Dni Koszyc 2013 – relacja z przebiegu
Wednesday, 29 May 2013 10:26

W dniach 25- 26 maja w Gminie Koszyce odbywało się doroczne święto – Dni Koszyc.
Tegoroczna edycja składała się z dwóch części: Pierwszą zdominowała młodzież ze szkół
gminnych, szczególnie Centrum Oświatowego w Koszycach, które obchodziło 10 rocznicę
powstania. Z tej też okazji w piątek 24 maja w Centrum odbyła się uroczysta akademia,
natomiast w sobotę 25 maja w godzinach przedpołudniowych na przyszkolnych obiektach
sportowych , odbył się festyn sportowy na którego program złożyły się gry i zabawy, rozgrywki
na boiskach otwartych oraz hali sportowej.

Po południu na koszyckim Rynku swój dorobek artystyczny zaprezentowali uczniowie Centrum
Oświatowego w programie pt. „Centrum Oświatowe z tańcem i piosenką”. Widzowie mogli
podziwiać młodych artystów - uczniów od „zerówki” po ostatnią klasę gimnazjum. Publiczność z
ogromnym aplauzem przyjęła wspaniałe tańce zarówno najmłodszych jak i starszych
uczestników programu. Gorąco oklaskiwano także wykonawców piosenek – zespól wokalny
oraz solistki.

Nowym elementem Dni Koszyc zapoczątkowanym w ubiegłym roku jest bieg przełajowy pn.:
„Koszycki Bieg po Zdrowie” którego trasa biegnie malowniczymi terenami położonymi na
skarpie nadwiślańskiej w miejscowościach Witów i Morsko. Bieg rozegrano w dwóch
kategoriach: kobiet i mężczyzn. Zwycięzcy otrzymali okazałe puchary a wszyscy uczestnicy
biegu pamiątkowe dyplomy. A oto wyniki: I miejsce – Krystian Marzec – Nowe Brzesko, II
miejsce – Maciej Boruta – Hebdów, III miejsce – Mateusz Kisiel – Koszyce. Kolejne miejsca
zajęli Norbert Cebula z Kazimierzy Wielkiej, Artur Golba, Tomasz Kowalski obydwaj z Koszyc.
Wśród dziewcząt I miejsce zajęła Elżbieta Jędracha z Koszyc, II miejsce Maryla Przybyszewska
z Kazimierzy Wielkiej, III miejsce Laura Ptasznik z Koszyc.W drugim dniu obchodów święta
gminy dominowały imprezy rozrywkowe. Program dla dzieci , występ zespołu Alexa Martineza,
występ kabaretowy Janusza Benesza , oraz gwiazda wieczoru - występ zespołu „Magic of
Abba”. Na koniec do tańca grał czeski zespół „Fontana”.

Imprezie towarzyszyły
- Kiermasz
książki – poświęcony pozycjom wydanym przez Gminę Koszyce.
- Kiermasz
z pracami plastycznymi, grafiką i malarstwem wykonanymi przez uczniów
Centrum Oświatowego w Koszycach.
- Kiermasz
rękodzieła artystyczno-ludowego grupy „Babskie Fajfy”
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- Wystawa
obrazów
- Stoisko
gastronomiczne Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych Gminy Koszyce z
Książnic
Wielkich.

Podczas obchodów Dni Koszyc w gminie gościła delegacja z węgierskiego miasta Derecske,
której przewodniczył burmistrz Derecske – István Bakó. Z miastem Derecske w sierpniu
ubiegłego roku gmina Koszyce podpisała porozumienie o partnerstwie.

Goście zwiedzili gminę Koszyce, spotkali się z samorządem gminy, młodzieżą, organizacjami
pozarządowymi. Odbyli też wycieczkę po gminie, żywo interesując się jej problemami oraz
osiągnięciami. W ramach wizyty goście zwiedzili też kopalnię soli w Wieliczce, oraz Kraków.
Ustalono dziedziny dalszej współpracy, kładąc nacisk na kontakty młodzieży, samorządowców,
rolników, przedsiębiorców a także organizacji pozarządowych. Przypomnijmy, że młodzież z
Derecske gościła w Koszycach w listopadzie ubiegłego roku natomiast młodzież z Koszyc w
maju 2013r.

Tegoroczna edycja Dni Koszyc przebiegała pod hasłem: „Stop! Narkotykom i Alkoholowi” a
zorganizowana była pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii.

Zdjęcia: Festyn sportowy , Sobota Rynek , Delegacja z Węgier , Koszycki Bieg po Zdrowie ,
Niedziela Rynek
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