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Od	 wczesnych	 godzin	 w	 nie-
dzielę	 (11	 stycznia),	 nasi	 wolon-
tariusze	 w	 składzie:	 Ewa Cichoń,	
Anna Sulicka,	 Dominika Sarzyń-
ska,	Weronika Krysa,	 Justyna Je-
sionek,	 Aleksandra Podlewska,	
Monika Milarska,	 Lucyna Liśkie-
wicz,	 Maria Schrupka	 oraz	 Ber-
nard Oszczudłowski,	 wspomagali	
tę	 akcję	 zbierając	 pieniądze	 do	
przeznaczonych	na	ten	cel	puszek.	
Dominika,	pomimo	że	najmłodsza	
z	 wolontariuszek	 to	 jednak	 osią-
gnęła	najlepszy	wynik	w	zbieraniu.	
Wolontariuszy	można	było	spotkać	
podczas	 odbywającego	 się	 XVII	
Finału	(w	godz.	15.00-21.00)	w	bu-
dynku	MGOKiS,	 na	 terenie	 Szkół:	
w	 Koprzywnicy,	 w	 Postronnej,	
w	 Niedźwicach,	 pod	 Kościołem	
św.	 Floriana,	 a	 także	 zważając	 na	
niektóre	 okoliczności	 –	 przecha-
dzających	 się	 ulicami.	 Wszystkim	
przychylnym	nam	osobom	podczas	
zbiórki	darów	dla	dzieci	serdecznie	
dziękujemy.	Każdy	z	wolontariuszy	
otrzymał	 wcześniej	 identyfikator,	
na	 którym	 umieszczone	 zostało	
jego	 zdjęcie,	 numer	 ankiety	 oraz	
adres	 zamieszkania.	 Za	 symbo-
liczną	„złotówkę”	podarowaną	dla	
dzieci	dobrowolnie	i	od	serca,	wo-
lontariusz	 dziękował	 znakiem	 roz-
poznawczym	 WOŚP;	 czerwonym	
serduszkiem	–	naklejką.	

XVII Finał 
- rozpoczęty…

Pokazy	taneczne,	występy	wo-
kalne,	 prezentacje	 szkół,	 kierma-
sze,	loterie	i	dużo	więcej.	Wszystko	
to	można	było	zobaczyć	w	budyn-

pobierają	naukę	śpiewania	w	Szkole	
Muzycznej	 w	 Tarnobrzegu.	 Dzieci	
ze	Szkoły	Podstawowej	z	Koprzyw-
nicy	śpiewające	w	zespole	„Zuchy”	
oraz	 „Słoneczka”,	 mimo	 młodego	
wieku	także	zachwyciły	wszystkich	
swoim	wystąpieniem.	Do	przygoto-
wania	tego	występu	przyczyniły	się	
panie	Bożena Grzyb	 („Słoneczka”)	
oraz	Renata Turbak	(„Zuchy”).	

Pokaz	 taneczny	 przygotowany	
na	 ten	 dzień	 zaprezentowały	 dwie	
grupy:	 „Black Star”	 oraz	 grupa	
tańcząca	 Hip-Hop.	 Młodzież	

WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY W KOPRZYWNICY

11 stycznia b.r. już po raz drugi został utworzony sztab przy MGOKiS w Koprzywnicy. Mieszkańcy całej naszej 
gminy oraz goście przybyli spoza gminy wspólnie wspierali charytatywną akcję zorganizowaną przez Wielką Orkie-

strę Świątecznej Pomocy. Jak co roku celem takich akcji jest szczytny cel, czyli niesienie pomocy chorym dzieciom. 
Tak właśnie było i tym razem. Tegoroczny temat brzmiał: „WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW U DZIECI”.

ku	 Domu	 Kultury.	 Już	 od	 godziny	
15.00	prowadzący	imprezę	–	Anna 
Szczęch	 i	 Łukasz Łukasiewicz	 za-
praszali	wszystkich	do	wspólnej	za-
bawy.	Na	wstępie	było	można	wy-
słuchać	repertuaru	przygotowanego	
przez	 Marysię Schrupkę,	 Klaudię 
Katę,	 Justynę Jesionek,	 Kasię Ko-
walską	 i	Dagmarę Luberę,	 a	 zaraz	
po	 nich	 na	 scenie	 zaprezentowali	
swoje	 umiejętności	 arty-
styczne	 członkowie	

z	 zespołu	 „Black	 Star”	
przygotowała	 	pani	
Małgorzata  Ciach,	
natomiast	 grupa	 Hi-
p-Hopowa		została	
przygotowana	 przez	
panią	 Justynę Klag.	
Grupa	 ta	 od	 nie-
dawna		współpra-
cuje	 z	 MGOKiS,	
a	 prowadzona	 jest	
przez	 Tarnobrze-

ską	Szkołę	Tańca	„Samba”.	Ponad-
to	można	było	posłuchać	koncertu	
dwóch	zespołów	–	„Rewanż”	oraz	
„Profil”.	 Podczas	 trwania	 wszyst-
kich	występów	na	sali	wśród	zebra-
nych	panowała	swoista	atmosfera.	
Młodzież	bawiąca	się	przy	każdej	
muzyce,	zachęcała	wszystkich	do	
wspólnego	spędzania	czasu	w	tań-
cu.	 Pamiętajmy,	 że	 taka	 impreza	
jest	czasem	zjednoczenia	się	wielu	
grup	społecznych.	

Warsztatów	 Tera-
pii	Zajęciowej	z	San-
domierza.	 Podczas	 tej	
imprezy,	po	raz	pierwszy	mo-
gliśmy	posłuchać	wystąpienia	
gimnazjalistki	 z	Koprzywni-
cy,	Alicji Ciach	grającej	na	
akordeonie.	 Uczennica	 ta	
jest	 absolwentką	 Szkoły	
Muzycznej		w		Tarno-
brzegu.	Solo	zaśpiewała	
Karolina Kołodziej,	na-
tomiast	 Ada	 i	 Klaudia 
Grzyb	tworzyły	zgrany	
duet.	 Nie	 mogło	 za-
braknąć	 również	 naj-
młodszych		solistów;	
Michała Kluska	i	Emi-
lii Lichockiej.	Soliści	ci	
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Suma,	którą	zebrali	wszyscy	wolontariusze	oraz	osoby	upoważnione	wynosi	6 400 zł.

Dziękujemy	wszystkim,	którzy	byli	fundatorami	tej	akcji,	a	byli	to:
Lokalni przedsiębiorcy:	 •	G.S.	„Samopomoc	Chłopska”	w	Koprzywnicy
	 	 	 •	Spółdzielnia	Ogrodnicza	„Koprzywianka”
	 	 	 •	Piekarnia	p.	Cieciurów	w	Błoniu
	 	 	 •	Sklep	p.	Siweckich	w	Koprzywnicy
	 	 	 •	Salon	Fryzjerski	Lech	Gorycki
	 	 	 •	„Jus-Gaz”	Radosław	Szlichta
	 	 	 •	„Maxipol”	Paweł	Ćwiertniewski
	 	 	 •	Apteka	p.	Siwecka	Anna
	 	 	 •	Róża	Listopad
	 	 	 •	Agnieszka	i	Szymon	Jasińscy
	 	 	 •	Mirosław	Giza
	 	 	 •	Janina	Toś
	 	 	 •	Danuta	Starzyńska
	 	 	 •	Anna	i	Jarosław	Materkowscy
	 	 	 •	Teresa	Słowik
	 	 	 •	Sylwester	Kolasiński
	 	 	 •	Justyna	i	Grzegorz	Mazurkiewiczowie
Szkoły:	 	 •	Szkoła	Podstawowa	w	Koprzywnicy
	 	 	 •	Liceum	Ogólnokształcące	w	Koprzywnicy
	 	 	 •	Szkoła	Podstawowa	w	Sośniczanach
	 	 	 •	Szkoła	Podstawowa	w	Postronnej
	 	 	 •	Szkoła	Podstawowa	w	Gnieszowicach
	 	 	 •	Szkoła	Podstawowa	w	Niedźwicach
oraz osoby prywatne:	 •	Helena	Pilecka
	 	 	 •	Helena	Lis
	 	 	 •	Ewa	Partyka
	 	 	 a	także	wiele	osób	bezimiennych.	 	 	 (ao)

Przed	 główną	 salą	 widowiskową	 usta-
wione	były	punkty	z	kiermaszami	WTZ	oraz	
MGOKiS	a	także	loteria	fantowa.	Na	stoiskach	
tych	 znalazło	 się	 całe	 mnóstwo	 rzeczy.	 Na	
stanowisku	zorganizowanym	przez	Warsztaty	
Terapii	Zajęciowej	z	Sandomierza	można	było	
nabyć:	pocztówki,	obrazki	z	aniołkami,	anioł-
ki	z	wikliny,	figurki	wykonane	różnymi	techni-
kami,	ikony	przestawiające	biblijne	zdarzenia,	
skarbonki	 czy	 choćby	 kolorowe	 kubeczki.	
Warto	dodać,	 że	wszystkie	 te	 rzeczy	zostały	
wykonane	ręcznie	przez	osoby	uczestniczące	
w	 warsztatach.	 Kolejne	 stanowisko	 wystawił	
Miejsko-Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 i	 Sportu.	
Do	 tworzenia	 tego	 punktu	 kiermaszowego	
zaangażowała	 się	 Szkoła	 Podstawowa	 z	 Ko-
przywnicy	oraz	osoby	prywatne.	Tu	pojawiły	
się	przede	wszystkim	pluszowe	maskotki	-	od	
najmniejszych	po	całkiem	duże	-	a	także	prace	
plastyczne,	 prace	 ręczne,	 lalki,	 samochodzi-
ki,	 puzzle.	 Kupując	 przedmioty	 można	 było	
wspomóc	akcję	WOŚP.	Trzeci	punkt	obsługi-
wany	był	przez	uczniów	ze	Szkoły	Podstawo-
wej	z	Gnieszowic.	Szkoła	ta	była	pomysłodaw-
cą	 loterii	 fantowej.	 Ten	 charakter	 sprzedaży	
okazał	się	„strzałem	w	dziesiątkę”,	ponieważ	
wszystkie	wystawione	 przez	 nich	 rzeczy	 ro-
zeszły	 się	 w	 niesamowicie	 szybkim	 czasie.	
Natomiast	w	międzyczasie	w	małej	 sali	 zor-
ganizowana	została	„kawiarenka”	z	plackami,	
słodkimi	bułeczkami,	gorącą	kawą	 i	herbatą.	
Wszystkie	 pieniądze	 uzyskane	 ze	 sprzedaży	
różnych	 słodkości	 przeznaczone	 zostały	 dla	
chorych	 dzieci.	 Do	 „kawiarenki”	 zapraszały	
panie:	 Elżbieta Kalinowska,	 Barbara Miklas 
i Jolanta Gach.	

Podczas	 imprezy	 cały	 czas	działał	 sztab.	
W	 skład	 jego	wchodzili:	Michał Sarzyński	 –	
szef	sztabu,	oraz	członkowie:	Barbara Miklas,	
Sławomir Grzyb	i	Marta Ordon.	

Aby	tradycji	stało	się	za	dość,	każdy	Finał,	
także	 i	 ten,	 nie	 mógłby	 odbyć	 się	 bez	 wy-
puszczenia	„Światełka	do	Nieba”.	Za	pomoc	
i	 wsparcie	 składamy	 podziękowania	 wszyst-
kim	sponsorom.	

c.d.	ze	str.	1 Aukcje, licytacje…
Nieodzownym	 etapem	 podczas	 każde-

go	 Finału	 WOŚP	 jest	 aukcja,	 na	 której	 każ-
dy	 może	 wystawić	 lub	 kupić	 wiele	 różnych	
rzeczy.	W	MGOKiS	 również	 takie	 zdarzenie	
miało	miejsce.	Aukcję	profesjonalnie	przepro-
wadził	 pan	Michał Sarzyński	 z	 pomocą	Ani	
i	 Łukasza.	 Pojawiło	 się	 na	 niej	 dużo	 przed-
miotów,	 miedzy	 innymi:	 tradycyjne	 chlebki	
wypiekane	 w	 kształcie	 serca,	 czerwone	 ser-
duszka	z	masy	solnej,	prawdziwa	podkowa	na	
szczęście,	 obraz	namalowany	przez	artystkę,	
wzór	 herbu	 koprzywnickiego	 ręcznie	 wyko-
nany	 przez	 szkolne	 dzieci,	 butelki	 zdobione	
techniką	decoupage,	ręcznie	wykonane	i	zdo-
bione	 choineczki,	 obrazki	wykonane	 haftem	
krzyżykowym	oraz	przedmioty	z	logiem	XVII	
Finału	WOŚP,	tj.	koszulka,	kubek	i	podręczny	
kalendarzyk.	Prowadzący	zachęcał	do	udziału	
w	licytacji,	przypominając	zarazem,	że	w	ten	
sposób	 pomagamy	 chorym	 dzieciom.	 Rów-
nież	 pani	 Alicja Stępień	 –	 Dyrektor	 Domu	
Kultury	zachęcała	do	uczestniczenia	w	sprze-
daży,	mówiąc,	że	ze	sprzętów	podarowanych	
przez	 WOŚP	 z	 poprzednich	 Finałów	 korzy-
stają	 także	dzieci	z	naszej	gminy.	Są	 to	dwie	
dziewczynki,	Karolinka Klubińska	i	Weronika 
Materkowska.	Wobec	 tego	 trzeba	 przyznać,	
że	 takie	 inicjatywy	 są	 potrzebne,	maja	 sens,	
a	 pomoc	 niesiona	 chorym	 dzieciom	 jest	 jak	
najbardziej	umotywowana.	
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WYWIAD

1. Panie Burmistrzu czy mógłby Pan po-
informować mieszkańców o planowanych 
inwestycjach na 2009 rok.

Jest	 to	 dobry	moment,	 aby	właśnie	 teraz	
podzielić	 się	 z	 mieszkańcami	 naszej	 gminy,	
z	 czytelnikami	 „Koprzywnickich	 Pejzaży”	
o	 zadaniach	 i	 planowanych	 inwestycjach	 na	
2009	r.,	ale	również	o	przedsięwzięciach,	któ-
re	realizowane	będą	w	następnych	latach.	Ten	
dobry	moment	poinformowania	mieszkańców	
wynika	także	z	faktu,	iż	został	świeżo	uchwalo-
ny	budżet	Gminy	na	2009	rok,	którego		zakres	
inwestycyjny	oraz	nakłady	finansowe	na	jego	
realizację	w	dużej	mierze	wychodzą	naprze-
ciw	oczekiwaniom	naszych	mieszkańców,	ale	
też	będą	miały		decydujący	wpływ	na		kształt,			
kierunki	 i	 dynamikę	 rozwoju	 naszej	 Gminy,	
naszego		miasta,		naszych	sołectw	w	najbliż-
szych	 latach.	 Proponując	 plan	 inwestycyjny	
opierałem	go	głównie	o	możliwości	pozyska-
nia	środków	z	Unii	Europejskiej.	Mamy	niepo-
wtarzalną	 szansę	 zainwestowania	 w	 rozwój	
naszej	Gminy	w	najbliższych	latach	ponad	30	
milionów	złotych,	z	tego	pochodzących	z	UE	
22-24	 mln.	 Zaproponowałem	 zatem	 budżet	
odważny,	 rozwojowy,	 inwestycyjny	 i	 cieszę	
się,	że	taki	właśnie	został	przez	Radę	uchwalo-
ny.	Jakie	zatem		będą	realizowane	inwestycje	
od	2009	roku?	Jest	ich	bardzo	dużo,	postaram	
się	zatem	omówić	te	najważniejsze.
−	budowa	drogi	/szlak	turystyczny/	Koprzyw-
nica	 ul.	 Floriańska	 –	 Beszyce	 o	 dł.	 5	 km.	
Przewidywany	koszt	około	4	mln.	Na	inwe-
stycję	 tą	Gmina	otrzymała	dofinansowanie	
z	UE	2,6	mln.	Został	ogłoszony	przetarg.

−	droga	 gminna	 /tzw.	 Schetynówka/	 Błonie	
–	 Sośniczany	 I	 etap	 o	 dł.	 1,4	 km.	 Przewi-
dywany	 koszt	 600	 tysięcy.	 Na	 zadanie	 to	
Gmina	 otrzymała	 dotację	 ponad	 300	 tys.	
z	MSWiA.	Tu	też	ogłoszony	został	przetarg.	
W	etapie	II	przewiduje	się	budowę	odcinka	
drogi	na	wale	rzecznym	i	remont	mostu	na		
Koprzywiance	w	Sośniczanach	oraz	odbu-
dowę	drogi	w	kierunku		Świężyc.	

−	odbudowa	 dróg	 gminnych	 w	 Kamieńcu,	
Gnieszowicach	i	Krzcinie.	Na	ten	cel	Gmina	
otrzymała	dotację	z	MSWiA	w	kwocie	200	
tys.	Całość	inwestycji	to	320	tyś,	przetarg	na	
to	zadanie	został	ogłoszony.

−	 zagospodarowanie	zalewu	w	Koprzywnicy,	
koszt	 całkowity	 tej	 inwestycji	 to	 1,2	 mln.	
Otrzymaliśmy	 dotację	 z	 UE	 w	 wysokości	
670	tysięcy	złotych.	Przetarg	na	to	zadanie	
zostanie	ogłoszony	w	najbliższym	czasie.

2. Panie Burmistrzu na te inwestycje są już 
pieniądze z UE, a jakie jeszcze złożone pro-
jekty mają szansę otrzymać dofinansowanie?    

Tak	 istotne	pytanie,	 ale	warto	podkreślić,	
że	na	wymienione	inwestycje	mamy	w	cało-
ści	zabezpieczone	środki	z	czego	bardzo	się	
cieszę,	a	głównie	z	tego,	że	udało	się	pozyskać	
z	UE	4,7	mln	złotych.	To	wielka	sprawa.	Ale	
też	czynimy	starania	o	duże	pieniądze	na	inne	
inwestycje,	na	które	zostały	już	złożone	wnio-
ski	o	dofinansowanie,	bądź	też	zostaną	złożo-
ne	po	ogłoszeniu	konkursów.	Czekamy	na	te	
konkursy	i	ich	rozstrzygnięcie.	Są	to:
-	 rewitalizacja	 miasta	 Koprzywnica,	 koszt	
zadania	około	4,3	mln,	z	czego	dofinanso-
wanie	 z	 UE	wyniesie	 3,0	mln.	 i	 mamy	 tu	
ogromną	 szansę	 te	 środki	 otrzymać.	 Nasz	
wniosek	jest	w	ocenie	merytorycznej.

