy	dumni.

Różne	więc	są	rodzaje	miłości,	różne	jej	barwy	i	odcie-
nie,	a	każda	z	nich	 jest	piękna	 i	czysta,	bo	płynie	z	głębi	
naszych	 serc.	 Dlatego	 właśnie	 redakcja	 Koprzywnickich	
Pejzaży	chce	naszym	czytelnikom,	przybliżyć	naszą	lokalną	
twórczość	na	temat	odcieni	tej	miłości,	bo	miłość	niejedno	
ma	imię.

Maria	Gawlikowska

Nasza flaga...
Czy	zastanawiałeś	się	kiedykolwiek...
Skąd	mamy	takie	barwy	flagi?...
Biel	i	czerwień,	co	od	wieków...
Jako	symbol	Polskości	się	jawi...

Nasza	flaga	jest	Naszą	chlubą...
Biel	-	to	symbol	wolności...
Czerwień	-	przelaną	krwią	Naszą...
We	wszystkich	wojnach...
W	drodze	do	Niepodległości...

Pamiętajmy	o	tym	za	każdym	razem...
Nie	tylko	od	Wielkiego	Święta...
Wywieśmy	flagi	na	wietrze...
Niech	powiewają	jak	orły	białe...
A	w	szczerym	polu,	czerwienią	się	maki...	

>>V@gue<<	

Zapach maja...
Czy	Ty	też	to	czujesz?...
Ten	zapach,	który	niesie	nam	wiatr...
Tak	słodki	smak	-	może	mieć	tylko	maj...
Odurzony	nim	jestem	-	niczym	lotem	ptak...

Zaciągam	się	nim	tak	wciąż	i	wciąż...
Bezustannie,	głęboko,	namiętnie,	czując	go...
Chcę	się	rozpłynąć	i	wić	się	jak	wąż...
W	ekstazie	zapachu	zatonąć	wśród	mórz...

Cud	wielki,	to	on,	sprawił,	że	dziś,	tu...
Kwiat	bzu	zaróżowił	się,	pięknie	znów...
Konwalia	co	rano	ociera	rosy	łzy...
Wokoło	kwitną,	kasztany,	akacje,	i	Ty...

Mój	najpiękniejszy	kwiecie...
Powiedz	gdzie	Ciebie	szukać	mam?...
Na	leśnej	polanie,	łąk	łanie,	czyż	nie	tam?...
Czy	może	jesteś	obok	tuż,	tuż?...
Pozwól	się	znaleźć	i	być	ze	mną	już...

Głowa	ma	lekka,	już	jej	nie	czuję...
A	myśli	zalotne	rozwiewa	mi	wiatr...
Dziewczyny	jak	kwiaty	rzucają	spojrzenia...
Zawładnął	mną	zapach	tych	kwiatów	i	maj...

Niech	to	co	dobre	wiecznie	nam	trwa...
Niech	nigdy	nie	kończy	się	maj...
Niech	świeżość	i	radość	nam	w	sercu	gra...
Bądźmy	szczęśliwi	zawsze	Ty	i	ja...

Pozwólmy	tej	chwili	wciąż	trwać,	wiecznie	trwać...
>>V@gue<<		

Św. Florian  
- Nasza perła historii...
Głosy	historii	budzą	się	stale...
Usłyszysz	je	z	nami	już	dziś...
Kamienne	mury	co	wzniesiono	na	Piotrowej	skale...
To	miejsce	gdzie	wszyscy	modlimy	się...

Nasz	Kościół	to	dar	jakże	ogromny...
Okupiony	był	pracą	ludzi:	ich	potem,	ich	łzami...
Dzięki	Mikołajowi	Bogorii	dzisiaj	go	mamy...
On	bowiem	Cystersów	z	Morimondu	sprowadził...

Od	wieków	niemal	dziewięciu...
Tak	wiele	minęło	już	setek	lat...	
Zabytkowy	konwent	wzniesiono	na	chwałę...
Opactwa	cystersów	pozostał	widoczny	ślad...

Ongiś	Roku	Pańskiego	1207...
Stała	rzecz	wielce	niezwykła...
Ukończono	budowlę,	którą	poświęcić	należało...
A	uczynił	to	biskup	krakowski	Pełka...

Od	tej	wiekopomnej	chwili...
Do	dziś	mija	już	osiemset	lat...
Oto	przed	nami	stoi	w	swej	chwale...
Koprzywnickiej	ziemi	historyczna	perła...
Wielki	to	działalności	Boga	znak...

Patronem	Kościoła	jest	św.	Florian...
Od	zawsze	chroniąc	od	złego	nas...
Relikwie	z	jego	mocą	świętą...
Są	z	nami	od	kilkunastu	dobrych	lat...	

Historia	jednak	może	być	przykra...
O	czym	wszyscy	bardzo	dobrze	wiemy...
Najazdy	Tatarskie,	pożary	i	epidemie...
O	tym	także	pamiętać	przecież	musimy...

Wizyty	władców,	o	których	pisano...
Którzy	gościli	tu	w	Naszym	Kościele...
Im	również	tak	wiele	zawdzięczamy...
To	oni	nadali	historii	wzbogacenie...

Kolejne	lata	tak	szybko	mijały...
Jak	w	klepsydrze	odmierzał	się	czas...
W	XIX	wieku	zaszły	znów	wielkie	zmiany...
Akt	kasacyjny	zakonu	zostaje	podpisany...
A	wszystkiemu	winni	są	-	Rosjanie...			

Na	wieży	kościelnej	co	dzień	biją	kuranty...
Melodia	ich	pieśni	niesie	się	w	dal...
Usłyszysz	ich	dźwięki	niejednokrotnie...
A	w	sercu	masz	słowa	pieśni,	które	dobrze	znasz...

Gdy	na	nią	patrzysz	co	widzisz?...
Z	czym	kojarzysz	jej	smukły	kształt?...
Tak	to	kielich	w	pozycji	odwrotnej...
Podania	mówią	-	Bogoria	Krzysztof	nadał	jej	kształt...

Gdy	staniesz	przed	pięknym	wejściem	ogromnym...
Ku	górze	wzniesiesz	swą	twarz...
Ujrzysz	figury	trzech	świętych	postaci...
Które	przybliżą,	choć	trochę	do	nieba	Cię...

Lecz	gdy	wejdziesz	w	progi	świątyni...
Zachwycisz	się	tym	miejscem	tak,	tak...
Tutaj	aura	spokojności	Cię	znajdzie...
Tutaj	otrzymasz	od	Boga	znak...		

Ołtarz	główny,	na	którym	Maryja...
Zostaje	wzięta	do	nieba...
Został	namalowany	przez	Strobel’a	Bartłomieja...
Uderza	z	niego	siła	tak	niepojęta...
Jak	dla	zwykłego	zjadacza	chleba...	

Świątynia	swym	pięknem	każdego	zachwyca...
Tak	wielu	ludzi	gości	tu	co	dzień...		
W	tych	murach	-	zagadka	jest	i	tajemnica...
Którą	skrywa	niejeden	fresku	cień...

Pamiętajmy	zatem	co	posiadamy...
Jak	wielkie	dziedzictwo	to	jest...
Szanujmy	je	zawsze	i	o	nie	dbajmy...
By	kolejne	pokolenia	mogły	zobaczyć	je	też...

																																																																	>>V@gue<<	

Polsko	moja
ulubienico	Boga,
Kraino	niewdzięcznej	młodzieży
co	w	centrum	Europy	leży…
Polsko	rodacy	Cię	kochają	
choć	nie	zawsze	się	przyznają
w	pamięci	obraz	Twój	mają	
Karty	historii		dobrze	znają	
każda	karta	krwi	przelana	świadczy	że	jesteś	kochana.
Okrutnymi	wojnami	skażona	
Polsko	wieczna,	nieskończona,	
zapal	na	mym	grobie	znicze
Polsko	ja	na	Ciebie	licze!
Proszę	byś	od	ubóstwa	chroniła	,
Cierpliwą,	troskliwą	Matką	Narodu		była.
Przyszłość	zapełń	mi	matko	żywa	
Niech	w	ukochanej	Ojczyźnie	będę	szczęśliwa			

Czasem	myślę	o	tych	dniach,
Które	rozwiał	wiatr,	
o	słowach	jeszcze	nie	wypowiedzianych	,
o	miłościach	nie	zrealizowanych	,
o	przygodach	nigdy	nie	przeżytych	,	
o	spojrzeniach		ukrytych
I	wtem	w	mojej	głowie	widzę	Ciebie	
…tuż	obok	siebie…..
Dzwoni	budzik	głośny	brzdęk	
To	tylko	sen	
Ty	zniknąłeś!	nie	ma	Ciebie!	
A	w	lustrze	widzę	tylko	samotną	siebie…..	

