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Aby w tę Betlejemską Noc, w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
wszystko Wam się rozplatało; - węzły, konflikty, powikłania.

Życzę uważnych oczu, które dostrzegą drobne sprawy naszego dnia codziennego 
i stawią je w prawdziwym świetle...

takich rąk, które nie będą się długo zastanawiać, czy komuś pomóc...
Życzę spotkań z ludźmi, którzy będą życzliwi, którzy w chwilach trudnych dodadzą 

odwagi, którzy pocieszą, gdy przyjdzie godzina smutku, wiele dobroci,
przez którą człowiek każdego dnia staje się kimś więcej...

Życzę, aby Boże Dziecię obdarzało Was i Wasze rodziny pełnią swoich łask, spełniało  
najskrytsze pragnienia serca, i błogosławiło każdy trud pracy, życzę wielu radosnych 

chwil i samych sukcesów w zdobywaniu  życiowej i Bożej mądrości.

Burmistrz MiG Koprzywnica Marek Jońca
wraz z pracownikami UG

Niech radość i pokój Świąt Bożego Na-
rodzenia towarzyszy wszystkim przez cały 
Nowy Rok. Życzymy Wszystkim, aby przy 
świątecznym stole nie zabrakło światła 
i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok 
niósł ze sobą szczęście i pomyślność. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Pawlik oraz Rada Miasta 

„To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, 
pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku”
  
Niech Wam się w te Święta Drodzy czytelnicy darzy, ogień miłości Bożej Dzieciny w 
sercu rozżarzy, byście Wszyscy je w zdrowiu i spokoju przeżyli, a przez cały roczek  pełni 
radości, pogody ducha i  wzajemnej życzliwości byli. 

Dyrekcja i pracownicy MGOKiS 
wraz z redakcją „Koprzywnickich Pejzaży”

„Już Adwent, za nim w ślady znowu Święta!
Kochane Święta, ot, ot widać prawie!
Już nawet rybę łapano w stawie:
Jutro po jutrze gwiazdeczka zapłonie”

Adwent	 z	 dawien	 dawna	 to	 czas	 radosnego	
oczekiwania,	który	przygotowuje	nas	do	przyjścia	
dzieciątka.	Polacy	nazywali	niegdyś	adwent„czter-
dziestnicą” ponieważ	dawniej	trwał	jak	wielki	post	

40	dni,	zaczynając	się	nazajutrz	po	świętym	Marcinie.	Pierw-
sza	niedziela	adwentu	 to	 również	nowy	 rok	 liturgiczny	w	kościele	katolickim,	od	 tego	 też	
momentu	zaczyna	się	rok	obrzędowy	w	kalendarzu	polskim	ściśle	związanym	z	kościelnymi	
uroczystościami	dyktującymi	porządek	mijających	dni	i	miesięcy.	W	naszym	klimacie	to	po-
czątek	zimy,	więc	poczęto	wróżyć	sobie	na	rok	nowy,	stąd	też	wróżby	dotyczące	zamążpój-
ścia.	Wesoła	muzyka,	śpiewy	i	zabawy	wszelkiego	rodzaju	są	jakby	cichsze,	spokojniejsze	lub	
niektórych	rejonach	w	ogóle	się	nie	odbywają,	ma	to	uzasadnienie	w	starym	przysłowiu.

„Święta Katarzyna klucze pogubiła
Święty Jędrzej znalazł, zamknął skrzypki zaraz”.

Roraty	tak	słynne	i	sumiennie	kultywowane	w	naszej	tradycji		a	nieodmienne	związane	
z	adwentem	swój	zaczątek	powzięły	w	Rzymie,	tam	w	niedziele	poprzedzające	bezpośrednio	
narodzenie	pańskie		rano	odprawiano	nabożeństwo	zwane	właśnie	Rorate  od rorate coeli – 
nieba	spuście	rosę,	..słów	od	których	poczyna	się	Msza	na	część	Boga	-	rodzicy.	Przybywał	
na	nią	papież	ze	wszystkimi	stanami		i	śpiewał	tę	Mszę	z	hymnem	Gloria in excelsis. W	dziele	
Zygmunta	Glogera	czytamy	dziś	„jak daleko sięgały niegdyś granice Rzeczpospolitej, tak od-
prawiają się do tej pory Roraty”.	

„Od Bolesława, Łokietka, Leszka
Gdy jeszcze w Polsce Duch Pański mieszka
Stał na ołtarzu przed mszą roraty
Siedmioramienny lichtarz bogaty”

Msza	roratnia	odbywa	się	przed	wschodem	słońca,	aby	chrześcijanie	okazali	w	ten	sposób	
swoją	czujność	w	oczekiwaniu	na	przyjście	Zbawiciela.