−	 remont	 przedszkola	 w	 Koprzywnicy	 wraz	
z	 zagospodarowaniem	 otoczenia.	 Koszt	
tego	zadania	wyniesie	ponad	1	mln.	z	cze-
go	dofinansowanie	z	UE	wyniesie	około	500	
tysięcy.	 Bardzo	 liczymy,	 że	 pozyskamy	 te	
środki.	Nie	muszę	przekonywać	jak	bardzo	
pilny	 i	konieczny	 jest	 remont	 tej	placówki.	
Wniosek	o	dofinansowanie	został	złożony.

−	budowa	 świetlicy	 w	 Dmosicach	 i	 Beszy-
cach	oraz	adaptacja	budynków	na	świetlice	
w		Niedźwicach	i	Ciszycy.	Koszt	tych	inwe-
stycji	 łącznie	 wyniesie	 1,25	 mln.	 z	 czego	
dofinansowanie	 z	 UE	 wyniesie	 1	 mln	 zł.	
Wniosek	też	został	złożony.
Planujemy	 również	 remont	 świetlic	

w	Świężycach,	Postronnie,	Sośniczanach,	Zbi-
gniewicach	 i	 Łukowcu	 oraz	 zagospodarowa-
nie	zdegradowanego	małego	jeziorka		w	Trzy-
kosach.	 Duża	 część	 mieszkańców	 popiera	
ten	projekt	i	chce,	by	ten	teren	był		miejscem	
spotkań,	 wypoczynku	 i	 rekreacji,	 a	 głównie	
placem	zabaw	dla	dzieci	 i	młodzieży.	Środki	
na	te	zadania	pochodzić	będą	w	dużej	mierze	
także	z	UE,	jest	szansa	na	pozyskanie	na	ten	
cel	około	800	tysięcy	złotych.	Wnioski	sukce-
sywnie	składane	będą	po	ogłoszeniu	konkur-
sów	przez	Urząd	Marszałkowski.

Odrębnym	i	niezwykle	istotnym	zagadnie-
niem	jest	gospodarka	wodno-ściekowa	w	na-
szej	Gminie.	W	tym	zakresie	przygotowujemy	
kilka	projektów,	a	najważniejsze	z	nich	to:
−	Modernizacja,	 odbudowa	 wodociągu	
w	Krzcinie.	Koszt	zadania	około	1mln.	Do-
finansowanie	ze	środków	UE	wyniesie	750	
tysięcy	zł.

−	budowa	 oczyszczalni	 przydomowych	 dla	
miejscowości	 Beszyce,	 Postronna	 i	 Kamie-
niec	 oraz	 Kol.	 Kępie	 i	 Kol.	 Gnieszowice.	
W	 programie	 trzyletnim	 zainstalowanych	
zostanie	około	100	oczyszczalni	za	1,5	mln	
zł.	Dofinansowanie	z	UE	wyniesie	1,12	mln	
złotych.

−	Kanalizacja	 sanitarna	 wraz	 z	 rozbudową	
oczyszczalni	ścieków.	Jest	to	inwestycja	bar-
dzo	 potrzebna	 i	 oczekiwana	 przez	miesz-
kańców	 naszej	 Gminy.	 Jesteśmy	 w	 koń-
cowej	 fazie	 opracowania	 dokumentacji	
technicznej	i	w	najbliższym	czasie	wystąpi-
my	o	pozwolenie	na	budowę.	Sam	projekt	
techniczny	 kosztuje	 700	 tyś	 zł.	 i	 środki	 te	
mamy	zabezpieczone	w	budżecie	na	2009	
rok.	Całość	inwestycji	związanych	z	dokoń-
czeniem	kanalizacji	Gminy	wyniesie	ponad	
15	mln	złotych	i	mamy	nadzieję,	iż	projekt	
ten	sfinansowany	zostanie	ze	środków	Fun-
duszu	Spójności	UE.	Poziom	dofinansowa-
nia	może	osiągnąć	do	85%	kosztów	inwe-
stycji.	
Niezwykle	ważnym	zagadnieniem	jest	in-

formatyzacja	w	tym	internet	szerokopasmowy	
ogólnodostępny.	 W	 pierwszym	 etapie	 mo-
dernizacja	sieci	internetowej	wraz	z	oprogra-
mowaniem	 dostosowującym	 do	 aktualnych	
potrzeb	 obejmie	 Urząd	 Gminy.	 Koszt	 tego	
przedsięwzięcia	 wyniesie	 ponad	 300	 tyś	 zł.	
z	czego	poziom	dofinansowania	z	UE	wyniesie	
260	tys.	W	drugim	etapie	realizowany	będzie	
internet	szerokopasmowy	w	ramach	Programu	
Polski	Wschodniej.		

	3.  Skąd Gmina pozyskała środki na reali-
zację tych zadań? 

Jak	już	wspomniałem	zaplanowane	w	bu-
dżecie	 na	 2009	 rok,	 a	 także	 w	 wieloletnim	
planie	inwestycyjnym	Gminy	zadania	opierają	
się	w	niewielkim	stopniu	na	dochodach	wła-
snych	gminy,	które	niestety	 są	uchwalone	na	
znacząco	niższym	poziomie	od	planowanych.	
Dlatego	też	środki	z	UE	stanowić	będą	głów-
ne	źródło	finansowania	w	tym	roku	i	w	przy-
szłości	realizowanych	inwestycji.	Koniecznym	
zatem	staje	się	uzupełnienie	brakujących	środ-
ków	o	kredyty,	które	musimy	zaciągnąć	na	za-
bezpieczenie	 własnego	 finansowego	 udziału	

w	celu	zrealizowania	tak	ambitnego	programu	
inwestycyjnego.	

4. Czy są sprawy, o których chciałby Pan 
poinformować mieszkańców, a o których   
nie było okazji wcześniej wspomnieć?

Skoro	jesteśmy	już	przy	sprawach	gospo-
darczych,	finansowych	to	warto	przypomnieć,	
że	Gmina	oprócz	już	wspomnianych	inwesty-
cyjnych	zadań	ma	całą	sferę	zadań	własnych,	
które	 musi	 realizować,	 i	 które	 wymagają	
ogromnych	nakładów	finansowych.		Te	zada-
nia	to	kultura	i	sport,	opieka	społeczna,	admi-
nistracja,	gospodarka	komunalna,	oświetlenie	
uliczne,	 	 oświata,	 	 bezpieczeństwo	 w	 tym	
również	 utrzymanie	 funkcjonowania	 ochot-
niczych	 straży	 pożarnych,	 które	 w	 ostatnich	
dwóch	latach	zostały	gruntownie	odnowione	
i	 usprawnione.	 Wspomnę,	 że	 za	 środki	 ze-
wnętrzne	zakupiony	został	w	tym	czasie	nowy	
samochód	 bojowy,	 prowadzone	 są	 remonty	
remiz,	 doposażono	 jednostki	 w	 niezbędny	
sprzęt	 i	 umundurowanie.	 Czynione	 są	 stara-
nia	o	zakup	nowego	samochodu	dla	OSP	Ko-
przywnica,	są	zabezpieczone	środki	w	kwocie	
200	tys.	na	ten	cel.	W	ostatnich	latach	łącznie	
z	 tegorocznymi	 wydatkami	 zainwestowano	
w	 straż	 ponad	 jeden	 milion	 złotych.	 Zdaję	
sobie	sprawę,	że	każda	z	wymienionych	dzie-
dzin	ma	swoje	określone	do	spełnienia	funkcje	
społeczne	i	musi	mieć	zabezpieczone	środki	
na	prawidłowe,	stabilne	funkcjonowanie.	Nie	
może	zdarzyć	się,	aby	na	te	zadania	zabrakło	
pieniędzy.	Odrębnym	zagadnieniem	są	drogi	
gminne	 i	 drogi	 dojazdowe	 do	 pól,	 które	 są	
w	stanie	 fatalnym	a	w	niektórych,	zwłaszcza	
nadwiślańskich	terenach	krytyczne.	Nie	moż-
na	naszych	 rolników	zostawić	 z	 tym	proble-
mem	samych	z	sobą.	Łatanie	dziur	nie	wystar-
czy,	trzeba	te	drogi	gruntownie	odbudowywać	
od	podstaw.		Nie	może	być	tak,	aby	niektórzy	
radni	wykorzystując	większość	nie	dostrzegali	
tego	problemu	i	zabierali	przeznaczone	na	ten	
cel	 środki.	 To	 jest	 nieuczciwe	 i	 egoistyczne.	
Z	takim	postępowaniem	nigdy	nie	możemy	się	
zgodzić.	

Chcę		też	poinformować		naszych	miesz-
kańców,	 naszych	 czytelników,	 że	 dobiega	
końca	 likwidacja	 i	 rekultywacja	 składowiska	
odpadów	w	Koprzywnicy,	 które	 przez	wiele	
lat	było	zmorą	i	małą	tykającą	bombą	ekolo-
giczną.	Do	końca	czerwca	zostaną	wywiezio-
ne	i	poddane	utylizacji	pozostające	tam	jesz-
cze	 resztki	odpadów,	a	do	końca	 roku	 teren	
zostanie	zrekultywowany.	

	Chcę	też	przypomnieć,	że	od	kilku	mie-
sięcy	funkcjonuje	monitoring	miasta,	na	który	
Gmina	otrzymała	dotację	 i	cieszę	się,	że	 jest	
wiele	 pochlebnych	opinii	 zarówno	 ze	 strony	
mieszkańców	Koprzywnicy	jak	również	policji	
o	poprawie	 kultury	 i	 porządku,	 a	 także	bez-
pieczeństwa	w	 tej	 części	miasta.	Monitoring	
funkcjonuje	 także	 we	 wszystkich	 szkołach	
w	Koprzywnicy	oraz	w	budynku	Urzędu	Mia-
sta	i	Gminy	i	jego	otoczeniu.	

Na	 koniec	 jeszcze	 kilka	 zadań	 na	 temat	
naszej	 oświaty,	 która	 jest	 niezwykle	 ważną	
sferą	publiczną,	ważną	w	zakresie	wychowa-
nia	i	edukacji,	ważną	bo	to	są	miejsca	pracy,	
ale	też	bardzo	kosztowną,	pochłaniającą	po-
nad	6	mln	złotych.	Każdego	roku	przeznacza	
się	coraz	to	większe	środki	na	jej	utrzymanie	
i	 funkcjonowanie.	 Subwencja	 niestety	 nie	
wystarcza,	 a	 rocznie	 gmina	 dokłada	 prawie	
2	 mln.	 Jednak	 w	 tej	 dziedzinie	 konieczna	
jest	większa	dyscyplina	 finansowa	 i	 bardziej	
racjonalne,	 odpowiedzialne	 wydatkowanie	
środków	 publicznych.	 Kierownicy	 jednostek	
oświatowych	 w	 całej	 rozciągłości	 i	 w	 pełni	
odpowiadają	za	gospodarkę	finansową	i	dys-
cyplinę	 finansową	 począwszy	 od	 planowa-
nia,	a	skończywszy	na	rozliczeniu	i	sprawoz-
dawczości.	Przeprowadzony	audyt	i	kontrole	

w	placówkach	oświatowych	nie	pozostawiają	
cienia	 wątpliwości,	 że	 ta	 sfera	 wymaga	 na-
tychmiastowej	 terapii	 zarówno	 w	 zakresie	
zmian	organizacyjnych,	ale	także	sposobu	za-
rządzania,	gospodarki	finansowo	-	księgowej		
i		odpowiedzialności.	

5. Żyjemy w dość małej społeczności 
i często bywa tak, że informacje rozprze-
strzeniają się w,,drugim obiegu”. Czy mógłby 
Pan w związku z tym wyjaśnić nieporozu-
mienie z tzw.,, drogą do nikąd”? 

		
Wie	Pani,	zastanawiałem	się	przez	chwilę	

czy		w	ogóle	ma	sens	jakiekolwiek	odniesienie	
się	 do	 zagadnienia	 poruszonego	 w	 pytaniu.	
Gdyby	to	rzeczywiście	było	nieporozumienie	
nie	 byłoby	 sprawy.	 Ale,	 że	 było	 to	 ohydne,	
pozbawione	jakichkolwiek	zasad	zamierzone	
działanie	„życzliwego”	autora	donosu,	mające-
go	na	celu	wstrzymanie	remontu	drogi	i	utra-
tę	dotacji,		warto	może	poświęcić	temu	kilka	
słów.	Chcę	wyjaśnić,	że	 ta	droga	„do	nikąd”	
to	 tzw.	 Schetynówka,	 która	 połączy	 Błonie	
z	Sośniczanami	i	dalej	zostanie	wybudowana	
droga	 na	 wale	 rzecznym,	 co	 jest	 niezwykle	
ważne	dla	mieszkańców	z	tamtego	terenu.	Ale	
najważniejsze	jest	to,	że	poprzez	takie	właśnie	
rozwiązanie	możliwe	będzie	w	II	etapie		po-
zyskanie	środków	na	jakże	potrzebny	remont	
mostu.	 	Dlatego	 tym	bardziej	 nie	mam	 słów	
wytłumaczenia	skąd	tyle	zawiści	i	chorobliwej	
nienawiści	do	drugiego	człowieka,	być	może	
do	 kolegi,	 koleżanki,	 kuzyna.	Ale	 bardzo	 się	
cieszę,	 że	 ten	 „troskliwy	 twórca”	 swoim	 do-
nosem	 nie	 przyniósł	 szkody	 mieszkańcom,	
a	przeciwnie	ugruntował	nas	w	przekonaniu,	
że	warto	bronić	prawdy,	że	dobre,	uzasadnio-
ne	przedsięwzięcie	zawsze	znajdzie	poparcie.	
I	w	tym	przypadku	tak	się	stało.	

6.  Jakie ma Pan plany ze sferą turystycz-
ną w Koprzywnicy i czy rozwój turystyki 
byłby szansą na zmniejszenie bezrobocia 
w gminie?

Bardzo	 się	 cieszę,	 że	 pyta	 Pani	 o	 nie-
zwykle	 ważne	 i	 przyszłościowe	 plany	 do-
tyczące	 	 turystyki	w	naszej	Gminie.	 Ta	 sfera	
ma	 ogromne	 szanse	 rozwoju.	 Koprzywnica	
posiada	wielki	potencjał	 turystyczny.	Posiada	
wspaniałe	 zabytki	 z	wiodącym	pocysterskim	
klasztorem	 i	 Kościołem	 św.	 Floriana,	 zabyt-
kowym	 Rynkiem,	 Kościołem	 MB	 Różańco-
wej,	 bliskość	 malowniczego	 zalewu,	 rzeka	
Koprzywianka	 i	 powstające	 160–hektarowe	
jezioro	piaseczańskie,	położenie	przy	drodze	
krajowej	 i	 możliwość	 szybkiej	 komunikacji	
do	 zabytkowych	miast	 np.	 do	 Sandomierza,	
Baranowa	 Sandomierskiego.	Do	 tego	 bardzo	
dobra	 baza	 owocowo-warzywna,	 potrawy	
regionalne,	 pieczywo,	 sandomierski	 szlak	
jabłkowy	i	świętokrzyski	szlak	cysterski	przy-
bliżają	 nas	 do	 otrzymania	 statusu	 gminy	 tu-
rystycznej,	 a	 miasto	 Koprzywnica	 stanie	 się	
swoistym	centrum	 turystycznym	w	 tym	 rejo-
nie.	 Oczywiście	 aby	 tak	 się	 stało	 potrzebne	
są	 inwestycje.	 Nie	 trudno	 zauważyć,	 o	 tym	
już	mówiłem	na	początku,	 że	w	planach	na	
najbliższy	rok	i	dalsze	lata	są	wielomilionowe	
inwestycje,	które		 	sprzyjać	będą		rozwojowi	
turystyki,	rozwojowi	rekreacji	i				wypoczynku.	
Te	 inwestycje	 to	budowa	 szlaku	 turystyczne-
go,	 zagospodarowanie	 zalewu,	 rewitalizacja	
miasta	Koprzywnica,	budowa	ścieżek	rowero-
wych,	rozwój	infrastruktury	drogowej.	Zmieni	
się	także	wizerunek	ocalałego	klasztoru	pocy-
sterskiego.	W	planach	parafii	i	Stowarzyszenia	
„Ku	Przyszłości”	jest	odbudowa	tego	skrzydła	
oraz	utworzenie	bazy	gastronomicznej	i	noc-
legowej,	odtworzenie	ogrodów	pocysterskich.	
Wiem	też,	że	prywatni	inwestorzy	zamierzają	
inwestować	także	w	rozwój	bazy	noclegowej	
i	gastronomicznej.	

Na	koniec	z	tego	miejsca	chciałbym	ser-
decznie	 podziękować	 wszystkim	 mieszkań-
com	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	za	życzli-
wość,	wsparcie	i	wyrozumiałość	okazywaną	
podczas	naszych	dotychczasowych	działań.

Dziękuję za rozmowę i życzę aby plany 
dotyczące rozwoju Koprzywnicy i całej Gmi-
ny spełniły się.

L.Z.

Nadszedł kolejny rok zmian, nowych inwestycji i ważnych wyborów. 
Postanowiliśmy zapytać Pana Burmistrza Marka Jońcę 

o jego plany działań na 2009 r.



4 Koprzywnickie	Pejzaże

StrAżAckIe 
SpotkAnIA opłAtkoWe!

Na	 terenie	 gminy	 Koprzywnica	 odbyły	 się	 także	Walne	
Zebrania	Sprawozdawcze	w	jednostkach	Ochotniczych	Stra-
ży	Pożarnych	w	poszczególnych	miejscowościach:	Postronnej,	
Zbigniewicach,	 Niedźwicach,	 Gnieszowicach,	 Trzykosach,	
Ciszycy,	Krzcinie	i	Dmosicach.	Podczas	tych	zebrań	zostało	
udzielone	absolutorium	dla	zarządu.	