																																																												MONIKA	JUDA			

Uciekam	w	białą	bajkę	sadów
Gdzie	wytchnienia		chwila	
i		gawędę	o	tej	ziemi		stara	jabłoń		rozpoczyna.	
Historia	która	tu	wydarzyła	się	
to	cząstka	Ojczyzny	twej,																																																																																																									
nie	zapomnij,	nie	zniszcz	jej.
Poprzednie	pokolenia	które	tu	żyły	
Ojcowie	cystersi		na	chwałę	Bogu	dla	niej		życie	
poświęcili	
Piastowscy	książęta	,świetni	królowie		ją	uwielbili																																																																																																
a	prości	ludzie	swoją	pracą	wywyższyli.
Duch	tamtych	dni	
wśród	wiekowych	budowli	unosi	się,	
tu		pozostało	trwałe	dziedzictwo	
ono	waszym	bogactwem	jest.
Każdy	listek	jabłoni	
szepce	teraz	mi																																																																																																																																			
doceń	
Sandomierską	ziemię	w	której	przyszło	żyć			
dostrzeż																																																																																																																																														
to	piękno	które	w	Niej	tkwi.
Pamiętaj,
Jej	przeszłość	stanowi		fundament	przyszłych	dni	
dlatego	nie	zapomnij,	nie	zniszcz	jej	
bo	tylko	to	co	szanujesz	i	kochasz	dobrem	
odwdzięcza	się.																																									

Marta	Ordon
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Majowe porady ogrodnicze
W maju jak w raju. Maj to święto kwitnących rododendronów i magnolii. 
Od tego czasu zaczyna się najpiękniejsza pora w życiu naszych ogrodów.

	 Po	„zimnych	ogrodnikach”,	czyli	w	drugiej	połowie	miesiąca,	
gdy	minie	niebezpieczeństwo	przymrozków,	wysadzamy	do	
gruntu	kwiaty	sezonowe	(pelargonie,	niecierpki,	fuksje,)	i	nie-
które	jednoroczne,	np.	aksamitki,	żeniszki,	petunie.	Rośliny	
obficie	podlewamy	i	dopóki	się	nie	przyjmą,	nie	nawozimy.

	Przycinamy	krzewy,	które	kwitły	w	marcu	i	kwietniu	(forsy-
cje,	pigwowce,	wczesne	tawuły,	migdałki	 i	wierzby	minia-
turowe).	Dzięki	 temu	zagęszczą	się	i	w	przyszłym	sezonie	
będą	miały	więcej	kwiatów.

	Nadal	możemy	rozmnażać	byliny	przez	podział,	szczegól-
nie	gatunki	kwitnące	latem	i	jesienią.

	Regularnie,	co	najmniej	raz	na	dwa	tygodnie,	kosimy	trawnik.	
Jeśli	wiosna	jest	sucha,	to	nie	zapominamy	o	podlewaniu.

	Zasilamy	drzewa,	krzewy	i	byliny	ozdobne	nawozem	wielo-
składnikowym.	Rozsypujemy	wokół	roślin	10	dag	odżywki	
na	każdy	metr	kwadratowy	i	płytko	mieszamy	z	glebą.

	Ryby	w	oczku	wodnym	zaczynamy	dokarmiać	dopiero	wte-
dy,	gdy	woda	osiągnie	temperaturę	powyżej	10	°C.	Jeśli	w	je-
ziorku	pojawią	się	glony,	jak	najszybciej	wyławiamy	je	siatką	
lub	stosujemy	preparaty	chemiczne.

	Siejemy	marchew,	pietruszkę	i	buraki	na	zbiór	jesienny	oraz	
cebulę	na	dymkę.	Przerywamy	siewki,	które	wyrosły	z	na-
sion	wysianych	w	kwietniu.	Sadzimy	rozsadę	ziół	i	warzyw:	
selerów,	kapusty	 i	porów,	a	w	drugiej	połowie	miesiąca	–	
pomidorów,	papryki,	oberżyny	i	bazylii.	W	połowie	miesią-
ca	siejemy	do	gruntu	ogórki,	dynie,	cukinie	i	fasolkę	szpara-
gową.	Nasiona	tej	ostatniej	dosiewamy	co	dwa	tygodnie	aż	
do	lipca.	Systematycznie	odchwaszczamy	zagony	i	 rabaty,	
szczególnie	z	młodą	rozsadą.

	Przekwitającym	roślinom	cebulowym	usuwamy	kwiaty,	aby	
nie	wysilały	się	na	tworzenie	nasion.	Dopóki	liście	nie	zżółk-
ną	starannie	je	pielęgnujemy.

	Ukwiecamy	pojemniki,	które	ozdobią	nasze	tarasy	czy	ogro-
dowe	wnętrza.	Do	ich	obsadzenia	używamy	kwiatów	bal-
konowych,	z	których	to	można	tworzyć	wspaniałe	barwne	
kompozycje.	Wielką	zaletą	tych	roślin	jest	to,	że	kwitną	nie-
przerwanie	przez	cały	sezon,	często	aż	do	mrozów.

	Wystawiamy	na	zewnątrz	niektóre	rośliny	doniczkowe,	np.	
palmy,	 agawy,	 cytrusy,	mirty,	 oleandry.	 Początkowo	 usta-
wiamy	je	w	miejscach	cienistych,	a	dopiero	po	dwóch	tygo-
dniach	na	słońcu.

	Wszystkie	bulwy,	cebule	 i	kłącza	bylin	kwitnących	 latem,	
np.	dalii,	lilii,	mieczyków,	begonii,	pacioreczników,	od	po-
czątku	maja	możemy	już	wysadzać	do	gruntu.	Umieszcza-
my	je	w	dobrze	przekopanej	i	zasilonej	nawozami	ziemi	na	
głębokość	15-30	cm.	

Alicja	Stępień
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Piłka nożna

ZRYW ZBIGNIEWICE
Historia powstania klubu sportowego w Zbigniewicach, niewielkiej malowniczej wiosce po-
łożonej na zachodnim krańcu gminy Koprzywnica, jest dość nietypowa i zarazem ciekawa.

Wszystko	zaczęło	się	w	1974	roku	
podczas	 rozgrywanych	 Mistrzostw	
Świata	w	piłce	nożnej,	kiedy	to	polska	
narodowa	 reprezentacja	 osiągnęła	
wielki	sukces	i	ogromną	popularność.	
Na	 różnych	 skwerkach	 i	 łąkach	 po-
wstały	prowizoryczne	boiska,	a	dzieci	
i	młodzież	garnęły	się	do	gry	w	piłkę.	
W	 ten	 naturalny	 sposób	 rozwijał	 się	
ruch	sportowy	obejmując	coraz	szer-
szy	krąg	młodzieży	i	dorosłych.	

We	 wrześniu	 1974	 roku	 koło	
Ludowych	 Zespołów	 Sportowych	
w	Zbigniewicach	wystąpiło	z	wnio-
skiem	rejestracji	 statutu	 tworzonego	
klubu	 sportowego	 jako	 samodziel-
nej	jednostki	działającej	w	barwach	
Zrzeszenia	LZS.	W	tym	samym	cza-
sie	 Rada	Wojewódzka	 LZS	w	 Kiel-
cach	wyraziła	 zgodę	 na	 zorganizo-
wanie	Ludowego	Klubu	Sportowego	
„Zryw”	Zbigniewice.