Bardzo	 ważnym	 elementem	 tego	 okresu	 było	 roznoszenie	 opłatka	 przez	 Kościelnego.		
Oczekiwano	na	niego	niecierpliwie	a	gdy	 już	przekroczył	próg	 izby	dawano	mu	co	 łaska	
w	zamian	otrzymując	ten	„skarb	brany	z	ołtarza”dla	zwierząt	był	on	przyrządzany	z	rutą.	

 
„A co za podskoki,
Kiedy do chatki zawita wysoki
Nasz organista z nosem grantowym
Z którego na Mszy taki ton wspaniały
Wyciąga zwykle że kościół cały
I  na talerzu  podając cynowym
W różnych kolorach prześliczne opłatki”

Gdy	zapłonęła	ostatnia	świeca	w	adwentowym	wieńcu…	wiadomo	było,	że	święta	czeka-
ją	za	progiem.	Te	ostatnie	chwile	były	zapełnione	kołowrotkiem	przygotowań.	Izba,	pomiesz-
czenia	gospodarskie	musiały	lśnić	czystością,	bielono	więc	całą	chatę,	klepisko	wysypywano	
świeżym	piaskiem	lub	glinką	przesiewając	ją	uprzednio	przez	sitko.	Wszystko	po	to	by	godnie	
przeżyć	ten	wyjątkowy	czas	przyjścia	Zbawiciela.	Sama	Wigilia	była	właściwie	najważniejszą	
częścią	świąt,	miała	najbogatszą	część	obrzędową,	spośród	wszystkich	świątecznych	dni.	Od	
samego	rana	bowiem	„jaka	wigilia	taki	cały	rok”	zachowywano	szczególną	ostrożność	jeśli	
chodzi	o	relacje	między	domownikami	ale	nie	tylko.	Nie	wolno	było	się	kłócić	bo	to	oznacza-
ło	niesnaski	w	domu	aż	do	następnych	świąt,	po	wieczerzy	na	stole	zostawiano	chleb,	na	nim	
kładziono	nóż	a	na	wierzchu	opłatek.	Jeśli	rano	stwierdzono	na	nożu	ślady	rdzy	od	opłatka	
wróżyło	to	chorobę	pszenicy	jeśli	od	strony	chleba	to	żyta.	W	czasie	wieczerzy	nie	można	
było	trzymać	łyżki	na	stole	„trzymają je w zębach, aby ich krzyże nie bolały”          

W	kuchni	kręciły	się	kobiety,	gospodarząc	uwijały	się	koło	pieca,	gotowały,	smakowały	by	
na	stole	pojawiło	się	12	tradycyjnych	potraw.	Nie	mogło	zabraknąć	min:	barszczu	z	grzybami	
i	kaszą,	klusków	z	makiem,	kapusty	z	grochem,	smażonych	pierożków	z	jabłkiem,	kaszy	ja-
glanej	z	olejem,	śledzi	solonch	z	beczki,	strucli	makowej,	karpa	faszerowanego	kaszą	jaglaną	
z	grzybami	(do	dziś	pojawia	się	on	na	stołach	w	naszej	gminie	–	najlepiej	przygotowują	go	go-
spodynie	z	Błońskiego	KGW)	do	picia	podawano	kwasek	z	czerwonych	buraków.	Przez	cały	
dzień	nie	jadło	się	nic	oprócz	kawałka	chleba	popitym	wodą	ewentualnie	kawałek	śledzia.	Na	
stole	postnikowym	nie	mogło	również		zabraknąć		dodatkowego	nakrycia	dla	niespodziewa-
nego	gościa	choć,	często		uważano	że	jest	ono	pozostawione	dla	nieobecnych	domowników	
którzy	powracali	w	ten	wieczór	z	zaświatów	a	o	których	nie	wolno	było	zapomnieć	.		Przed	
wieczerzą	trzeba	było	jeszcze	nanieść	do	domu	snopek	siana,	stawiało	się	go	w	kącie	izby,	
garstkę	sianka	chowało	się	pod	obrusek,	po	postniku	szło	się	z	powrósłami		do	ogrodu		i	obo-
wiązywało	się	nimi		drzewka,	wymawiając	przy		tym	takie	słowa	„Będzie rodziła nie będzie 
rodziła u sąsiada same ogryzki” lub	(	w	zależności	od	regionu).	