Podczas	zebrań	w	Postronnej,	Zbigniewicach,	Gnieszowi-
cach,	Ciszycy	i	Krzcinie	zorganizowany	został	uroczysty	opła-
tek	dla	strażaków	oraz	zaproszonych	gości.		

Krajowy	System	Ratownictwa	Gaśniczego	był	fundatorem	
torby	dla	jednostki	straży	działającej	w	OSP	w	Zbigniewicach	
natomiast	 Starosta	 Sandomierski	 pan	 Stanisław Masternak	
przekazał	strażakom	z	OSP	z	Ciszycy	silnik	spalinowy,	łódź	
ratunkową	oraz	podwozie	do	łodzi.

Norton

StrAżAckIe SpotkA-
nIe opłAtkoWe…

Tradycyjnie,	 jak	 od	 wielu,	 wielu	 lat,	
szóstego	 stycznia	 2009	 roku,	 w	 Święto	
Trzech	Króli	w	remizie	Ochotniczej	Straży	
Pożarnej	w	Koprzywnicy	odbyło	się	zebra-
nie	sprawozdawczo-opłatkowe.	W	zebra-
niu	tym	oprócz	bardzo	licznie	przybyłych	
druhów	strażaków	uczestniczyli	zaprosze-
ni	 goście:	 księża	 parafii	 pw.	Matki	 Bożej	
Różańcowej	i	św.	Floriana,	przedstawiciele	
Komendy	Powiatowej	Państwowej	Straży	
Pożarnej	z	Sandomierza,	radni	powiatowi,	
radni	naszej	gminy,	Dyrekcja	szkół,	przed-
stawiciele	 Zarządu	 Spółki	 Wspólnoty	
Gruntowej	z	Koprzywnicy.	

Kazimierz	Gorycki

SpotkAnIe opłAtkoWe SZkoLneGo 
kołA cArItAS I JeGo SYMpAtYkÓW

W	kalendarzu	imprez	i	akcji	przygotowywanych	przez	Szkolne	
Koło	Caritas,	szczególne	miejsce	zajmuje	organizacja	spotkania	opłat-
kowego.	Corocznie	na	Wigilię	przybywają	licznie	zarówno	goście	jak	
i	młodzież	przynależąca	do	organizacji.	W	tym	roku	spotkanie	to	od-
było	się	17	stycznia	w	piwnicy	przy	kościele	św.	Floriana	w	Koprzyw-
nicy.	Zaproszeni	goście	mogli	wysłuchać	montaż	słowno-muzyczny	
przygotowany	przez	opiekunów	SCK	i	młode	talenty.	Następnie	zo-
stał	odczytany	fragment	Pisma	Św.,	po	czym	każdy	z	obecnych	mógł	
połamać	się	opłatkiem.	Życzeniom	nie	było	końca…	Na	stole	cze-
kały	natomiast	 różnorodne	specjały	przygotowane	przez	młodzież.	
Miła,	ciepła	i	świąteczna	atmosfera	dała	się	odczuć	każdemu,	kto	za-
witał	na	spotkanie.	Kolędowanie	oraz	wspólne	rozmowy	przy	blasku	
palącego	się	w	kominku	drewna	pozwoliły	choć	na	chwilę	powrócić	
nastrojowi	prawdziwej,	domowej	wieczerzy	wigilijnej.	

Krystyna	Piątek

„Styczeń wielkie bale przebierańców pełne sale.”	 Jak	 każdego	 roku	 zgodnie	 z	 tradycją	
w przedszkolu „Pod sosnami” – dnia 7.01.2009 odbył się Wielki Bal Karnawałowy.	

Bal	 karnawałowy	 to	wspaniała	 okazja	 do	wspólnej	 zabawy,	 integracji	 całej	 społeczności	
przedszkolnej	jak	również	do	wyzwolenia	w	dzieciach	spontanicznej	aktywności	ruchowej.	

W tym szczególnym dniu nasze przedszkole zmieniło się w magiczna i bajkowa krainę peł-
na księżniczek, wróżek, królewiczów, rycerzy, kowbojów i innych bajkowych postaci….

Przy	 dźwiękach	wesołej	muzyki	 dzieci	wspaniale	 się	 bawiły,	 brały	 udział	w	 różnych	 za-
bawach,	konkursach	i	korowodach.	Wielką	atrakcją	zabawy	był	wodzirej	który	umilał	zabawę	
najnowszymi	hitami	w	rytmie	disco.

W	czasie	przerw	przedszkolaki	mogły	odpocząć	i	zakosztować	smakołyków	przygotowanych	
przez	rodziców	oraz	utrwalić	ten	dzień	robiąc	pamiątkowe	zdjęcia	w	kostiumach	karnawałowych.

Radości nie było końca, mimo chwilowego zmęczenia uśmiech nie znikał z twarzy dzieci.
A	o	tym	czy	umiemy	się	wspaniale	bawić	niech	świadczą	zamieszczone	zdjęcia.	
Dziękujemy	dzieciom	i	rodzicom	za	zaangażowanie	w	przygotowanie	pięknych	balowych	

strojów	oraz	poczęstunku	dla	dzieci. Ewa	Kornacka	
Anna	Ciach

W KARNAWALE BAWIMY SIĘ WSPANIALE…

Niepisaną tradycją stają się spotkania 
opłatkowe organizowane w pierwszą niedzie-
lę stycznia przez Stowarzyszenie 800 – lecia 
Opactwa Cysterskiego „Ku Przyszłości”. Tra-
dycją, staje się również to, że oprócz człon-
ków i sympatyków stowarzyszenia, gromadzą 
one przedstawicieli lokalnych organizacji spo-
łecznych i miejscowych społeczników. 

Sądząc	 po	 uczestnikach	 czwartego	 już	
z	 kolei,	 świąteczno	 –	 noworocznego	 opłatka	

stowarzyszenia	 „Ku	Przyszłości”,	był	on	 swo-
istym	opłatkowym	forum	organizacji	społecz-
nych,	 instytucji	 pozarządowych	 i	 działaczy	
społecznych	 z	 gminy	 Koprzywnica.	 Oprócz	
członków	i	sympatyków	stowarzyszenia,	wzię-
li	 w	 nim	 udział	 m.in.:	 Lucyna i Marek Maj-
kowscy	 ze	 Stowarzyszenia	 na	 Rzecz	 Osób	
z	 Chorobą	 Alzhaimera,	 Anna Mazurkiewicz 
i Krystyna Piątek-	 opiekunki	 Szkolnego	 Koła	
Caritas,	 Marek Kubicki	 reprezentujący	 Sto-
warzyszenie	 Rozwoju	 Wsi	 Niedźwice,	 Jerzy 

Marcjan	-	Prezes	Stowarzyszenia	Hipoterapeu-
tycznego	Stadniny	Koni,	Henryk Napieracz	 -	
Prezes	Stowarzyszenia	„Integracja”,	Stanisława 
Stylska –	 reprezentująca	 Spółdzielnię	Ogrod-
niczą	„Koprzywianka”	a	 także	Paweł Jasiński	
i	Wojciech Ciach	 z	 Klubu	 Sportowego	 „Ko-
przywianka”.	Wśród	gości	znaleźli	się	również	
przedstawiciele	 samorządu	 lokalnego,	MGO-
KiS,	rady	Miasta	i	Gminy	oraz	lokalnych	szkół		
i	instytucji.	Gośćmi	specjalnymi	spotkania	byli:	
dr	Maria Jońca -	ordynator	Oddziału	Chemio-
terapii	Onkologicznej	i	Oddziału	Paliatywnego	
w	Brzozowie,	Adam Janusz  -	poeta	i	opozy-
cjonista	z	Mielna	oraz	Krzysztof Lipiec		-	poseł	
ziemi	świętokrzyskiej.	Jak	na	spotkanie	opłatko-
we	przystało	nie	zabrakło	życzeń	i	wspólnego	
kolędowania.	W	wigilijny	nastrój	uczestników	
spotkania	wprowadził	montaż	 słowno	 –	mu-
zyczny	 przygotowany	 przez	 Martę Ordon, 
zaprezentowany	przez	młode	talenty	z terenu	
naszej	gminy, a	 składając	życzenia,	gospoda-
rze	 -	 prezes	 stowarzyszenia	 „Ku	 Przyszłości”	
Tomasz Kaczor	i	proboszcz	Parafii	św.	Floriana	
ks.	Jerzy Burek życzyli	wszystkim	wiele	zdro-
wia,	pomyślności	oraz	sukcesów	i	wytrwałości	
w	prowadzonej	działalności	społecznej.	

Uczestników	spotkania,	na	wspólnym	po-
częstunku	 i	 rozmowach	 gromadził	 nie	 tylko	
świąteczny	 stół,	 ale	 także	 kominek	 Piwnicy	
Pocysterskiej.	W	licznych	rozmowach,	wymie-
niali	 doświadczenia	 oraz	 dyskutowali	 o	 pro-
blemach	 i	 szansach	 jakie	 stoją	przed	organi-

zacjami	prowadzącymi	działalność	społeczną.	
Jak	 trudną	 i	 potrzebną,	 a	 jednocześnie	

budującą	i	umacniającą	więzi	z	drugim	czło-
wiekiem	 jest	 działalność	 społeczna,	 zwłasz-
cza	wśród	tych	i	z	tymi,	którzy	jej	najbardziej	
potrzebują,	 przekonywała	 dr Maria Jońca,	
przybliżając	 swoją	 pracę	 na	 oddziale	 onko-
logicznym	 szpitala	 w	 Brzozowie.	 Wg	 niej,	
najcenniejszą	 jest	 rozmowa	 pomagająca	 od-
naleźć	 drugiemu	 człowiekowi	 sens	 swojego	
życia,	 a	 niejednokrotnie	 cierpienia.	 Także	
Adam Janusz	 wspominał	 swoją	 działalność	
emigracyjną,	kiedy	podczas	stanu	wojennego	
organizował	 pomoc	 z	 zagranicy	 dla	 najbar-
dziej	potrzebujących	osób	w	kraju.

Jak	 twierdzi	Szymon Jasiński,	 jeden	z	or-
ganizatorów	 spotkania	 opłatkowego,	 stowa-
rzyszenie	 „Ku	 przyszłości”,	 które	 szczególną	
rolę	 przywiązuje	 do	 pielęgnowania	 szeroko	
rozumianej	 tradycji	 lokalnej,	 poprzez	 organi-
zację	spotkania	i	jego	formułę,	samo	zaczyna	
ją	 współtworzyć.	 Tego	 rodzaju	 spotkania	 są	
nie	 tylko	 okazją	 do	 budowania	 płaszczyzny	
współpracy	 na	 rzecz	 lokalnej	 społeczności,	
ale	 także	 forum,	 na	 którym	mogą	 zaprezen-
tować	 się	 młode,	 lokalne	 talenty.	 Korzysta-
jąc	 z	 podobnych	 okazji,	 stowarzyszenie	 już	
po	 raz	 trzeci	 gościło	 utalentowaną	młodzież	
z	terenu	naszej	gminy.	W	tym	roku	wystąpiły	
min:	Aleksandra	Podlewska,	Justyna	Jesionek,	
Marysia	Schrupka,	Klaudia	Kata,	Aneta	Rożek,	
Dagmara	Lubera	i	Kasia	Kowalska.

(tak)

Opłatek z tradycją w tle
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Na	 łamach	 naszej	 gazety	 ogłaszamy	 kon-
kurs.	 Może	 potraficie	 Państwo	 rozpoznać	
wszystkie	przedstawione	poniżej	rośliny	do-
niczkowe.

Na	łamach	naszej	gazety	
kontynuujemy	konkurs.	
Czy	potraficie	Państwo	
rozpoznać	rośliny	
zamieszczone	
na	zdjęciach?

Rozwiązanie	konkursu	
i	listę	nagrodzonych	
zamieścimy	w	nume-
rze	15/09.	Z	pomiędzy	
czytelników,	którzy	do	
końca	kwietnia	nadeślą	
kupony	z	prawidłowymi	
odpowiedziami	rozlosuje-
my	nagrody.	Odpowiedzi	
prosimy	przesyłać	na	
adres	naszej	redakcji:

,,Koprzywnickie	Pejzaże”
ul.	Rynek39
27-660	Koprzywnica
lub	dostarczyć	osobiście.

KONKURS
1

Imię	i	nazwisko:

Adres:

Nr	tel.:

K
U

P
O

N
 K

O
N

K
U

R
S
O

W
Y

2

3

4

Alicja	Stępień

              rozwiązanie konkursu z nr 13/2008r.
W	numerze	trzynastym	zaprezentowały	się:	
1	–	gwiazda	betlejemska,	
2	–	cyklamen,	
3	–	amarylis,	
4	–	anturium.

Nagrody	otrzymują	Piotr Pawlica	z	Gnieszowic,	
Aneta Kowalska	i	Anna Paluch	z	Błonia,	

gratulujemy.

Wspólne	 kolędowanie	 to	 piękny	 zwyczaj,	 w	 tym	 roku	
w	sposób	szczególny	pielęgnował	go	MGOKiS	wspólnie	z	PSP	
im	Władysława	Jasińskiego	w	Koprzywnicy.	Organizując	I	Prze-
gląd	Kolęd	 i	Pastorałek	pragnęliśmy	dać	możliwość	dzieciom	
i	młodzieży	by	mogła	zaprezentować	się	w	tym	jakże	szcze-
gólnym	repertuarze	a	także	pochwalić	się	swoimi	muzycznymi	
talentami.	Przybyłych	gości	powitała	Dyrektor	MGOKiS	Pani 
Alicja	Stępień	głos	zabrał	również	Pan	Burmistrz	Marek Jońca.	
Występy	małych	artystów	oceniało	jury	w	składzie:	Pan Wie-
sław	Woźniak,	Pani Anita Bajorska	oraz	Pan Marian Tokarski.	
Zarówno	soliści,	jaki	i	zespoły	prezentowały	się	w	sposób	wy-
jątkowy.	Wiele	osób	zachwycili	„Mali kolędnicy” z Sośniczan	
przebrani	za	śmierć,	anioła,	diabła,	pastuszka	i	króla.	Widoczne	
było	przejęcie	na	twarzy	uczniów	i	nauczycieli,	którzy	przygo-
towali	swoich	podopiecznych.	Zabrzmiały	kolędy	 tradycyjne:	
Bóg	się	rodzi,	Lulajże	Jezuniu,	Cicha	Noc,	ale	i	piosenki	zwią-
zane	z	tematyką	tych	szczególnych	świąt,	czyli	„Znak	Pokoju”,	
„A	kto	wie”	itp.	Po	występach	wszystkich	małych	artystów,	jury	
wybrało	się	na	obrady.	W	tym	momencie	na	scenie	zaprezen-
towali	się:	Kinga Nowacka, Sławomir Najduk	oraz	Michał Sa-
rzyński-	jako	zespół	stworzony	specjalnie	na	tę	okazję.

Kiedy	zakończyła	się	cała	część	artystyczna	już	na	górze	
na	wszystkich	czekał	słodki	poczęstunek.	Przez	ten	cały	czas	
komisja	debatowała	nad	tym,	kto	z	uczestników	ma	zostać	na-
grodzony	–	w	końcu	każdy	dał	z	siebie	wszystko	i	śpiewali	tak	
pięknie.	Ostateczny	werdykt	jury	brzmiał	następująco:	

W	kategorii	SOLISTÓW	0-3
	 I	miejsce	Emilia Lichocka
	 II	miejsce	Michałek Klusek
	 III	miejsce Wiktoria	Juda

W	kategorii	4-6
	 I	miejsce	Klaudia Grzyb
	 II	miejsce	Paulina Gdaniec
	 III	miejsce	Anna Siwak

Pośród	 najstarszych	 wykonawców	 najlepsze	 okazały	 się	
Dagmara Lubera i Katarzyna Kowalska.	ZESPOŁOWO laury	
otrzymali	-	3	w	kategorii	0-3	

I	miejsce	„Mali Kolędnicy”	z	FSP	w	Sośniczanach
II	miejsce	Przedszkole„ Pod Sosnami”
III	miejsce	„	Słoneczka”	z	PSP	w	Koprzywnicy

Kategoria	4-6
I	miejsce	„Chór”	z	PSP	w	Koprzywnicy
II	miejsce	Dzieci	z	PSP	w	Niedźwicach

III kategorii wiekowej młodzież gimnazjalna 
i ponadgimnazjalna
Justyna Jesionek, Klaudia Kata, Maria Schrupka.

Każdy	 z	 nagrodzonych	 otrzymał	 drobny	 upominek	 i	 pa-
miątkowy	 dyplom	 a	wręczali	 je	 Pani	wice	 Burmistrz	Dorota	
Kruszec-Nowińska	oraz	komisja	oceniająca	wykonawców.	Jed-
nak	to,	kto	jakie	miejsce	zajął	nie	jest	ważne,	ale	samo	uczest-
nictwo	w	tym	wydarzeniu.	Czuło	się	niesamowitą,	ciepłą,	ra-
dosną,	prawdziwie	 świąteczną	atmosferę,	 która	 sprawiała,	 że	
wszyscy	wspaniale	się	czuli.

Kontynuacją	tego	wydarzenia	był	Koncert	Galowy,	pt.,,Do-
kąd	gwiazda	prowadzi”,	który	odbył	się	4	stycznia.	Gdy	zapadł	
niedzielny	świąteczny	wieczór	w	jeszcze	bożonarodzeniowym	

„Gwiazdy melodią zaszumią, struny się dźwiękiem rozpędzą. Będziemy sami dźwiękami i tą błękitna kolędą”.

nastroju,	któremu	sprzyjała	wyjątkowa	aranżacja	sali	widowi-
skowej	spotkali	się	mieszkańcy,	zaproszeni	goście	oraz	przede	
wszystkim	laureaci	wyżej	wymienionej	imprezy.	Naszym	spe-
cjalnym	gościem	była	Monika Rapa.	Młoda	solistka,	pochodzą-
ca	spod	 Janowa	Lubelskiego,	 laureatka	wielu	konkursów	wo-
kalnych	i	stypendystka	Marszałka	Województwa	Lubelskiego.	
Nasze	wspólne	kolędowanie	zakończyła	pieśnią	AVE	MARIA	
–	jej	wykonanie	zadziwiło	wszystkich	zebranych.	Dalsza	cześć	
tego	szczególnego	wieczoru	odbyła	się	w	naszej	wystawowej	
na	 I	piętrze,	 tam	dzielono	się	opłatkiem	oraz	śpiewano	dalej	
kolędy,	a	także	częstowano	wybornym	domowym	ciastem.	