W	 pierwszych	 latach	 istnienia	
klubu	 były	 próby	 tworzenia	 kilku	
sekcji	sportowych,	ale	niewątpliwie	
najpopularniejszą	 skupiającą	 naj-
więcej	 zawodników	 oraz	 kibiców	
była	 sekcja	 piłki	 nożnej,	 która	 jako	
jedyna	uprawiana	przez	 trzydzieści	
cztery	 lata	 pozostała	 do	 dnia	 dzi-
siejszego.	Organizację	klubu	sporto-
wego	zaczęto	od	podstaw,	poprzez	
pozyskanie	 terenu	 pod	 nową	 płytę	
boiska	 sportowego	 i	 jego	 budowę.	
Wszelkie	 prace	 związane	 z	 budo-
wą	 nowej	murawy	 były	wykonane	
w	większości	w	czynie	społecznym	
przez	 zawodników	 zrzeszonych	
w	klubie,	mieszkańców	wioski	i	OSP	
w	Zbigniewicach.

Ogromne	 znaczenie	 miało	
wsparcie	 finansowe	 mieszkańców	
Zbigniewic	oraz	dofinansowanie	ze	
strony	 Urzędu	 Gminy.	 W	 taki	 oto	
sposób	 zakończył	 się	 etap	 budo-
wy	 podstaw	 materialnej	 egzysten-
cji	 klubu	 sportowego.	 Było	 boisko,	
pojawiły	 się	 sukcesy	 sportowe,	
brakowało	 jednak	 zaplecza	 klu-
bowego.	W	 1994	 roku	 rozpoczęto	
prace	 przy	 wznoszeniu	 budynku	
dla	klubu,	w	którym	mieści	się	biu-
ro	 zarządu,	 szatnie,	 pomieszczenia	
dla	zawodników,	prysznice	i	zaple-
cze	magazynowe.	W	latach	1974	–	
2002	prezesami	klubu	kolejno	byli:	
Marek	Żuraw,	Zbigniew	Zioło,	Piotr	
Frańczak,	Jan	Żurek.	Niestety	w	tym	

czasie	 klub	 zaczął	 upadać,	 druży-
na	 piłkarska	 osiągała	 coraz	 słabsze	
wyniki,	 a	 ówczesne	 władze	 gminy	
znacznie	 ograniczyły	 finansowanie	
klubu,	 co	 spowodowało,	 że	 więk-
szość	zawodników	odeszło	z	klubu.	
Niespodziewanie	 rok	 2003	 okazał	
się	przełomowy	i	bardzo	szczęśliwy.	
Nowy	prezes	Adam	Jońca	z	wielką	
determinacją	 rozpoczął	 odbudo-
wę	 drużyny	 piłkarskiej.	 Szybko	 też	
w	miejscu	starego	wyrobiska	piasku	
zaczęło	 powstawać	 drugie	 boisko,	
spełniające	funkcję	boiska	treningo-
wego,	było	też	zapasowym	boiskiem	
podczas	renowacji	płyty	przy	głów-
nym	boisku.

Obecnie	 Ludowy	 Klub	 Spor-
towy	 „Zryw”	 Zbigniewice	 posiada	
dwie	 drużyny	 piłkarskie	 juniorów	
i	 seniorów,	 w	 których	 gra	 40	 za-
wodników.	Uczestniczą	 oni	w	 roz-
grywkach	 o	 mistrzostwo	 „A”	 klasy	
Świętokrzyskiego	 Związku	 Piłki	
Nożnej.	Największe	sukcesy	druży-
ny	piłkarskiej	 to	zajęcie,	w	 sezonie	
2005/2006,	drugiego	miejsca	w	„A”	
klasie	 i	walka	w	barażach	o	awans	
do	klasy	okręgowej	i	drugie	miejsce	
w	sezonie	2006/2007.	W	obecnych	
rozgrywkach	 Zryw	 zajmuje	 dru-
gie	 miejsce.	 Głównym	 zadaniem	
dla	Zarządu,	 trenera	 i	 zawodników	
w	 rundzie	 wiosennej	 2008	 roku	
będzie	utrzymanie	się	w	klasie	„A”.	
Stwierdzenie	takie	może	zaskoczyć	
kibiców	klubu,	ale	wynika	to	z	real-
nych	przesłanek.	W	przerwie	zimo-
wej	z	klubu	odeszli:	Kamil	Kos,	Szy-
mon	Giza	i	Artur	Tutak	wyjeżdżając	
do	 pracy	 zagranicę	 oraz	 Sławomir	
Grobelski,	 który	uległ	 ciężkiej	 kon-
tuzji	 podczas	 uprawiania	 sportów	
ekstremalnych.	 Zastąpić	 czterech	
podstawowych	 zawodników	 jest	
bardzo	 trudno.	 Do	 zespołu	 senio-
rów	 powołano	 pięciu	 juniorów:	
Adama	Papkę,	Michała	Kubickiego,	
Mateusza	 Dudka,	 Kamila	 Pietrzy-
ka	 i	Michała	Żurawia.	Tak	znaczne	
odmłodzenie	składu	spowodowało,	
że	siła	motoryczna	zespołu	osłabła.	
Potrzebny	 jest	 przynajmniej	 jeden	
sezon	 aby	 juniorzy	 się	 ograli	 i	 na-
brali	doświadczenia	w	rozgrywkach	
seniorskich.	 Pomimo	 tych	 kłopo-
tów	decyzja	Zarządu	Klubu	była	ze	
wszech	miar		słuszną.

Trener	Adam	Flis	bacznie	przygląda	się	
juniorom,	czy	któryś	z	młodych	zawodni-

ków	zagra	z	seniorami?

Juniorzy	Zrywu	wygrali	na	własnym	boisku	z	Esterem	Wojciechowice	4:2

W	 skład	 obecnego	 Zarządu	
wchodzą:	 Adam	 Jońca	 –	 prezes,	
Małgorzata	 Grudzień	 –	 sekretarz	
i	 jako	 członkowie	 Piotr	 Frańczak,	
Antoni	Michalski,	Tomasz	Żurek	Ka-
zimierz	 Dudek,	 Kazimierz	 Graboń	
i	Marek	Jońca.

Pan	prezes	Adam	Jońca,	chce	za	
naszym	pośrednictwem	wyrazić	głę-
boką	 wdzięczność	 i	 podziękować	
mieszkańcom	 Zbigniewic,	 a	 szcze-
gólni	panom:	Janowi	Żurkowi,	Zdzi-
sławowi	 Stępniowi,	 Janowi	 Komo-
rowskiemu,	 Ryszardowi	 Lipcowi,	
Marianowi	Pacholczykowi	i	zawod-
nikom	klubu,	za	wybudowanie	dru-
giej	nowej	płyty	boiska	piłkarskiego.	
Już	 od	 jesieni	 nowa	 płyta	 będzie	
służyć	 piłkarzom	 do	 rozgrywania	
na	niej	meczów.	Płyta	została	profe-
sjonalnie	przygotowana	jest	idealnie	
równa	 i	 z	 niecierpliwością	wszyscy	
będziemy	czekać	na	przyrosty	trawy	
–	powiedział	prezes	Adam	Jońca.

W	bieżącym	roku	Zryw	rozegrał	
pięć	kolejek	piłkarskich	w	rozgryw-
kach	klasy	„A”,	osiągając	następują-
ce	wyniki:

Zryw – GKS Szydłów   1 : 3
GKS Łoniów – Zryw   0 : 3
Zryw – Polesie Wiązownica   1 : 0
Zryw – Baszta Rytwiany   2 : 2
Piast Osiek – Zryw   0 : 5

W	miesiącu	maju	zawodnicy	ze	Zbigniewic	rozegrają	następujące	mecze:
1	maja	ze	Strzelcem	Chroberz,	18	maja	na	wyjeździe	z	Piastem	Stopnica	

i	28	maja	z	Sokołem	Jachimowice.	
Tekst	A.	Jońca	i	JCz.,	zdjęcia	JCz

    Tabela rozgrywek III gr. klasy A

Miejsce Nazwa Mecze Pkt. Z R P Bramki

1. Klimontowianka Klimontów 14 37 12 1 1 44-14
2. Zryw Zbigniewice 16 32 9 5 2 41-12
3. Jawornik Gorzków 14 23 7 2 5 19-15
4. Piast Osiek 16 23 5 8 3 34-26
5. Piast Stopnica 16 22 6 4 6 30-23
6. Baszta Rytwiany 16 20 5 5 6 33-35
7. Sokół Jachimowice 15 19 5 4 6 25-25
8. GKS Łoniów 15 19 5 4 6 16-17
9. Strzelec Chroberz 15 13 3 4 8 16-34

10. GKS Szydłów 14 13 3 4 7 17-25
11. Źródło Solec Zdrój 14 13 3 4 7 15-39
12. Polesie Wiązownica 15 12 3 3 9 18-43

Świt	Działoszyce	i	GKS	Koniemłoty	wycofały	się	po	rundzie	jesiennej.	
Ich	wyniki	zostały	anulowane.

GRAND PRIX
Tenisa Stołowego w Koprzywnicy

19	maja	br.	w	koprzywnickiej	hali	sportowej	odbył	się	I	Turniej	Tenisa	Stołowego	z	cyklu	Grand	Prix	Koprzywnicy.
Zwycięzcami	w	poszczególnych	kategoriach	wiekowych	zostali:

Dziewczęta	szkoła	podstawowa:	
1	miejsce	–	Anna Grzesik
2	miejsce	–	Agata Czarnecka
3	miejsce	–	Izabela Materkowska

Chłopcy	szkoła	podstawowa:	
1	miejsce	–	Mateusz Sroczyński
2	miejsce	–	Eryk Grębowiec
3	miejsce	–	Paweł Łukawski

Seniorzy:	
1	miejsce	–	Krzysztof Cebuchowski
2	miejsce	–	Mateusz Słowik
3	miejsce	–	Damian Kosior
	 				Jacek Milarski	
4	miejsce	–	Krzysztof Klubiński

Następny	 turniej	
z	cyklu	Grand	Prix	od-
będzie	się	19	maja	br.,	
a	 zakończenie	 cyklu	
planowane	 jest	 na	 19	
czerwca.

Podczas		czerw-
cowych		zawodów,	
najlepsi		zawodnicy	
trzech		turniejów		w	
poszczególnych		ka-
tegoriach	 wiekowych	
zostaną	 udekorowani	
i	nagrodzeni.

tekst	i	zdj.:	JCz



Koprzywnickie	Pejzaże 13Koprzywnickie	Pejzaże

Tabela rozgrywek IV gr. klasy A

Miejsce Nazwa Mecze Pkt. Z R P Bramki

1. Koprzywianka Koprzywnica 14 33 10 3 1 32-10
2. ŁKS Łagów 14 28 8 4 2 30-11

3. Polvat Szwarszowice 14 28 9 14 4 45-18

4. Stal Kunów 14 27 8 3 3 29-17

5. Arka Pawłów 14 26 8 2 4 33-30

6. Kamienna Brody 13 17 5 2 6 18-21

7. GKS Iwaniska 13 16 4 4 5 20-24

8. Huragan Wilczyce 13 10 2 4 7 17-36
9. Cukrownik Włostów 14 10 2 4 8 11-25
10. Ester Wojciechowice 13 10 3 1 9 13-36
11. Hutnik Sandomierz 14 5 1 2 11 10-30

W asyście dwóch radiowozów policyjny wracali zawodnicy 
KS Koprzywianka po wygranym meczu ze Stalą Kunów.

WYGRANA NA WAGĘ 
SZEŚCIU PUNKTÓW

Przed bardzo trudnym zada-
niem stanęli zawodnicy KS Koprzy-
wianka, lider IV grupy klasy „A” 
okręgu świętokrzyskiego, w wyjaz-
dowym meczu z wiceliderem Stalą 
Kunów. Gorące boisko wicelidera 
okazało się bardzo szczęśliwe dla 
naszych zawodników, którzy poko-
nali gospodarzy 1 : 0, a zwycięską 
bramkę zdobył w 72 min. gry  kapi-
tan zespoły Konrad Pyszczek. Zde-
nerwowani kibice Stali szybko opu-
ścili stadion i zaczęli się gromadzić 
na ulicach Kunowa, chcąc w spo-
sób szczególny pożegnać zawod-
ników z Koprzywnicy obrzucając 
ich autobus kamieniami. Organiza-
torzy meczu zwrócili się do Policji 
o zabezpieczenie powrotu naszych 
zawodników i dwa radiowozy Po-
licyjne, po raz pierwszy, w ponad 
osiemdziesięcioletniej historii klu-
bu, eskortowali koprzywniczan, aż 
do granicy powiatu ostrowieckiego.

Mecz	 rozpoczął	 się	 od	 zdecy-
dowanego	ataku	zawodników	Stali.	
Przez	 osiem	 minut	 próbowali	 ata-
kować	naszą	bramkę	nie	stwarzając	
jednak	żadnej	 sytuacji	podbramko-
wej.	Była	to	tylko	optyczna	przewa-
ga	 kunowian	nie	przynosząca	nam	
żadnej	szkody.	W	8	minucie	meczu	
po	raz	pierwszy	bramce	gospodarzy	
próbował	 zagrozić	 Damian	 Lipiec,	
lecz	jego	strzał	minął	bramkę	o	trzy	
metry.	 Koprzywniczanie	 przez	 na-
stępne	 piętnaście	 minut	 przejęli	
incjatywę	 stwarzając	 pod	 bramką	
Stali	kilka	bardzo	groźnych	sytuacji,	
z	których	mogły	paść	bramki.	W	16	
minucie	świetnie	strzela	Lipiec,	piłkę	
broni	golkiper	Stali	piąstkując	ją	na	
róg	 bramkowy.	 Była	 to	 doskonała	

okazja	do	objęcia	prowadzenia.	Kil-
ka	następnych	minut	to	zdecydowa-
na	przewaga	naszych	zawodników.	
Zawodnicy	 Stali,	 nie	 mogąc	 sobie	
poradzić	z	technicznymi	zagraniami	
naszych	 zawodników,	 rozpoczęli	
serię	 fauli,	 z	 których	 najbrutalniej-
szym	był	 atak	na	naszego	bramka-
rza	w	polu	bramkowym.	 Sylwkowi	
Waszczykowi	 potrzebna	 była	 po-
moc	medyczna	 i	wydawało	 się,	 że	
od	 19	minuty	 utracimy	 bramkarza.	
Po	 kilku	minutach	 przerwy	 Sylwek	
wrócił	 pomiędzy	 słupki	 i	 swoimi	
interwencjami	doprowadzał	do	roz-
paczy	 zawodników	 i	 kibiców	 Stali.	
W	 25	 minucie	 meczu	 Waszczyk	
popisał	 się	 wspaniałą	 interwencją	
ratując	 nasz	 zespół	 przed	 utratą	
bramki,	 sprytnie	 bity	 strzał	 z	 odle-
głości	3	metrów	został	przez	niego	
fenomenalnie	wyłapany.	

Następuje	ponownie	zdecydowa-
ny	 atak	 zawodników	 gospodarzy	 na	
bramkę	 koprzywniczan,	 w	 27	 min.	
jeszcze	raz	świetnie	broni	Waszczyk	
strzał	z	głowy	oddany	w	światło	bram-
ki.	W	31	minucie	słupek	 ratuje	nasz	
zespół	przed	utratą	bramki	po	przy-
padkowym	 strzale	 napastnika	 Stali.	
Takich	 przypadków	 podczas	 meczu	
było	sporo,	wynikały	one	z	fatalnego	
stanu	 murawy	 kunowskiego	 boiska,	
nierówności	 i	wysoka	 nie	 przystrzy-
żona	 trawa	 utrudniała	 grę,	 nadając	
piłce	nieprzewidywalną	rotację.	