To	kolejne	już	nowe,	choć	bardzo	specyficzne	imprezy,	łączą	
się	w	jedną	całość,	bo	przecież,	kto	śpiewa	ten	dwa	razy	się	modli,	
zwłaszcza	w	ten	błogosławiony	bożonarodzeniowy	czas.

										NORTON
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PPWOW w Gnieszowicach
W	ramach	Poakcesyjnego	Programu	Wsparcia	Obszarów	Wiejskich	2	lutego		br.	w	budynku		

OSP	w	Gnieszowicach		odbyło	się	„Karnawałowe	spotkanie	seniorów”,	przygotowane	przez	Soł-
tysa	Pana	Kazimierza Drożdzala	wraz	z	Radą	Sołecką.

Spotkanie	otworzyła	radna	Zofia Skrok	witając	-	przede	wszystkich	bardzo	licznie	przybyłych		
Szanownych	Seniorów	oraz	gości:	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	Pana	Marka Jońcę	
wraz	z	małżonką,	Panią	V-ce	Burmistrz	Dorotę Kruszec Nowińską,	radnych	Powiatowych,	Pana	
Henryka Napieracza	oraz	Zdzisława Nasternaka,	zastępcę		prezesa	Gminnego	Zarządu	OSP	
Pana	Mariana Raka	oraz	Panią	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	w	Gnieszowicach	Panią	Bożenę 
Maciąg	wraz	z	nauczycielami	Panią	Jolantą Struską,	Anną Koceniak	i	dzieci		ze	Szkoły	Podsta-
wowej	w	Gnieszowicach,	które	przygotowały	wspaniały	występ	artystyczny	na	tę	okazję	.

Po	oficjalnych	przemówieniach	i	występie	dzieci	wszyscy	zasiedli	do	wspólnego	stołu.

Możliwość	 spotkania	z	człowiekiem	 to	wartości	nie	do	oszacowania,	potrzebne	zarówno	
młodym	jak	i	starszym	ludziom	w	szczególności	na	wsi,	gdzie	ze	względów	komunikacyjnych	
utrudnione	są	kontakty	międzyludzkie	a	rozrywka	w	większości	przypadków	ogranicza	się	do	
radia	i	telewizji.

Opinie	uczestników	spotkania	integracyjnego	na	jego	temat	są	bardzo	pozytywne.

W	ramach	tego	programu	zostało	zakupione	drzewo	na	wybudowanie	altany	 jak	również	
część	środków	została	przeznaczona	dla		Szkoły	Podstawowej	w	Gnieszowicach

Za	cześć	pieniędzy	zakupione	zostały	dla	szkoły	krzewy	ozdobne:	cyprysy,	jałowce	tuje,	któ-
rymi	obsadzono	część	skarpy	znajdującej	się	przy	boisku	szkolnym.	Przyczyniło	się	to	w	znacz-
nym	stopniu	do	podniesienia	estetyki	otoczenia	placu	szkolnego.	Natomiast	sam	fakt	nasadzenia	
krzewów,	w	którym	czynny	udział	brali	uczniowie,	wzbudził	w	nich	zapał	do	pracy	oraz	pozy-
tywny	stosunek	do	przyrody,	środowiska	i	dbałość	o	wygląd	terenu	szkoły.

W	miesiącu	 grudniu	 2008	 r.	
Samorząd	 Uczniowski	 zorgani-
zował	 konkurs	 na	 najładniejszy	
stroik	świąteczny.	Celem	konkur-
su	 było	 pielęgnowanie	 tradycji.	
Twórczość	 dzieci	 ukazująca	 ra-
dość,	 klimat	 i	 nastrój	 Świąt	 Bo-
żego	 Narodzenia	 została	 nagro-
dzona	 –	 nagrodami	 rzeczowymi	
w	postaci	encyklopedii	i	atlasów	
przyrodniczych	 przyznawanych	
indywidualnie.	 Oprócz	 tego	
szkoła	zyskała	pomoc	dydaktycz-
ną	–	radiomagnetofon.
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Zachowując	 dalszy	 ciąg	 programu	 inte-
gracyjnego	 ,,My	 Tutejsi”	 wspieranego	 przez	
Poakcesyjny	 Program	 Wspierania	 Obszarów	
Wiejskich,	 grupa	 inicjatywna	 ze	 Zbigniewic	
zorganizowała	spotkanie	opłatkowe	z	seniora-
mi	 swojej	miejscowości.	 Inspiracja	 tego	 typu	
spotkania	 zrodziła	 się	 w	 mojej	 głowie	 już	
podczas	 organizacji	 biesiady	 we	 wrześniu.	
Szukając	 staroci	 na	 naszą	wystawę	 i	 odwie-
dzając	 mieszkańców,	 pomyślałam	 jak	 cicho	
i	w	zapomnieniu	odchodzą	w	przeszłość	nie	
tylko	 przedmioty	 ale	 i	 ludzie.	 Dostrzegłam,	
że	ludzie	starsi,	którzy	pozostali	 i	żyją	wśród	
nas,	chcą	 rozmawiać	 i	potrzebują	kontaktów	
z	innymi.

Opowiedziałam	o	swoim	pomyśle	ludziom,	
którzy	mi	pomagają	i	wierzą,	że	Zbigniewice	
można	zbudzić	zachęcić	do	działania.	Wydru-

Od	stycznia,	w	MGOKiS	czynna	jest	wystawa	„Ślady prawdy w fotografii”.	Wystawa	oficjal-
nie	została	otwarta	4	lutego	podczas	konferencji	podsumowującej	projekty	realizowane	w	ra-
mach	PPWOW	–	Programu	Integracji	Społecznej.	Zebrani	goście	jako	pierwsi	ujrzeli	efekt	pracy	
projektowej.	Zeskanowane	zdjęcia	uprzednio	podzielone	tematycznie,	zostały	odpowiednio	wy-
selekcjonowane	a	następnie	wyeksponowane	i	stworzyły	niepowtarzalną	wystawę.

Wystawa,	choć	trwa	tak	krótko	już	przysporzyła	oglądającym	wiele	wzruszeń,	są	to	bowiem	
zdjęcia	autentyczne,	pochodzące	z	rodzinnych	albumów	mieszkańców	naszej	gminy.	Można	po-
wiedzieć,	że	to	obrazki	uczuciami	malowane	–	zatrzymane	chwile	i	wspomnienia	z	dawnych	do-
brych	lat.	Ileż	to	radości	czułości,	bezcennych	sekund	uchwyconych	w	obiektywie	starego	aparatu.

Na	naszej	wystawie	obejrzeć	można	zarówno	gości	weselnych	z	1914	roku	jak	i	strzelców	
Skotnickiego	z	1926.	Różnorodność	tematyczna	zaprezentowanych	fotografii	sprawia,	że	jest	ona	
równie	interesująca	dla	starszego	mieszkańca	naszej	gminy	jak	również	dla	młodzieży	czy	osób	
goszczących	u	nas	zupełnie	okazjonalnie.

Mini Galeria Ludowa	–	to	przestrzeń	gdzie	swoje	miejsce	mają	stare	sprzęty,	obrazy,	haftowa-
ne	makatki,	maślniczka	a	nawet	końskie	chomonto.	W	ten	sposób	chcemy	ocalić	od	zapomnie-
nia	dawną	polską	wieś.	Izba	domowa	była	miejscem	gdzie	toczyło	się	życie	całej	rodziny.	Matka	
krzątająca	się	po	kuchni,	dziatki	biegające	po	całym	pomieszczeniu	i	ojciec	przychodzący	na	
obiad	z	pola	-	taki	obrazek,	choć	jawi	się	jako	bajka,	jest	bardzo	realny.	Zapraszamy	wszystkich	
do	obejrzenia	naszej	galerii	-	można	popatrzeć	i	nasycić	oko	a	przede	wszystkim	duszę.	

Stworzenie	tej	galerii,	było	możliwe	dzięki	pomocy	życzliwych	osób,	które	chciały	podzielić	
się	 z	 nami	 swoimi	 rodzinnymi	pamiątkami.	Korzystając	 z	 okazji	 PRAGNIEMY	Z	 SERCA	SER-
DECZNIE	PODZIĘKOWAĆ.	Serdeczność	i	ciepło,	zrozumienie	dla	inicjatywy	i	sensu	tego	przed-
sięwzięcia	było	naszym	marzeniem	a	stało	się	rzeczywistością.	

WCIĄŻ CZEKAMY NA OSOBY, KTÓRE CHCIAŁBY NAM WYPOŻYCZYĆ 
LUB PRZEKAZAĆ NA STAŁE EKSPONATY DO MINI GALERI. 

Okazało	się	bowiem,	że	można	razem	zrobić	coś	ważnego	i	wspaniałego	dla	nas	wszyst-
kich.

NORTON	

kowaliśmy	zaproszenia,	które	razem	z	Gienią 
Mazurową	osobiście	doręczyłyśmy	do	ponad	
50	osób.	Wizyty	u	seniorów	ze	Zbigniewic	do-
starczyły	nam	niezapomnianych	wrażeń	i	po-
zostaną	nam	na	zawsze	w	pamięci.

Wystarczy	 wysłuchać	 trosk,	 zmartwień,	
pochylić	 się	 nad	 ludźmi	 chorymi	 i	 dostrzec	
potrzebę	 rozmowy	 z	 innymi.	Niektórzy	mó-
wią,	że	starość	nie	udała	się	Panu	Bogu,	ale	ja	
myślę,	że	to	nie	jest	prawdą.	Wszyscy,	których	
poznałam	otoczeni	są	ciepłem	swoich	rodzin	
i	 posiadają	 zasoby	 ciepła,	 radości,	 doświad-
czenia	 i	 wspomnień	 i	 bardzo	 chcą	 się	 tym	
wszystkim	dzielić.

My	wykorzystujemy	tą	wiedzę	by	nie	ode-
szła	w	zapomnienie.	Żyjemy	zbyt	szybko,	ale	
sięgając	 do	 swoich	 korzeni	warto	 się	 zatrzy-
mać	i	wsłuchać	w	głosy	przeszłości,	gwarantu-

ję	wam,	że	są	fascynujące.	Kultywujemy	słowa	
ks.	Jana	Twardowskiego	,,	Spieszmy	się	kochać	
ludzi,	tak	szybko	odchodzą”.

Wracając	 do	 spotkania,	 przygotowało	 je	
kilka	osób	a	mianowicie:	Anna Prokop,	Anna 
Baran,	Dorota Bokwa,	Urszula Gradoń,	Geno-
wefa i Piotr Mazurowie	oraz	mój	mąż	Antoni 
Michalski.	W	spotkaniu	uczestniczyło	40	osób	
oraz	 goście	 zaproszeni,	 p.	 Burmistrz	 Marek 
Jońca,	który	wyrósł	wśród	tych	ludzi	i	nie	krył	
wzruszenia,	 że	 spotkania	 z	nimi,	p.	Burmistrz	
Dorota Kruszec-Nowińska,	 o	 której	 powie-
działam,	iż	emanuje	takim	ciepłem	i	dobrocią,	
że	dociera	ono	również	do	Zbigniewic	i	tak	my-
ślę	również	i	dziś.	Zaszczyciły	nas	swoją	obec-
nością	panie:	Dyrektor	MGOKiS	Alicja Stępień	
oraz	 koordynator	 gminny	 projektu,	 był	 także	
nasz	Prezes	OSP	w	Zbigniewicach	Piotr Fran-
czak,	który	wspiera	nasze	inicjatywy	i	obiecał	
wszelką	 pomoc	 w	 stowarzyszeniu	 lepszych	
warunków	lokalowych,	które	na	chwile	obecna	
nie	są	rewelacyjne.

Mimo	niezbyt	 sprzyjających	warunków	 lo-
kalowych	stworzyliśmy	atmosferę	ogrzana	naszą	
serdecznością	 i	 radością	 płynącą	 ze	 spotkania	
w	tym	wyjątkowym	gronie.	Był	opłatek,	życze-
nia,	 był	 barszcz	 wigilijny,	 ciasta,	 owoce	 oraz	
grzane	wino.	Dzieci	ze	szkoły	w	Niedźwicach	
pod	opiekę	p.	Dobrowolskiej	zaśpiewały	kolędy	
i	pastorałki,	za	co	im	jeszcze	raz	serdecznie	dzię-
kuję.	Pastorałka	o	pustym	miejscu	przy	stole	wy-
cisnęła	łzy	z	oczu	–	gdyż	każdy	z	nas	wspominał	
osoby,	które	 już	odeszły.	 I	 tak	myślę	 jak	wiele	
pozostało	niezadanych	pytań,	nieodbytych	roz-
mów	czy	tez	pustych	miejsc	w	sercu.	Czerpiemy	
ze	skarbnicy	wiedzy	 ludzi	 starszych,	kochajmy	
ich	i	szanujmy,	przenieśmy	ich	mądrość	życiową	
na	dzieci	i	wnuki	–	na	kolejne	pokolenia.

Pomysły	na	nowe	spotkania	już	rodzą	się	
w	mojej	 głowie	 i	 przy	 pomocy	moich	 przy-
jaciół	wcielimy	je	w	życie.	Gorąco	wierzymy	
również,	że	świetlica	marzeń	powstanie	przy	
OSP	w	Zbigniewicach	–	podwaliny	już	są.

Ewa	Michalska

,,Chciałbym dziś mówić tak ciepło i prosto by starzy
ludzie czuli się potrzebni.”          Tadeusz Różewicz ,, Pragnienie”

Sięgając 
do korzeni

Silniejsi razem 
Jest	czas	pracy	i	jest	czas	zbioru	plonów	i	chociaż	po	takiej	pracy,	jaką	wykonali	miesz-

kańcy	naszej	gminy	owoce	będziemy	zbierać	jeszcze	dłuższy	czas,	to	4	lutego	2009	roku	
spotkaliśmy	się	by	podsumować	pewien	zakończony	etap.	Mowa	tu	oczywiście	o	podsumo-
waniu	pierwszego	roku	wdrażania	Poakcesyjnego	Programu	Wsparcia	Obszarów	Wiejskich	
na	terenie	Gminy	Koprzywnica.

W	Miejsko	-	Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy	spotkali	się	wszyscy,	któ-
rzy	nie	szczędzili	sił	i	własnego	czasu	by	wykorzystać	środki	przyznane	w	ramach	PPWOW,	
byli	także	specjalnie	zaproszeni	goście.	Na	tak	miłą	uroczystość	przyjechała	do	nas	pan	Stani-
sław Baska	Konsultant	Regionalny	-	osoba,	która	pomagała	wdrażać	program	w	Koprzywnicy.	
Zaprosiliśmy	 również	 radnych,	 sołtysów,	 lokalnych	 liderów	działaczy.	 Spotkanie	 otworzyła	
Pani	Dorota Kruszec-Nowińska	-	zastępca	Burmistrza.	W	czasie	spotkania	przedstawiona	zo-
stała	zaktualizowana	Strategia	Rozwiązywania	Problemów	Społecznych	Gminy	Koprzywnica,	
plan	działania	na	rok	2009.	Usługodawcy	zreferowali	i	przedstawili	swoje	dokonania,	podzielili	
się	refleksjami	a	przede	wszystkim	wszyscy	dobrze	się	bawili.	Prezentacje	były	obfite	każdy	
miał	możliwość	pokazania	wszystkiego	co	przygotował	lecz	nie	wszyscy	zechcieli	uczestni-
czyć	w	tym	spotkaniu.	Po	oficjalnej	części	uczestnicy	mogli	skorzystać	z	poczęstunku.	

Wyrazy	podziękowania	kieruję	w	stronę	Pani	Alicji Stępień	osobie,	która	zawsze	pomaga	
i	wspiera	nasze	działania	związane	z	PPWOW	jak	również	pomogła	zorganizować	to	spotkanie.	

Integracja zmienia gminy
Pod	takim	hasłem	18	lutego	2009	r.	w	Wojewódzkim	Domu	Kultury	im.	J.	Piłsudskiego	

w	Kielcach	odbyła	 się	konferencja	podsumowująca	 I	etap	wdrażania	Programu	 Integracji	
Społecznej	w	gminach	województwa	świętokrzyskiego.	W	konferencji	uczestniczyła	rów-
nież	Gmina	Koprzywnica,	która	jako	jedna	z	kilku	gmin	zaprezentowała	usługę	jak	została	
zrealizowana	przez	Radę	Sołecką	Wsi	Błonie.	Konferencji	towarzyszyła	wystawa	zdjęć	do-
kumentujących	usługi	społeczne	z	całej	gminy.

Anna	Mianowska	–	Koordynator	Gminny
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Słowa	 powitania	 wobec	 wszystkich	 ze-
branych	 gości,	 wypowiedziane	 przez	 Panią	
dyrektor	 mgr	 Iwonę	 Kopeć,	 szczególnie	 za-
brzmiały	 w	 dniu	 28.XII.2008	 roku	 w	 Szkole	
Podstawowej	 w	 Koprzywnicy.	 Odbyło	 się	
wówczas	kolejne	 juz	przedstawienie	 jasełko-
we,	tym	razem	dla	całego	środowiska	Miasta	
i	Gminy	Koprzywnica.

Miła,	 świąteczna	 jeszcze	atmosfera,	pięk-
na	 scenografia,	 kolorowe	 stroje	 sprawiły,	 że	
zaproszeni	 goście;	 radni,	 sołtysi,	 przewodni-
czący	 rad	 osiedli,	 emerytowani	 nauczycie-
le	 i	 pracownicy	 szkoły,	 rodzice,	 dziadkowie	
oraz	 wszyscy	 zebrani	 na	 sali	 gimnastycznej,	
zasłuchali	 się	całym	sercem!	Z	oczu	płynęły	
łzy	wzruszenia,	a	zarazem	radość	i	szczęście	
ogarniało	zgromadzonych.