W	 32	 minucie	 świetnie	 zapo-
wiadającą	się	akcję	przeprowadzają	
W.	Ciach	i	D.	Lipiec,	wychodzącego	
na	czystą	pozycję	strzelecką,	grają-
cego	 trenera	 Koprzywianki	 faulują	
obrońcy	Stali.	W	34	minucie	w	ide-
alnej	 sytuacji	 znajduje	 się	 Mrozik,	
techniczny	 strzał	 	 oddany	 z	 7	me-
trów,	 który	 powinien	 wylądować	
w	 bramce	 jakimś	 cudem	 wybija	
bramkarz	Stali.	Sześć	minut	później	
kunowianie	 mają	 idealną	 sytuację	
do	zdobycia	bramki,	ostry	strzał	tra-
fia	jednak	w	poprzeczkę	i	wychodzi	
na	aut.	Po	tej	sytuacji	mecz	toczy	się	
w	środkowej	strefie	boiska,	do	prze-
rwy	wynik	nie	ulega	zmianie.	

Podsumowując	 pierwszą	 poło-
wę	 należy	 stwierdzić,	 że	 była	 ona	
wyrównana	 i	 zasługiwała	 przynaj-
mniej	 na	 remis	 jedno	 bramkowy,	
głównymi	bohaterami	pierwszej	od-
słony	byli	obaj	bramkarze.

W	drugiej	połowie	obraz	gry	nie	
uległ	 zmianie.	 Kunowianie	 rzucili	

się	 do	 chaotycznego	 ataku,	 chcąc	
za	 wszelką	 cenę	 zdobyć	 bramkę.	
Do	celu	dążyli	wszelkimi	 sposoba-
mi,	a	najlepiej	wychodziły	im	faule.	
Sędzia	meczu	p.	Maciej	Mądzik	nie	
szczędził	 więc	 żółtych	 kartoników	
i	 podczas	 meczu	 aż	 czterokrotnie	
pokazał	je	zawodnikom	Kunowa.	Po	
siedmiu	minutach	gra	się	wyrówna-
ła,	a	lekką	przewagę	optyczną	uzy-
skali	nasi	zawodnicy.	Od	60	minuty	
wnikliwy	obserwator,		bez	problemu	
mógł	 dostrzec,	 że	 zwycięzcą	 tego	
spotkania	 może	 być	 tylko	 zespół	
z	Koprzywnicy.	Dlaczego?	Otóż	za-
wodnicy	 Koprzywianki	 zastosowali	
świetną	 taktykę,	 wieloma	 podania-
mi	przez	godzinę	gry	tak	wymęczyli	
kunowian,	 że	 od	 65	 minuty	 tylko	
nasi	 stwarzali	 liczne	 sytuacje	 pod-
bramkowe,	a	kunowianie	mogli	asy-
stować	w	tej	grze.	

W	 70	 minucie	 meczu	 przed	
wspaniałą	okazją	stanął	Piątkowski,	
lecz	jego	bardzo	dobry	strzał	z	dy-
stansu,	z	największym	trudem	broni	
bramkarz	Stali.	Za	chwilę	Wojciech	
Ciach	wypracowuje	świetną	sytuację	
ściągając	na	siebie	pięciu	zawodni-
ków	Stali,	ogrywa	ich	i	dośrodkowu-
je	w	 pole	 karne,	 obrońcy	wybijają	
piłkę	na	korner.	Do	egzekwowania	
rzutu	 rożnego	 podchodzi	 grający	
trener	naszego	zespołu,	świetne	do-
środkowanie	wzdłuż	bramki	 i	piłka	
idealnie	 ląduje	 na	 głowie	 Konrada	
Pyszczka,	który	fantastycznym	zwo-
dem	umieszcza	 ją	w	siatce	zrozpa-
czonych	zawodników	Stali.	

Goooool!!! 1:0 dla Koprzywnicy.
Była	 to	wspaniała	bramka,	a	 jej	

wartość	 to	 6	 punktów,	 bo	 o	 tyle	
wzrośnie	przewaga	nad	Stalą,	jeżeli	
Koprzywnica	wygra	ten	mecz.

Gospodarze	 jednak	 nie	 chcieli	
się	poddać	i	rozpoczęli	totalny	atak	
na	 naszą	 bramkę,	 przez	 pięć	 mi-
nut	atakowali	nasze	pole	karne,	nie	
umiejąc,	 jednak	 wykorzystać	 wy-
pracowanych	sytuacji.	

W	76	minucie	mogliśmy	prowa-
dzić	2:0,	Piątkowski	bardzo	chytrym	
strzałem	chciał	przelobować	bram-
karza	 Stali,	 lecz	 ten	 jakimś	 cudem	
wybija	piłkę	w	pole.	

W	85	minucie	Waszczyk	jeszcze	
raz	 popisuje	 się	 świetną	 interwen-
cją,	broniąc	piłkę	strzeloną	z	pięciu	
metrów	w	światło	bramki.	

Sama	końcówka	to	zdecydowa-
na	przewaga	naszego	zespołu,	który	

Stal Kunów – KS Koprzywianka 1 : 0

Bramki:	72	minuta	Konrad	Pyszczek

Sędziowie:	Maciej	Mądzik	jak	główny,	pierwszy	asystent	Mateusz	Kowalik,	
drugi	asystent	Janusz	Chmielowski		-	wszyscy	z	Kielc.

Skład KS Koprzywianka:	Waszczyk,	Gołębiowski,	Pyszczek	K.	–	kapitan	ze-
społu,	Nasternak	(od	57	min	Gawroński),	Chmielowiec,	Mrozik,	Gawroński	
(od	81	min.	Kuciński)	,	Piątkowski,	Ciach,	Lipiec	(od	86	min.	Oszczudłowski),	
Pyszczek	Ł.

Tekst	i	zdjęcia	JCz

w	 pełni	 kontrolował	 przebieg	 gry.	
Sędzia	 przedłużył	mecz	o	 trzy	mi-
nuty	i	w	tym	to	czasie	nasi	zawod-
nicy	 mieli	 jeszcze	 dwie	 okazje	 do	
podwyższenia	wyniku.

Koniec	meczu,	zwyciężamy	1:0.	
Zawodnicy	 zrobili	 kolejny,	 duży	
krok	w	walce	o	 awans	do	wyższej	
klasy	rozgrywek.

Podsumowując	 niedzielne	 spo-
tkanie,	 należy	 podkreślić	 kapitalną	
strategię	przygotowaną	na	ten	mecz	
przez	 trenera	drużyny	mgr	W.	Cia-
cha.	 Silna	 obrona	 i	 realizowanie	
założeń	 taktycznych	 przyniosło	
w	 efekcie	 kolejny	 sukces.	 Sukces,	
który	 przybliża	 naszą	 drużynę	 do	
upragnionego	awansu.	Na	pochwałę	
zasługuje	strzelec	bramki,	ale	boha-

„Sędziowie	bardzo	obiektywnie	
prowadzili	spotkanie	w	Kunowie”

terem	meczu	został	Sylwester	Wasz-
czyk,	najlepszy	zawodnik	w	zespole	
Koprzywnicy.

Zwycięstwo	w	Kunowie	 to	 pią-
ta	wygrana	w	wiosennej	 fazie	 roz-
grywek.	 Dotychczas,	 zespół	 z	 Ko-
przywnicy	 strzelił	 10	 bramek	 nie	
tracąc	ani	jednej.

Po meczu trener Wojciech 
Ciach powiedział:

„Bardzo	ciężki	mecz,	ale	 to	był	
mecz	 o	 sześć	 punktów.	 Mamy	 te	
6	 punktów,	 Stal	 Kunów	 za	 nami.	
Zrobiliśmy	kolejny	krok	w	drodze	do	
awansu.	Dziękuję	kolegom	za	zaan-
gażowanie	i	realizację	założeń	stra-
tegicznych.	Dziś	widać	jak	na	dłoni,	
że	ciężka	praca	zimowa	nie	poszła	
na	darmo.	Dziękuję.”

Dotychczasowe	wyniki	rundy	wiosennej:

 Ester Wojciechowice – KS. Koprzywianka  0 : 1
 KS. Koprzywianka – Hutnik Sandomierz  3 : 0
 Cukrownik Włostów – KS. Koprzywianka  0 : 3
 Stal Kunów – KS. Koprzywianka   0 : 1

W	miesiącu	maju	KS	Koprzywianka	rozegra	następujące	mecze:	1	maja	
z	ŁKS	Łagów	w	Koprzywnicy,	18	maja	z	Polvatem	Szwarszowice	w	Koprzyw-
nicy,	25	maja	z	Arką	w	Pawłowicach.

„Taniec	radości	po	wygranej	w	Kunowie”

W.	Ciach	nie	raz	radził	sobie	z	całą	obroną	Stali	Kunów
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WIEŚCI ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

,, JA TEŻ KIEDYŚ BĘDĘ DOROSŁY”
18	IV	2008	r.	w	Kielcach	odbyły	się	eliminacje	chorągwiane	(wojewódzkie)	do	XVI Harcerskiego Ogólno-

polskiego Konkursu Recytatorskiego ,, Strofy o Ojczyźnie”.	Do	Domu	Środowisk	Twórczych	przybyło	wiele	
zuchów,	harcerzy	z	województwa	świętokrzyskiego.

Zuch Bartłomiej Kopeć	–	uczeń	klasy	trzeciej	–	reprezentant	15 Gromady Zuchowej „Przyjaciele Lasu”	
z	PSP	w	Koprzywnicy	zajął II miejsce	w	swojej	kategorii,	otrzymał	dyplom	i	nagrodę	książkową.	Recytował	
wiersz	Cz. Janczarskiego	pt.	„Ja też kiedyś będę dorosły”	oraz	fragment	prozy	W. Osiejewej „Dobry uczy-
nek”.	Bartek	zakwalifikował	się	do	finału ogólnopolskiego,	który	odbędzie	się	w	dniach	10-11	maja	w	Załęczu	
Wielkim	koło	Wielunia.	

Obcowanie	dziecka	z	literaturą	od	najmłodszych	lat	ma	ogromne	znaczenie	w	oswajaniu	go	ze	sztuką	sło-
wa.	Pozwala	kształcić	kompetencje	czytelnicze,	umożliwiające	dziecku	recepcję	wartości	estetycznych	utworu	
literackiego.	Jedną	z	form	popularyzowania	utworów	literackich	są	właśnie	tego	typu	konkursy	recytatorskie.	
Ten	duży	sukces	małego	zucha	 jest	przykładem	na	 rozbudzanie	zainteresowań	 i	 rozwijanie	 talentów.	Poza	
wszystkim	daje	radość	i	zadowolenie,	budzi	wiarę	we	własne	możliwości.

„BUCH, BUCH, BUCH, BARTEK JESTEŚ WIELKI ZUCH…”
																																																																dh.phm.	Ewa	Dziuba

W KRÓLEWSKIM MIEŚCIE…
Namiestnictwo Zuchowe Hufca ZHP Sandomierz zorganizowało konkurs recytatorski poezji dziecięcej pod hasłem „W kró-
lewskim mieście”. Konkurs ten odbył się w sobotę 5 kwietnia 2008 roku w Ośrodku Akcji Kulturalnej w Sandomierzu.

Chęć	udziału	w	eliminacjach	zgłosili:	15	Gromada	Zuchowa	„Przyjaciele	Lasu”,	21	Gro-
mada	Zuchowa	„Leśne	Skrzaty”	oraz	22	Drużyna	Harcerska	„Słoneczny	Patrol”,	działające	
przy	Publicznej	Szkole	Podstawowej	im.	Władysława	Jasińskiego	w	Koprzywnicy.

Repertuar	był	bardzo	urozmaicony.	Pojawiły	się	wiersze	o	królach,	królewnach,	rycer-
zach	i	smokach	oraz	o	pięknych	polskich	miastach.

W	przerwach,	między	występami	druhenki	z	23	DH	„Wichry”	uczyły	nowych	zabaw,	
pląsów	 i	piosenek.	Każdy	uczestnik	otrzymał	 królewską	koronę	 i	 „paszport”	do	zamku	
Królewskiego	Miasta	z	 tekstem	piosenki	 i	quizem	wiedzy	o	Sandomierzu.	Nie	zabrakło	
również	wspólnych	fotografii.

W	finale	konkursu	przyznano	nagrody	wyróżniającym	się	osobom.	Osoby	te	otrzymały	
dyplomy,	książki,	drobne	nagrody	rzeczowe	i	słodycze.

W	kategorii I	(klasa	I	szkoły	podstawowej)	II miejsce	zajęła	Agnieszka Bokwa	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Sośniczanach.

W	II kategorii	(klasa	II)	II miejsce	uzyskała	Natalia Gawrońska	(21	GZ	„Leśne	Skrzaty”).
Z	kolei	III miejsce	przypadło	Sylwii Sulickiej	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Sośniczanach.
Wyróżnienie	w	tej	kategorii	uzyskała	Aleksandra  Łuczak	(21	GZ”Leśne	Skrzaty”).
W	kategorii III	(klasa	III)	najlepsza	okazała	się	Aleksandra Krupa (15	GZ	„Przyjaciele	

Lasu”),	uzyskując	I miejsce.
Wyróżnienia	otrzymali:	Bartłomiej Kopeć,	Aleksandra Witas	oraz	Zuzanna Ćwik	z	15	

GZ	„Przyjaciele	Lasu”.
W	IV kategorii	(klasy	IV)	II miejsce	uzyskał	Bartosz Wołek	z	22	DH	„Słoneczny	Patrol”.	
Pozostali	uczestnicy	konkursu	otrzymali	pamiątkowe	dyplomy	za	udział,	drobne	nagro-

dy	rzeczowe	i	słodycze.	
Dzięki	temu	spotkaniu	wszyscy	mogli	przenieść	się	w	odległy,	bajkowy	świat.
	 	 dh.	Renata	Turbak,	dh.	pwd.	Ewa	Dziuba,	dh.	pwd.	Barbara	Miklas
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HOROSKOP na maj 2008
Ach, ten upojny maj! Podobno przynajmniej połowa wielkich miłości zaczyna się właśnie w maju. Chce-

cie zobaczyć, jak to będzie z Wami? Przeczytajcie...

Po	 majowym	 weekendzie	 nabierzesz	 ochoty	 do	
pracy!	Czyżby	był	to	skutek	kilku	świątecznych	romantycznych	
spotkań…?	Wszystko	uda	Ci	się	załatwić	śpiewająco	i	dwa	razy	
szybciej	niż	zwykle,	bo	też	i	w	duszy	Ci	będzie	grało	w	maju,	
że	hej!	W	drugiej	połowie	miesiąca	rozejrzyj	się	za	nową	pracą	
lub	poproś	o	podwyżkę.	Dostaniesz!	I	koniecznie	dbaj	o	siebie,	
nie	poddawaj	się	wątpliwościom	i	złym	nastrojom,	które	poja-
wiają	się	 jak	gradowe	chmury,	bo	nie	 jesteś	pewien	uczucia.		
Wszystko	będzie	dobrze	i	wszystko	się	wyjaśni,	i	to	jeszcze	pod	
koniec	maja!	Może	jakieś	zakupy,	może	nowa	fryzura	z	okazji		
nowej	miłości?	Od	razu	poczujesz	się	jak	nowo	narodzony!	