Zacytowane	słowa	najwyraźniej	podkreślają	znaczenie	ak-
cji	od	wielu	lat	przeprowadzanej	wśród	dzieci	i	młodzieży.	Po	
raz	kolejny	Samorząd	Szkolny	Szkoły	Podstawowej	im.	Wł.	Ja-
sińskiego	w	Koprzywnicy,	pod	opieką	pani	Agnieszki Kolasiń-
skiej	i	pani	Renaty Turbak,	włączył	się	do	ogólnopolskiej	akcji	
,,Góra	Grosza”,	którą	Towarzystwo	Nasz	Dom	przeprowadziło	

pod	 patronatem	 Minister	
Edukacji	 Narodowej.	
Akcja	 była	 charyta-
tywna	 i	 polegała	
na	zbiórce	monet	
groszowych.	

prZeżYJMY to 
JeSZcZe rAZ...

Tradycje	 związane	 ze	 Świętami	 Bożego	
Narodzenia,	 są	 mocno	 zakorzenione	 i	 kul-
tywowane	w	naszej	 szkole.	Cieszymy	się,	że	
możemy	 przekazywać	 dookoła	 piękne,	 szla-
chetne	 wartości,	 że	 możemy	 sprawić,	 choć	
przez	 chwilę	 wyciszenie	 wszystkich	 serc,	
w	tym	tempie	życia,	które	nas	otacza.

Dziękujemy	 więc	 serdecznie	 za	 liczne	
przybycie,	 złożone	 życzenia	 i	 słodki	 upomi-
nek	dla	naszych	małych	aktorów,	przekazany	
przez	Radnego	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica,	
pana	Walentego	Bochyńskiego.	 Jednocześnie	
serdecznie	 i	zawsze,	do	naszej	podstawówki	
wszystkich	Państwa	zapraszamy!

Dyrekcja	i	Nauczyciele	Uczniowie
Szkoły	Podstawowej	w	Koprzywnicy.

,,Jeden grosz znaczy niewiele
ale Góra Grosza jest większa”.

Zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	że	uczniowie	nie	przywiązują	
wielkiej	wagi	do	groszowych	monet,	bo	za	pojedyncze	niewie-
le	mogą	kupić,	a	zachęcane	do	pomocy	innym	bez	protestów,	
a	nawet	z	radością	jednoczą	siły	i	dokładają	do	Góry	Grosza.	

Celem	tegorocznej	akcji	było	zebranie	środków	na	pomoc	
dzieciom	wychowującym	się	w	domach	dziecka	 i	 rodzinach	
zastępczych.	 Zbiórkę	 monet	 wśród	 uczniów	 przeprowadzili	
przedstawiciele	 klas,	 a	 zgromadzone	 środki	 przekazali	 koor-
dynatorom	akcji,	którzy	z	pomocą	pań	Agnieszki Kolasińskiej	
i	Renaty Turbak	zajęli	się	ich	podliczaniem.	Okazało	się	to	za-
daniem	wcale	niełatwym	bo	z	niepozornych	groszy	uzbierała	
się	niemała	suma.	Zgromadzono	933zł	80	gr.	Pieniądze	zosta-
ły	odesłane	do	Towarzystwa	,,	Nasz	Dom”,	organizatora	akcji,	
tam	na	pewno	przyczynią	się	do	poprawy	losu	dzieci,	które	nie	
z	własnych	przyczyn	zostały	odesłane	od	swoich	bliskich.	

Opiekunki	Samorządu	Uczniowskiego,	dziękują	wszystkim	
za	czynny	udział	w	akcji,	a	te	najdrobniejsze	monety	z	pewno-
ścią	stworzą	ogromny	fundusz	tym	najbardziej	potrzebującym.

Dyrekcja,	Nauczyciele	i	Uczniowie
Szkoły	Podstawowej	w	Koprzywnicy.
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Dzień Babci i Dziadka w Sośniczanach

Czym	właściwie	jest	miłość?	To	pytanie	stawiają	sobie	lu-
dzie	tak	długo,	jak	długo	istnieje	świat.	Miłość,	radość,	a	także	
smutki	jakie	za	sobą	niesie,	uniesienia	i	zachwyty,	nieporozu-
mienia,	z	których	 się	 składa,	 stanowią	wciąż	niewyczerpalne	
źródło	tematów	dla	poetów,	pisarzy	i	malarzy.	Miłość	jest	siłą	
i	energią,	bez	której	ani	człowiek,	ani	świat	nie	może	się	har-
monijnie	rozwijać.

14	 lutego	obchodzimy	Dzień	Zakochanych,	 czyli	Walen-
tynki.	 Nazwa	 pochodzi	 od	 świętego	 Walentego.	 Oficjalnie	
święty	Walenty	 stał	 się	patronem	zakochanych	w	1946	 r.	 za	
sprawą	papieża	Aleksandra	VI.	W	Polsce	to	święto	obchodzone	
jest	od	niedawna	i	jest	najbardziej	romantycznym	dniem	w	ca-
łym	 roku.	 Jest	 to	wspaniała	okazja	ku	 temu,	aby	powiedzieć	
ukochanej	osobie,	co	naprawdę	czujemy.	Dzień	Zakochanych	
to	jedyny	dzień	w	roku	gdy	sympatię	i	miłość	wyrażają	wszyscy	
i	wszędzie,	dzieci	i	dorośli.

W	 dniu	 13	 lutego	 2009	 r.	w	 Szkole	 Podstawowej	w	Ko-
przywnicy	również	panowała	walentynkowa	atmosfera.	W	tym	
dniu	 opiekunki	 Samorządu	 Uczniowskiego	 panie	 Agnieszka 
Kolasińska	i	Renata Turbak,	zapewniły	uczniom	naszej	szkoły	
wiele	zabaw	i	atrakcji.	Uczniowie	w	niezwykle	wesoły	 i	cie-
kawy	sposób	obchodzili	to	święto.	Już	od	rana	wszyscy	wysy-
łali	 kartki	z	miłosnymi	wyznaniami,	korzystając	ze	 specjalnie	
działającej	w	tych	dniach	poczty	walentynkowej.	Skrzynka	na	
pocztę	uczniowską	pękała	w	szwach.	Po	brzegi	wypełniały	ją	
kartki.	Na	korytarzach	pojawiły	się	gazetki	z	wierszykami	i	afo-
ryzmami	o	miłości.	Nie	brakowało	też	ozdób	w	postaci	serdu-
szek	i	amorków	ze	strzałkami.	

Samorząd	uczniowski	pod	opieką	pani	Agnieszki Kolasiń-
skiej	i	pani	Renaty Turbak,	przygotował	przedstawienie	walen-
tynkowe,	 które	 zostało	 zaprezentowane	 na	 dyskotece	 szkol-
nej.	 Zabawę	 zorganizowano	na	wzór	 popularnego	programu	
,,Randka	w	ciemno”	jednak	zmieniony	został	tytuł	na	,,	Randka	

Czym właściwie jest miłość?
po	 ciemku”.	Niezwykła	 choreografia	 i	 scenografia	 pozwoliły	
zbliżyć	się	do	oryginalnej	wersji.	Została	przygotowana	zasło-
na.	 Po	 prawej	 stronie	 zasiadł	wybierający	 bądź	wybierająca,	
natomiast	po	lewej	trzech	kandydatów.	Szczególną	uwagę	nale-
ży	zwrócić	na	to,	iż	artyści	byli	przebrani	za	przeciwną	płeć.	

Pierwszym	wybierającym	był	Albercie	Max,	który	zadawał	
pytania	trzem	kandydatkom.	Uwagę	wszystkich	zwróciły	stroje	
kandydatek,	które	dodawały	im	uroku,	a	widzom	dostarczały	
humoru.	Atrakcją	przedstawienia	był	chłopiec	przebrany	za	Ju-
lię.	Postać	jego	rozbawiła	publiczność		niemalże	do	łez.	

Zwyciężczynią	pierwszej	części	programu	była	Ewa.	Nagro-
dą	dla	szczęśliwej	pary	była	wycieczka	do	przedszkola,	gdzie	
czekał	ich	dwutygodniowy	pobyt	w	grupie	trzylatków.	

W	 	 drugiej	 części	 spektaklu	 wybierającą	 była	 Klara,	 która	
miała	 do	wyboru	 trzech	nieprzeciętnych,	 zróżnicowanych	pod	
każdym	względem	mężczyzn:	Walenty	Niezbyt	Święty,	Walenty	
Love,	Walenty	Cash.	Czarująca	Klara	po	zapoznaniu	się	z	kan-
dydatami	wybrała	delikatnego	i	szarmanckiego	Walentego	Love,	
z	którym	wylosowała	wycieczkę	do	pizzerii	,,Pod		papugami”,	aby	
w	towarzystwie	swego	wybranka	zjeść	pizzę	na	własny	koszt.	

Szczególną	rolę	w	całym	przedstawieniu	odegrał	,,Festiwal	
piosenki	o	miłości”,	stanowiący	szczególny	element	spektaklu.	
Piosenki	podkreślały	cechy	i	temperament	każdego	z	uczestni-
ków.	Program	przygotowała	pani	Bożena Grzyb,	która	w	do-
skonałym	stylu	podtrzymała	nastrój	całego	wydarzenia.	

Również	wiele	atrakcji	dostarczył	uczniom	pokaz	strojów	
z	różnych	epok,	przygotowany	przez	panią	Jolantę Gach.	Pre-
zentacja	niosła	za	sobą	treści	żartobliwe.	Humorystyczne	wy-
konanie	każdego	ze	strojów	wzbudziło	ogromne	zainteresowa-
nie	wśród	oglądających.	W	trakcie	pracy,	uczestnicy	wykazali	
się	zapałem	i	niezwykłą	pomysłowością.	

Najważniejszym	 efektem	 była	 integracja,	 współdziałanie	
i	 duże	 zaangażowanie	 uczniów	 w	 realizację	 niespodzianki.	

Pani	 Jolanta Gach	 opatrzyła	 komentarzem	 każdego	 modela	
tak,	by	uczniowie	mogli	zauważyć,	że	moda	ma	związek	nie	
tylko	z	warunkami	życia	i	przemianami	epok	ale	zatacza	cieka-
we	kręgi.	W	naszych	obecnych	kreacjach	można	znaleźć	ślady	
strojów	sprzed	stuleci,	tylko	troszeczkę	w	zmienionym	wyda-
niu.	

Uczniowie	przełamali	 tremę	 i	mieli	okazję	na	chwilę	po-
czuć	się	jak	prawdziwi	modele	i	modelki	spacerujący	po	wy-
biegu.	Spotkanie	okazało	się	nie	tylko	zabawą	ale	i	znakomitą	
lekcją	wiedzy	o	społeczeństwie.	

Przygotowana	 uroczystość	 jest	 przykładem	 rzetelnej	 pra-
cy	Samorządu	Uczniowskiego.	Dzięki	współpracy	wszystkich	
uczestników	 i	 organizatorów	 udało	 się	 uzyskać	 doskonały	
efekt,	na	który	wpłynęła	dobra	obsada,	dopasowana	muzyka	
i	świetna	scenografia.	Całość	występu	została	uwieńczona	na	
pamiątkowych	fotografiach.	

Dyrekcja
Nauczyciele	i	Uczniowie

Szkoły	Podstawowej	w	Koprzywnicy.

Dzień	Babci	 i	Dziadka	 to	 jedna	 z	najważniejszych	 i	 naj-
bardziej	 uroczyście	 obchodzonych	 imprez	w	 Filialnej	 Szkole	
Podstawowej	w	Sośniczanach.	W	tym	roku,	z	powodu	panu-
jącej	grypy,	która	nie	ominęła	 także	naszej	 szkoły	odbyła	się	
7	lutego.	Tego	dnia	dzieci	w	szczególny	sposób	chciały	wyrazić	
swoją	miłość	do	kochanych	Babć	i	Dziadków,	przywiązanie	do	
nich	i	wdzięczność	za	czułość	i	opiekę.	Oprócz	pięknych	ży-
czeń,	wierszy,	piosenek	i	tańców	oraz	skromnych	upominków,	
przygotowaliśmy	barwne	przedstawienie	,,O	królewnie	Śnież-
ce	 i	 siedmiu	krasnoludkach”.	W	bajkowej	 scenografii	 (był	 las	
i	domek	krasnoludków)	i	kolorowych	strojach	dzieci	ujawniły	
prawdziwie	aktorskie	zdolności,	czym	zachwyciły	i	wzruszyły	
swoich	dziadków.	Wszyscy	z	podziwem	i	dumą	patrzyli	na	swe	
wnuki,	choć	zdarzały	się	niewielkie	pomyłki	i	potknięcia.

Później,	 przy	 elegancko	 nakrytych	 stołach	 delektując	 się	
pysznymi	przekąskami	i	ciastami	seniorzy	mogli	spokojnie	po-
rozmawiać	i	powspominać	poprzednie	imprezy	i	swoje	młode	
lata.	Zawsze	cieszymy	się,	że	Babcie	i	Dziadziusiowie	tak	licznie	
i	chętnie	przychodzą	do	szkoły	na	swoje	święto,	i	to	nie	tylko	ci	
miejscowi,	ale	i	mieszkający	poza	Sośniczanami.

Co	 roku	wspólnie	 z	naszą	 szkolną	 gromadą	Dzień	Babci	
i	Dziadka	świętują	nasi	goście.	I	tym	razem	nie	zabrakło	naszej	
Pani Dyrektor Iwony Kopeć,	przybyła	również	Pani Wicebur-
mistrz Dorota Kruszec-Nowińska,	a	parafię	p.w.	św.	Floriana	
reprezentował	ksiądz Zbigniew Gajewski.

Oczywiście	 uroczystość	 nie	 odbyłaby	 się	 bez	 rodziców,	
którzy	z	wielkim	zaangażowaniem	pomagali	nam	dekorować	
salę,	jak	również	prześcigali	się	w	pomysłach	na	stroje	dla	swo-
ich	 dzieci.	 Natomiast	 przygotowując	 poczęstunek	 dla	 gości	
i	dzieci	ujawnili	wspaniałe	kulinarne	 talenty.	Dziękujemy	ser-
decznie	wszystkim	rodzicom	za	ogromną	pomoc	i	otwarcie	na	
potrzeby	szkoły,	za	to,	że	zawsze	możemy	na	nich	liczyć.

Dzień	Babci	 i	Dziadka	 to	wspaniała	 rodzinna	uroczystość,	
którą	możemy	wspólnie	przeżywać	w	naszej	szkolnej	rodzinie.	
To	impreza,	która	integruje	trzy	pokolenia	-	dzieci,	ich	rodziców	
i	dziadków.	Przygotowanie	jej	wymaga	wiele	pracy,	ale	daje	też	
wiele	satysfakcji	i	radości,	zarówno	nam,	nauczycielom,	dzie-
ciom,	jak	i	rodzicom.	I	o	to	właśnie	chodzi,	by	sprawiać	innym	
radość.

nauczyciele	-	Elżbieta	Kalinowska
Barbara	Sulicka
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Corocznie	w	naszej	gminie	w	nocy	z	31	
grudnia	na	1	stycznia	świętujemy	nadejście	
Nowego	 Roku.	 Bawimy	 się	 w	 lokalach,	
prywatkach	oraz	 tradycyjnie	na	Koprzyw-
nickim	Rynku.

Mieszkańcy	 Gminy	 Koprzywnica	 licz-
nie	zgromadzili	się	w	centrum	miasta,	żeby	
pożegnać	Stary	2008	Rok	i	powitać	Nowy	
2009	 Rok.	 Aby	 temu	 wydarzeniu	 nadać	
artystyczną	oprawę	pracownicy	Domu	Kul-
tury	przygotowali	krótką	inscenizację	na	te-
mat	przemijającego	i	dopiero	co	wkracza-
jącego	w	życie	roku.	W	rolę	Starego	Roku	
wcielił	się	Błażej Oszczudłowski	natomiast	
w	 roli	Nowego	 Roku	mogliśmy	 zobaczyć	
Szymona Schrupkę.

Wszyscy	 przybyli	 sylwestrowicze	 wy-
słuchali	 noworocznych	 życzeń	 złożonych	
przez	 p.	 Burmistrza	 Marka Jońcę	 oraz	
w	morzu	kolorowych	fajerwerków	składali	
sobie	życzenia,	częstowali	się	lukrowanymi	
ciastkami	i	lampką	szampana.	

L.Z.
	

Mieszkańcy	Błonia	żegnając	Stary,	wi-
tali	Nowy	2009	Rok.

Już	 przed	 godziną	 2200	 co	 odporniej-
si	 na	mróz	 gromadzili	 się	w	 parkowej	 al-
tance.	 Przy	 płonącym	 nieopodal	 ognisku	
przytupywali	 w	 takt	 tanecznych	 melodii.	
Współbrzmiało	 to	 w	 blasku	 migotliwych	
ogni,	 kolorowych	 lampek	 dekorujących	
park	 i	 strzelających	w	niebo	 iskier	 płoną-
cych	polan	na	ogniu.	 Sylwestrowy	nastrój	
tężał	z	minuty	na	minutę.	Gęstniał	tłumek	
dochodzących	 ludzi.	 Dochodzili	 poje-
dynczo,	 parami,	w	 grupach,	mąż	 z	 żoną,	
dziadek	 z	 wnuczką,	 sąsiad	 z	 sąsiadką.	
Nim	 bliżej	 godziny	 „zero”	 tym	 ciaśniej,	
gwarniej,	weselej.	I	wreszcie	–	pięć,	cztery,	
trzy,	dwa,	jeden!	Poszły	z	hukiem	w	niebo	
sztuczne	 ognie,	 wybuchły	 petardy,	 race	
i	fajerwerki.	Strzeliły	korki	od	szampanów,	
a	serdecznym	życzeniom	wydawało	się,	że	

20	stycznia	2009	roku	odbył	się	V	Przegląd	Kolęd	i	Pa-
storałek	organizowany	przez	Szkolne	Koło	Caritas.	Patronat	
nad	przeglądem		objęli	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Koprzyw-
nica	mgr	inż.	Marek Jońca	i	parafia	p.w.	św.	Floriana.	

Tradycyjnie	 już	od	pięciu	 lat,	w	okresie	bożonarodze-
niowym,	w	niezwykłej	świątecznej	atmosferze	spotykają	się	
uczestnicy	przeglądu,	aby	zaśpiewać	najpiękniejsze	polskie	
i	nie	tylko	kolędy	i	pastorałki	w	klasycznych	bądź	współcze-
snych	aranżacjach.	Impreza	adresowana	jest	do	amatorów	-	
solistów,	zespołów	wokalnych,	chórów	i	scholi	działających	
w	szkołach	i	parafiach	naszej	gminy	i	gmin	sąsiadujących.	