Będziesz	w	dobrym	humorze,	choć	odczujesz	brak	
gotówki.	Ale	z	drugiej	strony,	może	zbytnio	przywykłeś	do	sze-
rokiego	gestu	 i	nie	chodzi	o	brak,	ale	o	zbytnią	 rozrzutność?	
Przemyśl	to	sobie!	A	jeśli	jednak	dojdziesz	do	wniosku,	że	za	
mało	 zarabiasz,	 wykorzystaj	 długi	 weekend,	 by	 przemyśleć	
strategię	poprawy	warunków	materialnych.	Może	nowa	praca,	
nowe	znajomości?	Wykorzystaj	każdą	okazję	do	spotkań	towa-
rzyskich,	bo	na	nich	możesz	spotkać	nie	tylko	kogoś,	dla	kogo	
zapłonie	Twoje	serce,	ale	i	kogoś,	kto	Ci	zaproponuje	bardzo	
ciekawą	pracę...	Jeśli	cierpisz	na	brak	pewności,	czy	kocha	czy	
nie	–	już	w	połowie	miesiąca	będziesz	wiedział	na	pewno…

Koniecznie	odpocznij	w	ciszy	i	spokoju,	
najlepiej	na	łonie	natury!	Ostatnie	tygodnie	nawet	tak	żywioło-
wego	zwykle	Bliźniaka	mogły	z	walić	z	nóg	i	odpoczynek	jest	
naprawdę	niezbędny.	A	zresztą	może	podczas	relaksu	uda	Ci	
się	wpaść	na	nowe	pomysły	i	nowe	rozwiązania,	które	przyda-
dzą	się	w	pracy?	Będziesz	miał	też	czas,	żeby	docenić	uczu-
cie,	 jakim	darzy	Cię	ktoś	Ci	naprawdę	bliski,	ale	komu	serca	
za	bardzo	ostatnio	nie	okazałeś…	Zastanów	się	nad	tym,	 jak	
mu	to	wynagrodzić,	bo	warto!	Może	kwiaty,	może	kolacja	przy	
księżycu,	a	może	po	prostu	kilka	ciepłych	słów…?	Uporządkuj	
sprawy	sercowe,	a	zawodowe	ułożą	się	same	już	w	połowie	
miesiąca.	I	załatw	zaległe	telefony	i	maile!	

Powinieneś	 osobiście	 dopilnować	 pracy,	
a	 nie	 zwalać	 na	współpracowników!	Wiosenne	 lenistwo	 ze-
mści	się	paskudnie	jeszcze	w	tym	roku,	więc	weź	się	do	roboty,	
by	powitać	weekend	z	uczuciem,	ze	naprawdę	zasłużyłeś	na	
odpoczynek!	Pamiętaj	o	przyjaciołach	–	bez	nich	nie	będziesz	
się	dobrze	bawił.	Tylko	nie	przesadzaj	z	alkoholem,	bo	wtedy	
nie	 zauważysz	 czyichś	 ślicznych,	wpatrzonych	w	Ciebie	 jak	
obraz,	oczu	i	stracisz	szansę	na	miłość…	Nawet	jeśli	uważasz,	
że	nie	masz	szans,	to	staraj	się,	staraj,	a	już	wkrótce	po	długim	
weekendzie	okaże	się,	że	było	warto…

Długi	 weekend,	 spotkania	 z	 przyjaciółmi	
i	 odpoczynek	 –	 to	 coś	 dla	 Ciebie.	 Będziesz	 optymistyczny	
i	towarzyski,	a	dzięki	tym	kilku	dniom	spędzonym	w	ciekawy	
sposób	 wpadniesz	 na	 kilka	 naprawdę	 świetnych	 pomysłów	
w	pracy	–	co	zaowocuje	podwyżką...	Zyskasz	 też	nieoczeki-
wanie	nowych	przyjaciół,	a	może	nawet	miłość?	Zwracaj	bacz-
ną	uwagę	na	wszystkich	obecnych	na	 garden	party	podczas	
majowego	weekendu!	Może	spotkasz	swoją	miłość?	A	wtedy,	
uskrzydlony	uczuciem,	będziesz	w	stanie	przenosić	góry	i	nie	
będzie	sprawy,	której	nie	będziesz	w	stanie	załatwić…	

Pannie	 również	 maj	 upłynie	 pod	 znakiem	
spotkań	 towarzyskich,	 co	 z	 czasem	może	być	dla	niej	 nieco	
trudne	do	zniesienia.	Jednak	bez	umiejętności	czysto	towarzy-
skich	 i	współpracy	z	otoczeniem	ten	sukces,	który	 już	czeka	
za	progiem	–	nie	przyjdzie…	Nie	powinnaś	 siebie	 traktować	
tak	strasznie	serio,	droga	Panno,	 i	brać	wszystkich	żartów	na	
poważnie!	W	ten	sposób	możesz	stracić	miłość	swojego	życia,	
urażoną	Twoim	brakiem	poczucia	humoru…Ale	jeśli	będziesz	
ostrożna	–	wszystko	się	uda	i	majowe	noce	nabiorą	dla	Ciebie	
wyjątkowego	uroku	–	bo	będą	spędzane	we	dwoje…	

W	majowy	weekend	odpocznij,	bo	potem	będziesz	
miała	 urwanie	 głowy	 w	 pracy…	 Ale	 to	 dobrze:	 błyskotliwość	
i	fantastyczne	nowatorskie	pomysły	będą	Twoim	znakiem	rozpo-
znawczym	w	tym	miesiącu,	a	 to	z	kolei	zaowocuje	większymi	
pieniędzmi	już	wkrótce.	W	uczuciach	również	wiosna,	ale	nie	daj	
się	ponieść	fantazji,	do	czego	masz	skłonność,	i	nie	obiecuj	zło-
tych	gór!	Ta	druga	strona	weźmie	to	na	poważnie	i	będzie	miała	
później	pretensje,	że	niewiele	z	tego	udało	się	zrealizować…	Nie-
co	więcej	cierpliwości!	Za	dużo	od	razu	chcesz:	i	sukces,	i	uczu-
cie,	i	jeszcze	ciekawa,	dynamiczna	praca.	Śpiesz	się	powoli,	pra-
cuj	z	rozwagą,	a	osiągniesz	wszystko,	czego	pragniesz…

Brawo,	Skorpionie!	Nawet	i	Ciebie	piękny	maj	wy-
ciągnął	na	 łono	natury!	 I	bardzo	dobrze,	bo	 taki	

odpoczynek	 jest	Ci	 naprawdę	potrzebny.	Może	nawet	warto	
pomyśleć	o	egzotycznym	wyjeździe,	żeby	oderwać	się	od	sza-
rej	codzienności?	Za	dużo	pracujesz!	I	może	dobrze,	że	są	te	
wolne	dni,	bo	wreszcie	znajdziesz	czas,	by	zastanowić	się	nad	
tym,	dlaczego	tak	uciekasz	w	pracę!		W	długi	weekend	skup	się	
na	rodzinie	i	przyjaciołach	–	do	dawna	za	Tobą	tęsknią.	A	jeśli	
Twoje	serce	jest	wolne,	niewykluczone,	że	już	w	pierwszą	ma-
jową	sobotę	będzie	zupełnie	inaczej…	

Pracuj,	pracuj,	by	załatwić	wszystkie	ważne	spra-
wy	jeszcze	przed	wyjazdem	na	długi	weekend!	Dopiero	wtedy	
uda	Ci	 się	 naprawdę	odpocząć	 i	 nabrać	 sił	 na	 kolejne	 zma-
gania	 z	 życiem…	 Dobry	 odpoczynek	 zaowocuje	 twórczym	
natchnieniem,	a	ono	zaraz	po	powrocie	z	weekendu	bardzo	
Ci	się	przyda!	Szykuje	się	mała	rewolucja	w	pracy,	co	zaowo-
cuje	dodatkową	gotówką	–	i	ogromna	w	uczuciach.	Nawet	się	
nie	spodziewałeś,	że	zwykła	znajomość	może	się	skończyć	tak	
ognistym	 romansem!	Czyżbyś	 się	 zamierzał	 ustatkować?	Nie	
podejmuj	pochopnych	decyzji,	bo	to	może	być	tylko	majowe	
upojenie…

Koniecznie	odpoczywaj	i	to	tak	długo,	jak	się	da!	
Może	wybierz	się	na	weekendową	na	wycieczkę	

w	 góry,	 albo	długi	 spacer	 brzegiem	morza?	Od	 razu	poczu-
jesz	się	 lepiej.	Zwróć	uwagę	na	 to,	co	 jesz	–	niezbyt	zdrowo	
się	 ostatnio	 odżywiasz!	 Surówki	 i	morskie	 ryby	 –	 oto,	 czym	
powinieneś	powitać	wiosnę!	Będziesz	miała	wiele	okazji,	by	
poznać	nowych	ludzi	i	korzystaj	z	tego	–	te	znajomości	okażą	
się	bardzo	przydatne	w	pracy	zawodowej,	no	i	w	sferze	uczuć	
również.	Wolnym	 Koziorożcom	 ktoś	 zawróci	 w	 głowie,	 i	 to	
mocno…	Może	to	oczekiwana	wielka	miłość…?		