Miła	atmosfera	i	jak	zawsze	wysoki	poziom	artystyczny	
spowodowały,	że	uczestnictwo	w	przeglądzie	zgłosiło	w	su-
mie	20	szkół	i	chórów	przyparafialnych,	których	przedstawi-
ciele	mogli	zapoznać	się,	pochwalić	swoimi	umiejętnościa-
mi	wokalnymi	i	instrumentalnymi,	a	opiekunowie	wymienić	
doświadczenia	związane	z	prowadzeniem	zespołów.	W	tym	
roku	gościły	u	nas:
•	szkoły	podstawowe	z	Koprzywnicy,	Gnieszowic,	Niedź-
wic,	Długołęki,	Łoniowa,	ze	Świniar,	z	Sulisławic,	Gorzyc,	
Wiązownicy,	Zawierzbia;

•	gimnazja	z	Łoniowa,	Koprzywnicy,	Osieka,	Ulanowa;
•	przedszkola	z	Łoniowa,	Koprzywnicy,	Niedźwic;
•	parafia	p.w	Matki	Bożej	Różańcowej	w	Koprzywnicy;
•	schola	przy	Sanktuarium	Matki	Bożej	Bolesnej	w	Sulisła-
wicach.
Formuła	przeglądu	polega	na	zaprezentowaniu	dwóch	

kolęd	 lub	 pastorałek.	 Ze	 względu	 na	 to,	 iż	 chcemy	 pro-
mować	młodzież	 utalentowaną	 i	 zachęcać	 do	 rozwijania	
zdolności	muzycznych,	impreza	nie	jest	konkursem.	U	nas	
wszyscy	są	wygrani.	

Mamy	nadzieję,	że	w	kolejnych	latach	uda	nam	się	zor-
ganizować	 kolejny	przegląd.	Za	 tegoroczne	 sfinansowanie	
uroczystości,	 tj.	 zakup	 dyplomów,	 upominków,	 folderów	
reklamowych	 Koprzywnicy	 oraz	 przygotowanie	 posiłku	
dla	uczestników	chcieliśmy	podziękować	Urzędowi	Miasta	
i	Gminy	i	parafii	p.w.	św.	Floriana	w	Koprzywnicy.

Opiekunowie	Szkolnego	Koła	Caritas

Sylwestrowe klimaty… 
koprzywnica 2008/2009

Sylwester w Błoniu…
U siebie, ze swoimi i na swoim!

nie	 będzie	 końca.	Wszyscy	 –	 wszystkim.	
Każdy	–	każdemu.	Przepijano	je	naturalnie		
szampanem,	który	został	schłodzony	przez	
mróz.	Wśród	składających	i	przyjmujących	
noworoczne	życzenia	był	pan	burmistrz	M.	
i	G.	Koprzywnica	oraz	pani	wice	Burmistrz.	
I	oni	byli	tu	wśród	swoich	i	na	swoim,	po-
nieważ	 bardzo	 wspomagali	 mieszkańców	
Błonia	przy	rewitalizacji	tego	parku.

Z	 pierwszej	 chyba	 takiej	 imprezy	 na	
koprzywnickiej	 wiosce	 popłynęły	 też	 ży-
czenia	dla	wszystkich	mieszkańców	gminy	
Koprzywnica:
	-	dużo	wspaniałych	marzeń,	o	które	warto	
walczyć,

	 -	radości	 osobistej	 i	 rodzinnej,	 którymi	
warto	się	dzielić,

	-	serdecznych	przyjaciół	i	z	nimi	być,
	-	nadziei	na	szczęśliwe,	nadchodzące	dni,	
bez	których	ciężkie	byłoby	życie.	

																																													Anna	Paluch

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
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k o B I e t A 
– słaba płeć a jednak najmocniejsza...
Tak	 by	można	w	 skrócie	 podsumować	

to,	o	czym	za	chwilę	szerzej	napiszę.
A	rzecz	będzie	o	projekcie	„Aktywność	

kobiet	 na	 obszarach	 wiejskich”-	 realizo-
wanego	 z	 FIO	 przez	 Ośrodek	 Promowa-
nia	 i	 Wspierania	 Przedsiębiorczości	 Rolnej	
w	Sandomierzu.

Kobieta	mieszkająca	 na	 wsi	 lub	 w	ma-
łym	miasteczku	niekoniecznie	musi	siedzieć	
w	 domu,	 wręcz	 przeciwnie	 może	 być	 ak-
tywną	 udzielając	 się	 społecznie	 np.	 w	 sto-
warzyszeniach,	KGW	i	innych	organizacjach	
lub	pełnić	ważne	 funkcje	publiczne.	Nadto	
może	się	w	nich	świetnie	spełniać	a	jej	dzia-
łalność	zwykle	przynosi	bardzo	wiele	korzy-
ści.	Takich	kobiet	jest	wciąż	jednak	za	mało,	
dlatego	właśnie	OPiWPR	wyszedł	naprzeciw	
temu	 problemowi.	 Początki	 pozornie	 były	
takie	jak	zawsze,	szukanie	uczestników	i	roz-
poczęcie	 serii	 szkoleń	wyjazdowych.	Nota-
bene	 szkoleń	 bardzo	 ciekawych	 i	 przydat-
nych.	Wypełnionych,	co	do	minuty	zajęciami	
z	teorii	i	praktyki	na	przemian	prowadzonych	
w	 swobodnym	 klimacie.	 Ale	 to	 były	 tylko	
pozory,	wspólne	 szkolenia	nabrały	zupełnie	
niepowtarzalnego	 charakteru-	 wzajemnego	
zrozumienia,	 chęci	 wymiany	 doświadczeń	
i	poczucie,	że	nie	 jest	 się	 samym	z	proble-
mami,	 które	 dotykają	 człowieka,	 gdy	 chce	
poświęcić	 się	w	 służbie	 dla	 innych.	Nieraz	
po	 drodze	 spotykamy	 ściany,	 których	 teo-
retycznie	 nic	 nie	 przebije	 „zbudowane	 są”	
z	 marazmu,	 zawiści,	 zazdrości,	 lenistwa	
i	egoizmu.	Czasem	mamy	wrażenie,	że	tego	
nie	pokonamy,	że	nie	warto	spalać	się	i	tracić	
nerwy,	ale	zaraz	potem,	gdzieś	w	środku	od-
zywa	się	głos,	że	przecież	silna	kobieta	się	nie	
poddaje,	i	że	nie	robi	tego	dla	siebie,	ale	dla	
innych,	pomimo	ze	„nic”	z	tego	nie	ma.	Piszę	
w	cudzysłowie	„nic”,	bo	w	naszym	odczuciu	
otrzymujemy	 bardzo	 dużo,	 czyjś	 uśmiech,	
własną	satysfakcję,	małą,	ale	jakże	znaczącą	
zmianę	w	otaczającym	nas	lokalnym	środo-
wisku.	I	w	takiej	postawie	nasi	trenerzy	z	pro-
jektu	czyli	Pan	Piotr Korzysz,	Pani	Katarzy-
na Dziuba-Owsianka	i	Pani	Anna Frańczak	
przez	cały	czas	nas	utwierdzali,	a	przy	okazji	
uczyli	profesjonalizmu	naszych	działaniach.	

Kolejny	etap	także	bardzo	twórczy	to	wy-
jazd	do	Lanc	Korony	–	małej	podkrakowskiej	
wsi,	która	zmieniła	swoje	oblicze	na	niezwy-
kle	atrakcyjne	dzięki	grupie	jeszcze	bardziej	
niezwykłych	kobiet	był	to	tzw:	„Wyjazd	stu-
dyjny”-	uczyliśmy	się	na	przykładach,	obser-
wowaliśmy,	oglądaliśmy,	nic	lepiej	nie	działa	
niż	doświadczenie	czegoś	na	własnej	skórze.	
Nawet	 tworzenie	kwiatków	z	bibułki	może	
mieć	swoje	nieznane	intrygujące	oblicze,	nie	
wspominając	już	o	wizycie	w	sklepiku	z	wy-
robami	rękodzielniczymi.	Trzydniowy	pobyt	
scalił	wszystkie	uczestniczki	projektu-dodał	
skrzydeł	i	sił	do	dalszego	działania.	

W	grudniu	spotkałyśmy	się	na	konferencji	
podsumowującej	działania	projektowe.	Spe-
cjalnym	gościem	była	wojewoda	świętokrzy-
ska	Pani	Bożetyna Pałka-Koruba.	Kobieta	sil-
na	i	delikatna	zarazem,	skuteczna	w	swoich	
działaniach.	Pani	wojewoda	podkreśliła	rolę	
jaką	spełniają	kobiety	w	naszym	społeczeń-
stwie	a	do	tego	w	pełni	nas	poparła.

Wśród	 prelegentek	 spotkania	 była	 też	
Pani	Irena Godyń –	etnograf	i	działacz	spo-
łeczny.	„Z	węzełkiem	na	drogę”	to	tytuł	jej	
wykładu.	 Refleksje?	Oczywiście,	 że	 są,	 bo	
jak	powiedziała	taki	węzełek	uczuć	i	chwil,	
które	nas	tworzą	ma	każda	kobieta.	A	u	ko-
biety	aktywnej	ten	węzełek	jest	„	magiczny”,	
bo	ciągle	ubogacają	go	nowe	doświadczenia	
i	napotkani	ludzie.

W	zapasie	od	 siebie	musimy	nieść	 ser-
deczność,	życzliwość	i	chęć	poświęcenia	się	
drugiemu	człowiekowi.						

NORTON

Pani Stanisławie Ciamaga

Proszę	przyjąć	wyrazy	głębokiego	współczucia	
od	koleżanek	i	kolegów	z	powodu	śmierci	męża.

Członkowie	Zespołu	Ludowego	Powiślanie

Panom Mieczysławowi i Kazimierzowi Skrzypczak

Wyrazy	głębokiego	współczucia	z	powodu	śmierci	ojca	
† Henryka Skrzypczaka,	

który	był	członkiem	Zespołu	Ludowego	Powiślanie.

Koleżanki	i	koledzy	z	zespołu	Powiślanie

Tradycyjnie	w	Święto	III	Króli	3	grudnia	
2009	r.	Powiślanie	dali	koncert	w	koście-
le	pod	wezwaniem	św.	Floriana.	Podczas	
świątecznej	mszy	św.	rozbrzmiewały	kolę-
dy	i	pastorałki,	co	nadało	temu	wydarzeniu	
specyficzny	i	wyjątkowy	charakter.

Święta	 już	 	 dawno	 za	 nami	 –	 ale	 warto	
wspomnieć	że	MOD	działająca	przy	MGOKiS	
w	Koprzywnicy	już	po	raz	kolejny	uświetniła	
pasterkę	w	kościele	Matki	Bożej	Różańcowej	
oraz	 uroczystą	 mszę	 świąteczną	 w	 koście-
le	 św.	 Floriana.	 Ponieważ	 muzycy	 należą	
do	obydwu	parafii	 	 pasterkę	uświetniamy	na	
przemian,	co	roku	w	innym	kościele	.	W	ten	
szczególny	czas	orkiestra	nabiera	„podwójnej	
mocy”,	ponieważ	niektórzy	dorośli	już		muzy-
cy	,	studiujący	i	pracujący	w	innych	miastach,	
zjeżdżają	się	wtedy	do	domów	i	z	ochotą,	gra-
ją	na	chwałę	nowo	narodzonemu	dzieciątku.	

Również		i	w	te	święta	zapraszamy	do	wy-
słuchania	nas	podczas	uroczystych	rezurekcji.	
Granie	w	tak	ważnych	momentach	,	to	dla	nas	
ogromna	radość	i	wielki	zaszczyt	.

MOD

orkIeStrA GrA nA pASterce

koncert 
Powiślan!

Do	 naszego	 zespołu	 przybywają	 wciąż	
nowe,	uzdolnione	muzycznie	osoby,	przez	co	
wzmacnia	się	już	istniejący	skład.	Jeśli	potra-
fisz	śpiewać	 i	masz	dużo	wolnego	czasu	za-
praszamy	 a	 na	 pewno	 znajdziesz	 tu	 coś	 dla	
siebie.

Margo
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z dnia 11 grudnia 2008 roku 

Porządek obrad:
1.	 Otwarcie	obrad.
2.	 Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	poprzedniej	sesji.
3.	 Informacja	Burmistrza	z	realizacji	budżetu	między	sesjami.
4.	 Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2008	rok.
5.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	ceny	skupu	żyta	do	celów	wy-

miaru	podatku	rolnego.
6.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	określenia	wysokości	stawek	

podatku	 od	 nieruchomości	 oraz	 zwolnień	 z	 podatku	 na	
2009	rok.

7.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	określenia	wysokości	stawek	
podatku	od	środków	transportowych	na	2009	rok.

8.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	zatwierdzenia	taryf	za	zbioro-
we	zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	odprowadzanie	ście-
ków	na	terenie	Miasta	i	Gminy	w	Koprzywnicy.

9.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 opłat	 za	 przyjęcie	 ścieków	
przez	Komunalną	Oczyszczalnię	Ścieków	w	Koprzywnicy.

10.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	ustalenia	wysokości	ekwiwa-
lentu	pieniężnego	dla	członków	Ochotniczych	Straży	Po-
żarnych	w	Gminie	Koprzywnica.

11.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	przyjęcia	Programu	współpra-
cy	Gminy	 Koprzywnica	 z	 organizacjami	 pozarządowymi	
oraz	innymi	podmiotami	prowadzącymi	działalność	pożyt-
ku	publicznego	na	rok	2009.

12.	Wolne	wnioski	i	zapytania	radnych.

Zostały podjęte następujące uchwały:
•	Nr	 XXVI/121/08	 w	 sprawie	 dokonania	 zmian	 w	 budżecie	
gminy	na	2008	rok

•	Nr	XXVI/122/08	w	sprawie	obniżenia	ceny	skupu	żyta	do	ce-
lów	wymiaru	podatku	rolnego

•	Nr	XXVI/123/08	w	sprawie	określenia	wysokości	stawek	po-
datku	od	nieruchomości	oraz	zwolnień	z	podatku	na	2009	
rok

•	Nr	XXVI/124/08	w	sprawie	określenia	wysokości	stawek	po-
datku	od	środków	transportowych	na	2009	rok

•	Nr	XXVI/125/08	w	sprawie	zatwierdzenia	taryf	za	zbiorowe	
zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	odprowadzanie	ścieków	na	
terenie	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica.

•	Nr	XXVI/126/08	w	sprawie	opłat	za	przyjęcie	ścieków	przez	
Komunalna	Oczyszczalnię	Ścieków	w	Koprzywnicy.

•	Nr	XXVI/127/08	w	sprawie:	ustalenia	wysokości	ekwiwalentu	
pieniężnego	dla	członków	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	
w	Gminie	Koprzywnica.

•	Nr	XXVI/128/08	w	sprawie	przyjęcia	Programu	współpracy	
Gminy	Koprzywnica	z	organizacjami	pozarządowymi	oraz	
innymi	podmiotami	prowadzącymi	działalność	pożytku	pu-
blicznego	na	rok	2009.

•	Nr	XXVI/129/08	uchylająca	uchwałę	w	sprawie	przystąpie-
nia	do	Lokalnej	Grupy	Działania	tworzonej	przez	Lokalną	
Organizację	Turystyczną	Partnerstwa	Ziemi	Sandomierskiej

•	Nr	 XXVI/130/08	 w	 sprawie	 przystąpienia	 Miasta	 i	 Gmi-
ny	Koprzywnica	do	 tworzącej	 się	Lokalnej	Grupy	Działa-
nia	 Sandomierskie	 Stowarzyszenie	 Rozwoju	 Regionalnego	
w	 charakterze	 członka	 oraz	 upoważnienia	 Burmistrza	 do	
pełnego	reprezentowania	Miasta	i	Gminy	w	Lokalnej	Gru-
pie	 Działania	 Sandomierskie	 Stowarzyszenie	 Rozwoju	 re-
gionalnego.

z dnia 30 grudnia 2008 roku 

Porządek obrad:
1.	 Otwarcie	obrad.
2.		 Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	poprzedniej	sesji.
3.		 Informacja	Burmistrza	z	realizacji	budżetu	między	sesjami.
4.	 Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2008	rok.
5.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 wydatków	 budżetowych,	

których	 niezrealizowane	 planowane	 kwoty	 nie	 wygasają	
z	upływem	roku	budżetowego	2008.

Informacje z obrad Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
6.	 Podjecie	 uchwały	 zmieniającej	 uchwałę	w	 sprawie	 okre-

ślenia	wysokości	 stawek	podatku	 od	nieruchomości	 oraz	
zwolnień	z	podatku	na	2009	rok.

7.	 Sprawozdania	komisji	z	działalności	w	2008	roku.
8.	 Przedstawienie	planów	pracy	komisji	na	2009	rok	i	ich	za-

twierdzenie.
9.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	przyznania	stypendium	spe-

cjalnego	dla	uczniów	szkół	podstawowych	i	gimnazjum	na	
kontynuowania	nauki	w	kierunku	artystycznym	lub	sporto-
wym	poza	miejscem	zamieszkania.

10.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	likwidacji	Komunalnej	Oczysz-
czalni	Ścieków	w	Koprzywnicy.	

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

Zostały podjęte następujące uchwały:
•	Nr	 XXVII/311/08	 w	 sprawie	 dokonania	 zmian	 w	 budżecie	
gminy	na	2008r.

•	Nr	XXVII/132/08	w	sprawie	wydatków	budżetowych,	których	
niezrealizowane	planowane	kwoty	nie	wygasają	z	upływem	
roku	budżetowego	2008. 

•	Nr	XXVII/133/08	zmieniający	uchwałę	w	sprawie	określenia	
wysokości	stawek	podatku	od	nieruchomości	oraz	zwolnień	
z	podatku	na	2009	rok

•	Nr	XXVII/134/08	w	sprawie	likwidacji	Komunalnej	Oczysz-
czalni	Ścieków	w	Koprzywnicy.

z dnia 16 stycznia 2009 roku 

Porządek obrad:
1.	 Otwarcie	obrad.
2.	 Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	poprzedniej	sesji.
3.	 Sprawozdania	komisji	z	działalności	w	2008	roku.
4.	 Przedstawienie	planów	pracy	komisji	na	2009	rok	i	ich	za-

twierdzenie.
5.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	Gminnego	Programu	Profilak-

tyki	i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych	na	2009	
rok.