Odstresuj	 się!	 Powinieneś	 wyjechać,	 odpocząć	
od	ludzi	i	spraw	związanych	z	pracą	czy	emocja-
mi	osobistymi.	Te	kilka	dni	odosobnienia	pomogą	

Ci	z	dystansu	ocenić	właściwie	to,	co	Cię	spotkało	–	i	podjąć	
odpowiednie	środki	zaradcze.	Jeśli	tego	nie	zrobisz	–	awantu-
ra	w	rodzinie	gotowa,	bo	wybuchniesz	nawet	na	najdelikatniej	
przekazaną	dobrą	radę.	Może	warto	pomyśleć	o	rzuceniu	na-
łogów	albo	zmianie	zawodu?	Długi	weekend	jest	dobrym	cza-
sem,	by	w	samotności	przemyśleć	sobie	to	wszystko	i	podjąć	
właściwą	decyzję.	Ale	pamiętaj	–	siebie	nie	oszukuj!	

Czeka	cię	pracowity,	ale	udany	miesiąc,	całkiem	
sporo	świeżej	gotówki,	na	szczęście	rozrywek	i	przyjemności	
też	 w	 nim	 nie	 zabraknie	 –	 głównie	 tych	 rodzinnych.	 Zwróć	
uwagę	na	to,	że	ktoś	bliski	od	dawna	domaga	się	odrobiny	Two-
jego	czasu	–	i	znajdź	dla	niego	przynajmniej	godzinkę	podczas	
długiego	weekendu.	Zastanów	się	przy	okazji	nad	sobą	i	nieco	
zmień	stosunek	do	świata	i	ludzi	–	nie	zawsze	jest	sprawiedli-
wy!	Więcej	serca	i	emocji,	drogie	Ryby,	a	na	pewno	Wam	to	
zaprocentuje	jeszcze	pod	koniec	miesiąca…	

BARAN

BYK

BLIźNIĘTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIOROżEC

WODNIK

RYBY

Limeryk i
Limeryki	powstają	z	przypadku	i	nie	niosą	żadnych	

doniosłych	treści.	Limeryki	mają	prawo	być	frywolnymi	
i	 lekko	absurdalnymi	elementami	 twórczości	autorskiej.	
Ponieważ	życie	bywa	jednak	podłe	i	nie	składa	się	tylko	
z	mądrych	 i	wzniosłych	 rzeczy,	więc	 i	 na	 limeryki	 też	
powinno	być	miejsce.

Osoby,	których	gorszy	frywolność,	proszone	są	o	nie	
czytanie	tej	strony.

Pewien facet z Koprzywnicy

Co powrócił z zagranicy

Bardzo się starał

Żłopać browara

Wylądował na ulicy!

Pewna panna pod prysznicem

Odwróciła się na nice

Bo bardzo chciała

Zmyć to, co dała

I zmyliła Koprzywnicę

Raz pewien gościu z Błonia

Sprzedawał na targu konia

Oszukać chciał

Lecz serce miał

Z tej rozterki wziął i skonał!

Jeden pismak z samej Warszawy

Przyjechał do mnie napić się kawy

Z fusów wróżył

Nic nie użył

Bo plotek bardzo był ciekawy!

Pewien wariat z Ameryki

Co zażywał narkotyki

Nosił wstążki

Pisał książki

I układał limeryki!

Jeden malarz spod Poznania

Za babkami ostro ganiał

Wódkę pił

Żonę bił

Więc zamknęli tego drania



BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA,
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KOPRZYWNICY,

STOWARZYSZENIE 800-LECIA OPACTWA CYSTERSKIEGO „KU PRZYSZŁOŚCI” W KOPRZYWNICY
ZAPRASZAJĄ NA:

	 	 	 14:00	–	14:30	 	 Rozpoczęcie	VI	Święta	Ziemi	Koprzywnickiej	na	Stadionie	Sportowym
	 	 	 14:30	–	17:00	 	 Bieg	przedszkolaków		i	młodzieży	szkolnej:	Stadion	Sportowy
	 	 	 	 	 	 	 Bieg	„Jędrusiów”		START:	Stadion	–	ul.	Osiecka	–	Rynek	–	
	 	 	 	 	 	 	 3x	Pętla	(	11	Listopada,	3	Maja,	Stefana	Kopra,	Rynek)	–
	 	 	 	 	 	 	 Osiecka	–	META:	Stadion

W międzyczasie na Stadionie:
	 	 	 14:30	–	16:15		 	 Występ	zespołów	tanecznych	„Black	Star”z	MGOKiS	oraz	„Flik”	z	Sandomierza
	 	 	 15:15	–	15:25										 Pokaz	grupy	Karate	
	 	 	 16:00	–	16:30				 	 Ogłoszenie	wyników	konkursu	plastycznego	pt.	„Najciekawsze	zabytki	naszej	gminy”
	 	 	 16:30	–	17:00	 	 Konkurs	Radia	Leliwa
	 	 	 17:00	–	17:30	 	 W	rytmach	folkloru	–	występ	zespołu	ludowego	„Powiślanie”
	 	 	 17:30	–	18:20		 	 Ogłoszenie	wyników	dla	uczestników	biegu
	 	 	 18:20	–	19:10	 	 Wybory	„Miss	wiosny”	
	 	 	 19:10	–	20:10		 	 Koncert	Nadwiślańskiej	Kapeli	z	Zawichostu
	 	 	 20:10	–	01:00	 	 Zabawa	z	zespołem	„MAXIM”

 

    
	 	 	 							od	12:00										 Zbiórka	na	Rynku	Głównym	w	Koprzywnicy	i	przemarsz	do	Kościoła	św.	Floriana
	 	 	 13:00	-	14:30							 Uroczysta	msza	św.	w	Kościele	św.	Floriana	w	Koprzywnicy	pod	przewodnictwem	
	 	 	 	 	 	 	 J.E.	Księdza	Biskupa	Andrzeja	Dzięgi
	 	 	 14:30	-	15:15							 Parada	Orkiestr	Dętych:	przemarsz	na	Stadion	ulicami:	Krakowską,	Szkolną,	Sportową
	 	 	 15:25	-	15:40							 Rozpoczęcie	Święta	Strażaka
	 	 	 15:40	-	17:30							 Festiwal	Orkiestr	Dętych:	 -	Młodzieżowa	Orkiestra	Dęta	z	Koprzywnicy
		 																		 	 	 	 	 	 	 	 	 -	Miejska	Orkiestra	Dęta	z	Tarnobrzega
																												 	 	 		 	 	 	 	 -	Orkiestra	z	Nowej	Dęby
																												 	 	 	 	 	 	 	 -	Miejska	Młodzieżowa	Orkiestra	Dęta	z	Sandomierza			
	 	 	 17:30	–	17:50							 Ogłoszenie	wyników	konkursu	plastycznego	„Dzień	ze	strażakami”
	 	 	 17:50	–	18:50	 	 Występ	zespołu	tanecznego	„Black	Star”	z	MGOKiS	oraz	zespołu	tanecznego	z	Osieka
	 	 	 19:00	–	24:00							 Wieczór	taneczny	z	zespołem		„VENUS”
	 	 	 21:30	–	22:00							 Bziuki	koprzywnickie	oraz	pokaz	tańca	z	ogniem	w	wykonaniu		teatru	tańca	„MANTRA”

W trakcie imprezy zapewniamy ponadto: Dmuchana zjeżdżalnia, Eurobungee, Basen z piłeczkami, 
Zamek, Gladiatorzy, Ring bokserski, Zjeżdżalnia krokodyl, Elektryczne samochodziki 

oraz smakołyki: Wata cukrowa, popcorn, gofry, lody włoskie

 

 

 