6.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	przyjęcia	statutu	Ekologiczne-
go	Związku	Gmin	Dorzecza	Koprzywianki

7.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 określenia	 górnych	 stawek	
opłat	za	usuwanie	odpadów	komunalnych	na	terenie	Gmi-
ny	Koprzywnica.

8.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	aktualizacji	Gminnej	Strategii	
Rozwiązywania	Problemów	Społecznych.

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

Zostały podjęte następujące uchwały:
•	Nr	XXVIII/135/09	w	sprawie	uchwalenia	Gminnego	Progra-
mu	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych	
na	2009	rok.

•	Nr	XXVIII/136/09	w	sprawie:	przyjęcia	statutu	Ekologicznego	
Związku	Gmin	Dorzecza	Koprzywianki

•	Nr	XXVIII/137/09	w	sprawie	określenia	górnych	stawek	opłat	za	
usuwanie	odpadów	komunalnych	na	terenie	Gminy	Koprzywnica.

•	Nr	 XXVIII/138/09	 w	 sprawie	 uchwalenia	 Gminnej	 Strategii	
Rozwiązywania	Problemów	Społecznych	na	lata	2009-2013.

z dnia 20 lutego 2009 roku 

Obrady	odbyły	się	według	zamieszczonego	niżej	porządku:
Porządek obrad:

1.	Otwarcie	obrad.
2.	Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	poprzedniej	sesji.
3.	Uchwalenie	budżetu	gminy	na	2009	rok.
4.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	przyznania	stypendium	specjal-
nego	dla	uczniów	szkół	podstawowych	i	gimnazjum	na	kon-
tynuowanie	nauki	w	kierunku	artystycznym	lub	sportowym	
poza	miejscem	zamieszkania.

5.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	przekaza-
nie	w	wieczyste	użytkowanie	nieruchomości	zabudowanej.

6.	Podjęcie	 uchwał	 w	 sprawie	 zatwierdzenia	 Planu	 Odnowy	
Miejscowości	na	lata	2009	–	2015.	

				a/		Beszyce
				b/		Dmosice
				c/		Ciszyca
				d/		Niedźwice
				e/		Trzykosy
7.	Wolne	wnioski	i	zapytania	radnych.
8.		Zamknięcie	obrad	sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:
•	Nr	 XXIX/139/09	 w	 sprawie	 uchwalenia	 budżetu	 gminy	 na	
2009	rok

•	Nr	XXIX/140/09	w	sprawie	wyrażenia	zgody		na	przekazanie	
w	użytkowanie	nieruchomości	zabudowanej	

•	Nr	 XXIX/141/09	 w	 sprawie	 zatwierdzenia	 Planu	 Odnowy	
Miejscowości	Niedźwice,	Ciszyca,	Dmosice,	Beszyce,	Trzy-
kosy		na	lata	2009-2015

Projekt	uchwały	w	sprawie	przyznania	stypendium	specjal-
nego	dla	uczniów	szkół	podstawowych	i	gimnazjum	na	konty-
nuowanie	nauki	w	kierunku	artystycznym	lub	sportowym	poza	
miejscem	 zamieszkania	 został	 skierowany	 do	 skorygowania	
przez		Komisję	Oświaty	i	ponownie	zostanie		wprowadzony	do	
porządku	obrad	następnej	sesji.	
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14 Lutego
Do	uroczystości	związanych	z	obcho-

dem	Dnia	 św.	Walentego,	 przyczyniła	 się	
parafia	 p.w.	 św.	 Floriana,	 Stowarzyszenie	
800-lecia	Opactwa	Cysterskiego	„Ku	Przy-
szłości”	 oraz	 Miejsko-Gminny	 Ośrodek	
Kultury	i	Sportu.	

W	kościele,	którego	jednym	z	patronów	
jest	 św.	Walenty	 o	 godzinie	 17.00	 została	
odprawiona	 uroczysta	 msza	 z	 aktywnym	
udziałem	młodych.	Alicja Misiak	i	Michał 
Szlichta,	-	wystąpili	jako	lektorzy	w	czyta-
niach,	 pan	Dariusz Chorzępa	 efektownie	
wykonał	śpiew	liturgiczny,	Justyna	i	Paweł 
Cukierscy	-	przedstawiciele	młodych	mał-
żonków	–	oraz	Małgorzata Zwolska	 i	To-
masz Kaczor	złożyli	dary.	Pod	koniec	mszy	
zebrani	wspólnie	modlili	się	w	kaplicy	św.	
Walentego,	 a	 narzeczeni	 otrzymali	 szcze-
gólne	 błogosławieństwo.	 Po	 modlitwie	
Światło	Miłości	 –	 symbolizujące	 szlachet-
ną	 miłość	 i	 prawdziwą	 przyjaźń,	 –	 które	
znajdowało	się	przy	kaplicy	św.	Walentego	
odpalili	 Justyna	 i	 Paweł.	 Przekazywali	 je	
wiernym,	którzy	odchodzili	po	ucałowaniu	
wystawionych	relikwii.	Następnie	wszyscy	
razem	 udali	 się	 na	 przykościelny	 parking.	
Tam	z	zapalonych	 świec	ułożyli	wspólnie	
serce	płonące	Światłem	Miłości.	W	trakcie	
układania	serca	każdy	otrzymał	piernikowe	
serduszko	oraz	miał	możliwość	posłucha-
nia	piosenek	o	miłości	w	wykonaniu	mło-
dzieży	działającej	przy	MGOKiS.

Ponadto	w	godzinach	od	8.00	do	14.00	
Dom	Kultury	zorganizował	na	placu	przy-
kościelnym	 Kiermasz	 Walentynkowy.	 Na	
stoisku	można	 było	 kupić:	 koprzywnickie	
chlebki	oraz	podpłomyki	w	kształcie	serca	
wypiekane	 specjalnie	 na	 ten	 dzień,	 pier-
nikowe	 serduszka,	 pyszne	 ciasta-serdusz-
ka,	 a	 także	 ręcznie	 wykonane	 serduszka	
z	masy	solnej.	Przez	cały	dzień	pod	kościo-
łem	 rozdawane	 były	 naklejki	 zawierające	
logo	Koprzywnickich	Dni	Zakochanych.	

Już	od	godziny	19.00	w	budynku	Domu	
Kultury	 można	 było	 posłuchać	 koncertu	
zespołu	Raindrops,	 pt.	 „Rockowe	Walen-
tynki”.	Ta	sześcioosobowa	grupa	młodych	
wykonawców	 prezentowała	 muzykę	 typu	
Indie	Rock.	

Św.	Walenty	–	osoba	duchowna	z	powołania,	patron	chorych,	w	wielu	krajach	czczony	
jest	 także	 jako	patron	 zakochanych.	Od	 imienia	 tego	 świętego	 dzień	14	 lutego	 został	 po-
wszechnie	nazwany	Walentynkami.	Inna	spotykana	i	utarta	nazwa	to	Dzień	Zakochanych.	

Odwołując	się	do	 tradycji	kościoła	 i	parafii,	której	 jednym	z	patronów	jest	właśnie	 ten	
święty,	od	dawna	organizowany	jest	Dzień	Św.	Walentego,	łączący	tradycje	święta	katolickie-
go	z	tradycją	świecką.	

Rozpal Serce
- Zapal Serca...

15 Lutego
Drugi	Dzień	Zakochanych	obchodzony	

był	w	budynku	Domu	Kultury.	Od	godzi-
ny	18.00	trwał	tam	niezapomniany	koncert	
pt.	 „Zakochani	 są	 wśród	 nas”,	 utrzymany	
w	 klimacie	 lat	 sześćdziesiątych.	 Całemu	
koncertowi	towarzyszyła	zmysłowa	atmos-
fera.	Można	było	usłyszeć	takie	utwory	jak:	
„Kasztany”,	w	wykonaniu	Klaudii Katy,	„Ta	
ostatnia	 niedziela”,	 śpiewany	 przez	 Kasię 
Bodzińską,	„Niewiele	ci	mogę	dać”	w	wy-
konaniu	 Marysi Schrupki,	 „Cicha	 woda”	
śpiewany	przez	wszystkich	czy	„Zakochani	
są	 wśród	 nas”,	 który	 wykonała	Dagmara 
Lubera.	 Piosenkom	 towarzyszyły	 wiersze,	
niektóre	z	nich	to:	„Zakochani”	w	wykona-
niu	Gosi Ossowskiej,	„Już	kocham	cię	tyle	
lat”	recytowany	przez	Kacpra Bajorskiego	
oraz	 „Rozmowa	 liryczna”	 w	 duecie	Gosi	
i	 Kacpra.	 Podczas	 całego	 koncertu	 Wik-
toria Potyrańska	wręczała	wszystkim	wy-
stępującym	małą,	 czerwoną,	 różę	 -	 kwiat	
symbolizujący	miłość.	Dużym	 zaintereso-
waniem	cieszyły	się	także	występy	chore-
ograficzne	młodych	tancerzy.

Zorganizowany	 został	 konkurs	 dla	 par	
zakochanych	 pt.	 „Czy	 jesteście	 dobraną	
parą”.	 Spośród	 trzech	 par	 uczestników	 –	
Doroty	 i	Mariana Goryckich,	Małgorzaty 
Wieliczko	i	Kamila Pawlika	oraz	Karoliny 
Wiącek	 i	Piotra Wojcieszka	 zostali	wyło-
nieni	zwycięscy,	którymi	okazali	się	Karo-
lina	i	Piotrek.

Podczas	 trwającej	 imprezy	 zostały	
ogłoszone	wyniki	konkursu	na	najpiękniej-
szy	 wiersz	 o	 miłości.	 Zwycięzcą	 okazał	
się	 pan	Mariusz Fiałkowski	 autor	wiersza	
pt.	 „Zabierz	 mnie”,	 II	 miejsce	 przyznano	
uczestnikowi	esse66@znajomi.pl	za	wiersz	
„Deszczowy	list”	natomiast	III	miejsce	zdo-
była	 pani	 Irena Kaczmarczyk	 za	 wiersz	
„Lubię”.	 Komisja	 przyznała	 także	 wyróż-
nienia	 następującym	 osobom:	 Dominice 
Sarzyńskiej	 za	wiersz	 pt.	 „Są	 serca”	 oraz	
Agnieszce Partyce	 za	 wiersz	 pt.	 „Byłeś	
jak...”.

Cały	scenariusz	Koncertu	Walentynko-
wego	 przygotowała	 pani	 Anita Bajorska	
natomiast	 oprawę	 scenograficzną	 MGO-
KiS.	

(ao)

Dwudniowe obchody Dnia św. Walentego
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Ferie	 to	 dla	 dzieci	 i	 młodzieży	
upragniony	 czas	 wypoczynku	 od	
zajęć	szkolnych.

Uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	
w	 Koprzywnicy	 chcąc	 skorzystać	
z	uroków	zimy,	już	w	dniu	15.02.2009	
r.	 pod	opieką	p.	dyr.	 Iwony Kopeć,	
p.	Moniki Różyc	i	p.	Bożeny Grzyb 
wybrali	się	na	4	-	dniową	wycieczkę.	
Miejscem	naszego	zimowego	wypo-
czynku	było	Zakopane.	

Swoją	podróż	rozpoczęliśmy	od	
porannej	mszy	świętej	odprawionej	
w	 Katedrze	 Sandomierskiej,	 gdzie	
wraz	 z	 grupą	 nowych	 kolegów	
i	koleżanek	z	Sandomierza	i	okolic	
prosiliśmy	o	bezpieczny	i	szczęśliwy	
wypoczynek.	Po	drodze	odwiedzili-
śmy	Centrum	Oazowe	w	Krościenku	
i	Sanktuarium	Królowej	Tatr	w	Ludź-

Ferie w Zakopanem
mierzu.	 Po	 dotarciu	 na	 miejsce	
i	zakwaterowaniu	w	świetnym	pen-
sjonacie	 cała	 grupa	wybrała	 się	 na	
kompleks	 stoków	 ,,Pod	 Nosalem”,	
aby	wypróbować	swoje	umiejętno-
ści	narciarskie.	Było	 super!!!!!	Pełni	
wspaniałych	wrażeń	wróciliśmy	 na	
nocleg.	 Kolejny	 dzień	 powitał	 nas	
pysznym	śniadaniem.	Przygotowany	
dla	 nasz	 szwedzki	 stół	 (mieszczą-
cy	wiele	wspaniałych	 smakołyków)	
wywołał	u	dzieci	wielkie	zaintereso-
wanie	i	ciekawość.	Wzmocnieni	po	
tak	 wspaniałym	 śniadaniu,	 ruszyli-
śmy	na	stoki.	

Osoby,	 które	 pierwszy	 raz	 ze-
tknęły	 się	 z	 zimowym	 sportem,	
swoje	 narciarskie	 umiejętności	
zdobywali	 pod	 okiem	 instruktora.	
Większość	zjazdów	była	w	pozycji	

zwiedzaliśmy	 Kościół	 na	 Krzep-
tówkach,	Pustelnię	Brata	Alberta	na	
Kalatówkach,	 byliśmy	 pod	 Wielką	
Krokwią	 i	 na	 lodowisku.	 Planowa-
liśmy	 też	 wyjście	 w	 góry	 lecz	 zła	
pogoda	 nie	 pozwoliła	 nam	 na	 to	 -	
obowiązywał	 nas	 zakaz	 chodzenia	
po	górach.	Nie	zabrakło	też	space-
rów	po	Krupówkach	 i	zakupów	na	
ulicy,	która	nigdy	nie	jest	zasypana.	
Największą	 atrakcją	był	wyjazd	do	
Bukowiny	 Tatrzańskiej	 na	 baseny	
geotermalne.	Po	wysiłku	na	stokach	

relaksowaliśmy	 się	 w	 gorących	 ką-
pielach	i	w	saunie	-	radości	nie	było	
końca.	Ale	czas	szybko	mija	i	nasza	
wycieczka	dobiegła	końca.	Zostały	
nam	 tylko	 wspomnienia,	 pamiątki	
i	 zdjęcia	 oraz	 siniaki	 po	 upadkach	
na	stokach.	

Serdeczne	 podziękowania	 skła-
damy	 wszystkim	 tym,	 którzy	 przy-
czynili	 się	 do	 zorganizowania	 tego	
wypoczynku.	Dziękujemy	i	czekamy	
z	utęsknieniem	na	kolejną	wyprawę.	

Wdzięczni	uczestnicy.

leżącej,	w	myśl	przysłowia	,,Kto	się	
nie	 przewróci	 to	 się	 nie	 nauczy”.	
I	 tak	 też	 było	 z	 naszymi	 koleżan-
kami	 i	 kolegami,	 którzy	 w	 następ-
ne	 dni	 zdobywali	 już	 kolejne	 stoki	
-	 nauka	 nie	 poszła	 w	 las.	 Ponadto	

Dnia 19. 01. O9 roku w okolicach zalewu zgubiono legitymację szkol-
ną na nazwisko Katarzyna Kowalska uczennica ZSO im Papieża Jana 
Pawła II w Koprzywnicy. Zamieszkała w Błoniu, gmina Koprzywnica.

Dom	 Kultury	 to	 miejsce,	 gdzie	
dzieci	 i	 młodzież	 mogą	 spędzać	
wolny	 czas,	 zdobywać	 wiedzę	
i	 doskonalić	 swoje	 umiejętności.	
Również	 podczas	 ferii	 zimowych	
nie	zapomnieliśmy	o	naszych	milu-
sińskich,	 na	 dwutygodniowy	 okres	
czasu	 przygotowaliśmy	 wypchany	
po	brzegi	program	dostosowany	do	
różnych	grup	wiekowych	dzieci.	Na	
nasze	 zajęcia	 przychodziły	 zróżni-
cowane	 wiekowo	 grupy	 młodych	
ludzi.	 Było	 kolorowo,	 dźwięcznie,	
plastycznie,	 ludowo	 i	 oczywiście	
historycznie.	 Oto	 krótka	 wzmian-
ka	działań	organizowanych	kolejno	
w	każdym	dniu.

W	poniedziałek	16	lutego	o	godz.	
1400	 pod	 nazwą	 ,,barwy	 dźwięku”	
odbyły	się	otwarte	lekcje	nauki	gry	na	
instrumentach	 dętych,	 które	 popro-
wadzili	 nasi	 instruktorzy	 gry	 Sławo-
mir Najduk	oraz	Krystian Cieślak.

We	wtorek	17	 lutego	od	godzi-
ny	1500	trwał	cykl	spotkań	z	kulturą	
ludową	zatytułowany	,,Z	Kogutkiem	
i	 kurką”.	 Uczestnicy	 spotkali	 się	
z	 Zespołem	 Ludowym	 Powiślanie	
i	p.	etnograf	Ireną Godyń,	mieli	rów-
nież	okazję	obejrzeć	nowopowstałą	
Mini	Galerię	Ludową.

W	środę	18	lutego	p.	plastyk	He-
lena Pilecka	poprowadziła	warsztaty	
plastyczne	 zatytułowane,,	 Zimowe	
impresje”.	Dzieci	 rysowały	węglem	
i	kredą,	powstały	piękne	prace.

W	czwartek	19	lutego	prezento-
wały	się	młode	talenty:	Emilka i Ma-
teusz Lichoccy	oraz	Michał Klusek	
jako	 zespół	 wokalny	 ,,Dwa	 i	 pół”,	
Ola Podlewska i Marysia Schrupka	
pokazały	 jak	 tańczą	 hip-hop	 a	Łu-
kasz Łukasiewicz	 opowiadał	 naj-
śmieszniejsze	 pod	 słońcem	 dowci-
py.	Po	przeglądzie	młodzież	bawiła	
się	na	dyskotece.

W	piątek	20	 lutego	od	godziny	
1300	 ośmioosobowa	 grupa	 dzieci	

wraz	 z	 opiekunami	wybrała	 się	 na	
ciekawy	i	historyczny	spacer	po	Ko-
przywnicy.	 Podczas,,	 Regionalnych	
wędrówek	 historycznych”	 dzieci	
miały	okazję	posłuchać	o	historii	ko-
ściołów	znajdujących	się	na	terenie	
naszego	miasteczka.	Na	 zakończe-
nie	na	dzieci	czekała	niespodzianka	
było	 ognisko,	 pieczone	 ziemniaki	
i	chleb	a	nasi	mali	wędrowcy	bawili	
się	wspaniale.

W	poniedziałek	23	 lutego	mło-
dzi	 spotkali	 się	z	grupą	 taneczną	 ,,	
Black	Stars”,	dziewczęta	wraz	z	 in-
struktorem	 p.	 Małgorzatą Ciach	
pokazywały	 w	 jaki	 sposób	 można	
,,wyginać	śmiało	ciało”.

We	wtorek	24	lutego	dzieci	i	mło-
dzież	z	MiG	Koprzywnica	pod	okiem	
p.	Anity	Bajorskiej	śpiewali	karaoke.	
Był	to	doskonały	wieczór,	pełen	nie-
zapomnianych	wrażeń,	 który	 z	 całą	
pewnością	 uda	 się	 nam	 niebawem	
zorganizować	jeszcze	nie	jeden	raz.	

Środa	25	lutego	upłynęła	w	sty-
lu	ludowym.	Był	wyjazd	do	Zamku	
Kazimierzowskiego	w	Sandomierzu	

i	 Galerii	 Zapole.	 Uczestnicy	 zwie-
dzali	wystawę	etnograficzną	„Daw-
na	wieś	sandomierska”.

W	czwartek	26	lutego	od	godz.	
1000	trwały	warsztaty	rękodzielnicze	
i	florystyczne	pt.	,,Cuda	listkiem	i	bi-
bułką	 czarowane”.	Dzieci	 z	uśmie-
chem	 na	 twarzy	 i	 pod	 okiem	 pani	
Małgosi Sarzyńskiej	uczyły	się	robić	
kwiaty	 z	 bibuły,	 praca	była	 bardzo	
pracochłonna,	 ale	 na	 jej	 efekty	 nie	
trzeba	było	długo	czekać.	Powstały	
piękne	makówki,	wiosenne	żonkile,	
tulipany	i	krokusy.

27	 luty	 to	 już	 schyłek	 ferii,	 ale	
nasza	młodzież	cieszyła	się	każdym	
dniem	 swobody.	 Tego	 dnia	 wszy-
scy	 patrzyli	 na	 świat	 przez	 różowe	
okulary	 a	 	 pokaz	 szalonej	 mody	
w	wykonaniu	 dziewcząt	 zachwycił	
wszystkich.	

Sobota	 28	 lutego	 upłynęła	
w	 sportowym	 stylu.	 Na	 hali	 spor-
towej	 o	 godz.	 1000	 rozpoczęliśmy	
II	Otwarty	Turniej	Szachowy	cieszył	
się	 on	 ogromnym	 powodzeniem	
wśród	dzieci	i	młodzieży.

L.Z.

FerIe W pIGUłce
MGokiS koprzywnica
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piłka nożna

W	dniu	 31	 stycznia	 2009	 r.	 odbył	 się	 V	
Gminny	 Turniej	 Piłki	 Nożnej	 Halowej	 o	 Pu-
char	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica.	
Jak	co	 roku	 turniej	 ten	cieszył	 się	ogromnym	
zainteresowaniem	wśród	kibiców	piłki	nożnej.	
Uczestniczyło	w	nim	12	zespołów	z	różnych	
miejscowości	 naszej	 gminy.	 Poziom	 turnieju	
był	 bardzo	 wysoki.	 Nad	 bezpieczeństwem	
i	 prawidłowym	 przeprowadzeniem	 turnieju	
czuwali	sędziowie	ŚZPN	w	Kielcach:	pan	Jaro-
sław Barański	i	pan	Sylwester  Świątkiewicz.	

pUcHAr ZnoWU W GnIeSZoWIcAcH!
Zwyciężyła	po	raz	drugi	z	rzędu	drużyna	

z	Gnieszowic.	W	klasyfikacji	Króla	Strzelców	
najwięcej	 bramek	 zdobył	 Łukasz Pyszczek	
-	33	bramki	oraz	Wojciech Mrozik	 -	12	bra-
mek.	Bezapelacyjnie	najlepszym	bramkarzem	
turnieju	został	pan	Andrzej Gawroński	z	Ko-
przywnicy.	Przed	meczami	 finałowymi	emo-
cje	studziły	dziewczęta	z	zespołów	Black Stars	
i	Hip	-	hop.	I	 już	kolejny	raz	bardzo	pomógł	
nam	 profesjonalnym	 komentowaniem	 akcji	
i	prowadzeniem	Turnieju	pan	Paweł Jasiński.	

A	oto	prezentacja	wszystkich	drużyn	bio-
rących	udział	w	Turnieju:

W	miesiącu	styczniu	młodzi	piłkarze	„Arki”	
Koprzywnica	 i	 „Koprzywianki”	zdobyli	 cztery	
puchary	w	turniejach	powiatowych	w	halowej	
piłce	nożnej.

Praca	trenerów	grup	młodzieżowych	przy-
nosi	już	widoczne	efekty.	Na	turniejach	w	Sam-
borcu,	Sandomierzu	i	Stalowej	Woli	nasi	piłka-
rze	nie	mieli	sobie	równych.

Już	 z	 niecierpliwością	 czekamy	 na	 rozpo-
częcie	 rundy	 wiosennej.	 Koordynatorem	 wy-
jazdów	był	p.	Paweł Jasiński	–	v-ce	prezes	ds.	
młodzieży.

W.	Ciach

Od	15.01.2009	r.	KS	„Koprzywianka”	Ko-
przywnica	rozpoczęła	przygotowania	do	run-
dy	 rewanżowej	 sezonu	 2008/2009.	 Treningi	
na	hali	i	w	terenie	były	elementem	przygoto-
wania	do	obozu	kondycyjnego	w	Suchej	Be-
skidzkiej.	

Od	 dn.	 4	 do10	 lutego2009	 r.	 rozpoczę-
liśmy	 treningi	 wytrzymałości	 ogólnej	 w	 gó-
rach.	W	 czasie	 pobytu	 przebiegliśmy	 ponad	
100	 km	 po	 górskich	 szlakach.	 Rozegraliśmy	
dwa	 sparingi	 z	 miejscowymi	 drużynami.	 Po	
ciężkich	 treningach	 codziennie	 korzystaliśmy	
z	odnowy	biologicznej	w	basenach	 i	 saunie.	
W	wyjeździe	bardzo	pomógł	nam	p.	Zdzisław 
Nasternak,	 który	 zadbał	 o	 nasz	 transport.	
Dziękujemy	p.	Mirosławowi Pełce	za	pomoc	
w	organizacji	obozu,	był	z	nami	cały	czas,	tre-
nował	oraz	zasponsorował	wyjazd	całej	dru-

Cegielnia Ciszyca

Dmosice	I Dmosice	II

Gnieszowice	I Gnieszowice	II

Gnieszowice	III Koprzywnica	I

Koprzywnica	II Krzcin

Łukowiec Sośniczany

Młodzi piłkarze szaleją!!!

Już się zaczęło!!!
żyny	do	wód	termalnych	na	Słowacji.	Plan	
treningowy	został	zrealizowany,	myślę,	że	
na	efekty	nie	będzie	trzeba	długo	czekać.

Dziękujemy	 pozostałym	 sponsorom:	
p.	 Pawłowi Ćwiertniewskiemu,	 p.	 Wie-
sławowi Nowakowi,	 p.	 Jackowi Pyszcz-
kowi,	 p.	 Rafałowi Niewęgłowskiemu,	
p.	 Stanisławowi Kozioł,	 p.	Grzegorzowi 
Mazurkiewiczowi,	p.	Władysławowi Sło-
wikowi,	p.	Barbarze Jesionek,	p.	Jarosła-
wowi Materkowskiemu,	 p.	 Zdzisławowi 
Cukierskiemu,	 p.	 Zenonowi Tosiowi,	
p. Władysławowi Łabikowi,	p.	Sylwestro-
wi Kolasińskiemu	–	bez	ich	pomocy	zor-
ganizowanie	obozu	byłoby	niemożliwe.

W	marcu	 czekają	 nas	 jeszcze	 sparingi	
z	Pacanowem,	Gorzycami,	Mokrzyszowem	
i	Wielowsią. W.	Ciach

W	dnu	10.01.2009	r.	zbiórką	na	parkingu	
przy	zalewie	o	godz.10:00	rozpoczął	się,	zor-
ganizowany	 przez	 MGOKiS	 w	 Koprzywnicy	
kulig.	Pomimo	dokuczającego	mrozu	i	zimna	
przyszło	 ponad	 50	 dzieci	 i	 młodzieży.	 Koni	
wprawdzie	nie	było,	ale	dwa	 traktory	spisały	
się	na	medal.	Trasa	prowadziła	szlakiem	rowe-
rowym	w	stronę	Sulisławic.	Po	długiej	podróży	
na	 wszystkich	 uczestników	 czekało	 ognisko,	
a	w	 trakcie	odpoczynku	nie	zabrakło	zabaw	

Białe 
szaleństwo

terenowych.	Błogi,	 leśny	spokój	zakłóciła	
bitwa	 na	 śnieżki.	 Z	 trudem	 opiekunom	
udało	się	zmobilizować	grupę	do	powro-
tu.	O	godz.	15:00	uczestnicy	przemocze-
ni,	 zmęczeni	 lecz	 zadowoleni	 dotarli	 do	
Koprzywnicy.

Nad	bezpieczeństwem	grupy	czuwali:	
zawodnicy	KS	„Koprzywianki’’,	p.	Agniesz-
ka Zybała	oraz	p.	Małgorzata Ciach.		

Opiekunowie



Dnia	17	stycznia	2009r.	na	hali	 sportowej	
MGOKiS	odbyły	się	zawody	piłki	siatkowej	ka-
detek.	W	turnieju	udział	brało	5	drużyn,	które	
podzielono	na	dwie	grupy.	W	skład	grup	wcho-
dziły:	 Klimontów,	 Koprzywnica,	 Sandomierz,	
Chobrzany	oraz	Samborzec.	Podział	ten	i	inne	
sprawy	 organizacyjne	 rozpoczęły	 się	 o	 godz.	
10:00.	Wysoki	 poziom	 gry	 sprawił,	 że	 każdy	
mecz	 był	 emocjonujący.	 Nie	 zabrakło	 także	
kibiców,	 którzy	 zagrzewali	 zawodniczki	 do	
walki.	

Dnia	14	stycznia	2009	r.	odbyła	się	III	–a	i	zarazem		ostatnia	edycja	Turnieju	Grand	
Prix	w	 tenisie	 stołowym.	Systematyczne	 turnieje	 i	 treningi	 to	 recepta	na	 sukces.	Do	
końca	trwała,	zacięta	rywalizacja	w	różnych	kategoriach	wiekowych.	

Oto	wyniki	Grand	Prix	

*klasyfikacja seniorów:
I	miejsce	-	Cebuchowski	Krzysztof	(Koprzywnica)
II	miejsce	-	Sroczyński	Mateusz	(Koprzywnica)
III	miejsce	-	Pyszczek	Konrad	i	Ozdoba	Maciej(Gnieszowice),	(Koprzywnica)

*klasyfikacja juniorów:
I	miejsce	-	Mroczek	Mateusz	(Samborzec)
II	miejsce	–	Stefaniak	Maciej	(Koprzywnica)	i	Bury	Paweł	(Samborzec)
III	miejsce	-	Tokarski	Grzegorz(	Koprzywnica)

*klasyfikacja dziewcząt:
I	miejsce	–	Kotyra	Magdalena	(Samborzec)
II	miejsce	–	Niezabidowska	Olga	(Samborzec)
III	miejsce	–	Materkowska	Iza	(Koprzywnica)

Dnia	23	lutego2009r.	w	Chobrzanach	odbył	się	otwarty	Turniej	Tenisa	Stołowego,	
w	którym	zawodnicy	z	Koprzywnicy	byli	bezapelacyjnie	najlepsi.

W	kategorii	do	lat	13	wygrał	Sroczyński	Mateusz
W	kategorii	do	lat	do	lat	18	wygrał	Ozdoa	Maciej
W	kategorii	powyżej	lat	18	Milarski	Jacek
W	kategorii	Debel	wygrali	Cebuchowski	Krzysztof	i	Ozdoba	Maciej.

W.	Ciach

Tenis stołowy

poWIAtoWY tUrnIeJ 
pIłkI SIAtkoWeJ kADetek 

W koprZYWnIcY
Do	finału	dostała	się	drużyna	z	Samborca	i	

Koprzywnicy.	Po	zaciętej	rywalizacji	gospoda-
rze	zdobyli	2	miejsce.	Mimo	to	nasze	siatkarki	
cieszyły	się	z	tak	ogromnego	sukcesu.	

Podziękowania	należą	 się	 sędziom:	panu	
Tomaszowi	Oszczudłowskiemu	i	panu	Krzysz-
tofowi	Cebuchowskiemu,	jak	również	opieku-
nom	i	organizatorom	turnieju.	Przed	meczem	
finałowym	 emocje	 ostudził	 swym	 pokazem	
tanecznym	zespół	Black	Stars.

W.	Ciach

Tej	zimy	po	raz	trzeci	dzięki	uprzejmo-
ści	 prezesów	 klubów,	 oraz	 władz	 Gminy	
Samborzec	i	Wilczyce	na	pięknych	halach	
sportowych	 tych	 miejscowości	 rozegrano	
Ligę	w	Halowej	Piłce	Nożnej	o	Puchar	Sta-
rosty	Powiatu	Sandomierskiego.	W	turnieju	
uczestniczyły	drużyny:

-	Baszty	Rytwiany,
-	Huragan	Wilczyce,
-	GKS	Świniary,
-	LZS	Samborzec,
-	Hutnik	Sandomierz,
-	Zryw	Zbigniewice,

Rywalizacja	toczyła	się	przez	5	tygodni:

Data Drużyny Miejsce Wyniki
06.12.2008	r. Zryw	Zbigniewice-Huragan	Wilczyce Samborzec 9:4
13.12.2008	r. Zryw	Zbigniewice	–GKS	Świniary Wilczyce 9:6
20.12.2008	r. Zryw	Zbigniewice-LZS	Samborzec Samborzec 5:3
03.01.2009	r. Zryw	Zbigniewice-Hutnik	Sandomierz Samborzec 6:3
10.01.2009	r. Zryw	Zbigniewice-Baszta	Rytwiany Wilczyce 5:1

Podczas	 zakończenia	 turnieju	 oraz	
wspólnego	 poczęstunku	 uczestnicy	 otrzy-
mali	 nagrody.	 Puchary	 za	 poszczególne	
miejsca	w	imieniu	Starosty	wręczył	Naczel-
nik	Oświaty	Pan	Witold Surowiec,	i	tak:

Miejsca Drużyna Punktacja Bramki
I	Miejsce Zryw	Zbigniewice 15	pkt. 34:17
II	Miejsce Huragan	Wilczyce 8	pkt. 15:15
III	Miejsce Baszta	Rytwiany 8	pkt. 14:14
IV	Miejsce LZS	Samborzec 7	pkt. 26:20
V	Miejsce GKS	Świniary 4	pkt. 31:26
VI	Miejsce Hutnik	Sandomierz 0	pkt. 10:36

Najlepszym	 strzelcem	 turnieju	 z	 19	
strzelonymi	 bramkami	 został	 zawodnik	
Zrywu	 Zbigniewice	 Przemysław Pachol-
czyk,	natomiast	za	najlepszego	zawodnika	
Zrywu	 uznano	 Sławomira Grobelskiego.	
Najlepszym	 bramkarzem	 został	 zawodnik	
LZS	 Samborzec	 Maciej Lamch.	 Nagrodę	
Fair	 Play	 ufundowaną	 przez	 Prezesa	 Pod-
okręgu	Sandomierz	Pana	Edwarda Kuśmirę	
otrzymała	drużyna	LZS	Samborzec.

Wszystkie	drużyny	uczestniczące	w	Tur-
nieju	otrzymały	upominki	od	Burmistrzów,	
Wójtów	oraz	Radnego	Powiatu	Sandomier-
skiego	 Pana	 Henryka Napieracza,	 za	 co	
wszystkim	 uczestnicy	 składają	 serdeczne	
podziękowania.	 Serdeczne	 podziękowa-
nia	kierujemy	do	Starosty	Sandomierskiego	
Pana	 Stanisława Masternaka	 za	 objęcie	
patronatem	 tego	 Turnieju	 oraz	 do	 Radne-
go	Powiatu	Pana	Henryka Napieracza	 za	
zaangażowanie	na	rzecz	piłki	nożnej	oraz	
pomoc	przy	organizacji	III	Turnieju.	Mamy	
nadzieję,	że	ten	Turniej	na	stałe	wpisze	się	
do	kalendarza	imprez	Powiatu	Sandomier-
skiego.	Skład	drużyny	Zryw	Zbigniewice:

ZrYW ZBIGnIeWIce UcZeStnIkIeM LIGI 
W HALoWeJ pILce nożneJ o pUcHAr 

StAroStY poWIAtU SAnDoMIerSkIeGo

1.	 Pacholczyk	Daniel-bramkarz.
2.	 Granica	Krzysztof
3.	 Jońca	Mateusz
4.	 Grobelki	Sławomir
5.	 Pacholczak	Przemysław	
6.	 Kubicki	Michał
7.	 Papka	Adam
8.	 Pacholczak	Ernest
9.	 Dudek	Mateusz
10.	 Tworek	Marek
11.	 Pietrzyk	Kamil
12.	 Żuraw	Michał
13.	 Biało	Mateusz

,,Jesteśmy	zbudowani	postawą	zawod-
ników	 wszystkich	 drużyn”-	 mówili	 orga-
nizatorzy.	Podczas	 rywalizacji	widać	było	
uprzejmość,	sympatię	i	koleżeńskość.	

Dziękujemy	gościom,	sympatykom	pił-
ki	nożnej	za	miły	 i	kulturalny	doping.	Ży-
czymy	miłych	 wrażeń	 oraz	 przyjemności	
z	oglądania	 rywalizacji	w	 tej	pięknej	dys-
cyplinie	sportu.

Adam	Jońca

Trener	Zrywu	–	Jacek	Rączkowski

Najlepszy	strzelec	–	Przemysław	Pacholczak