„będzie rodziła nie będzie rodziła, będzie miała śliwki a u sąsiada same dziwki” co	miało	
zapewnić	urodzaj	w	przyszłym	roku.	Sianko	spod	obrusa	natomiast	trafiało	w	św.	Szczepana	
do	zwierząt	gospodarskich,	krów,	koni	wcześniej	zaś	w	samą	wilię	dawano	„gadzinie”		kolo-
rowy	opłatek		-	do	tej	pory	wierzymy	też,	że	w	tą	szczególną	noc	inwentarz	gospodarski	umie	
przemówić	ludzkim	głosem.	Nim	przystąpiono	do	spożywania	wieczerzy	czytano	fragment	
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pisma	św.	albo	odmawiano	„Wierzę w Boga Ojca...” następnie	
łamano	się	opłatkiem	(to	zwyczaj	typowy	polski	i	występujący	
tylko	w	naszym	kraju),	które	to		rozpoczynał	najstarszy	członek	
rodziny.	

Choinka	stała	ale	nie	w	każdej	chacie,	jeśli	już	to	przyozda-
biano	ją	papierowymi	aniołkami,	łańcuchami,	watą	aby	bielała	
pojawiały	się	też	dary	ziemi	o	które	było	najłatwiej	a	ponadto	
miały	 swoją	 ukrytą	 symbolikę.	W	 sreberkach	 migotały	 więc	
orzechy	mające	wydźwięk	matrymonialny	pomagały	bowiem	
w	 kojarzeniu	małżeństw,	 rumieniły	 się	 jabłka	 zabezpieczają-
ce	przed	chorobą	 i	pomagały	w	miłości,	zaś	płonące	świece		
były	 symbolem	 światła	 -	 Słońca	 niezbędnego	do	 egzystencji	
życia	na	ziemi.		Częściej	u	powały	pojawiały	się	pająki	zdobio-
ne	bibułą	i	słomianymi	cudeńkami	w	ogóle	zaś	pierwowzorem	
choinki,	która	przywędrowała	do	nas	z	Niemiec	były	gałązki	
drzew	iglastych,	wtykano	je	za	obrazy	i	przybijano	je	do	ścian	
w	całym	obejściu.	Kościół	nadał	choince	symbolikę	chrześci-
jańską	jako	symbolu	drzewa	wiadomości	dobra	i	zła,	natomiast	
światło	na	choince	symbolizuje	narodziny	Światłości	Świata	–	
Chrystusa,	inne	ozdoby	to	dary	i	łaski	boże	spływające	na	ludzi.	
Zresztą	same	święta	w	IV	wieku	zostały	ustalone	na	25	grud-
nia,	w	porze	zimowego	przesilenia	 słońca	 jako	przeciwwagę	
dla	obchodzonych	w	tym	terminie	pogańskich	świąt	solarnych	
w	VI	wieku	pojawiła	się	zaś	Wigilia	z	obowiązkowym	postem	
i	oczekiwaniem	na	Mesjasza.	Ta	polska	jednak	ma	w	sobie	nie-
wypowiedzianą	magię	i	ckliwość,	której	nic	nie	dorówna.	

Boże	Narodzenie	nazywane	było	niegdyś	Godami ta	dosyć	
nietypowa	 nazwa	wywodzi	 się	między	 innymi	 ze	 zwyczaju	
„godzenia”	 służby,	ponieważ	na	Boże	Narodzenie	 	wygasały	
umowy	 z	 najemną	 służbą,	 które	 odnawiano	 zwykle	 na	 św.	
Szczepana	lub	w	Nowy	Rok		z	czym	związany	był	zwyczajo-
wy	poczęstunek.	

Niejeden	z	nas	zastanawiał	się	choć	raz	dlaczego	wieczerzę	
trzeba	zaczynać	wraz	z	pojawieniem	się	pierwszej	gwiazdki?	
Zgodnie	z	prastarymi	polskimi	ludowymi	wierzeniami	gwiazdy	
są	 światłem	bożym,	otworami	 świetlnymi	w	niebie,	 i	 znaczą	
człowiekowi	drogę	na	 tamten	 świat.	Gwiazda,	 która	 zgodnie	
z	relacją	Mateusza	prowadziła	Mędrców	do	Betlejem,	była	zna-
kiem	narodzin	Chrystusa.	Pojawienie	się	gwiazdy	z	warkoczem,	
czyli	komety	wróżyło	klęski	a	nawet	koniec	świata,	zaś	kometa	
czerwona	wróżyła	wielkie	urodzaje.	Po	zjedzeniu	wigilijnej	ko-
lacji	w	oczekiwaniu	na	pasterkę	przystępowano	do	wspólnego	
kolędowania,	początkowo	w	Polsce	kolędami		nazywano	pie-
śni	noworoczne,	składające	się	zawsze	z	trzech	części:	życzeń	
powodzenia,	szczęścia,	urodzaju,	prośby	o	datek	 i	podzięko-
wania	za	dar	noworoczny,	pełnego	radości	wesela.	W	kolędach	
tych	lud	z	naiwnością	dziecka	przenosi	betlejemską	szopkę,	na-
rodziny	Pana	i	jego	Matkę	w	swoją	rzeczywistość.	

Dwa	kolejne	dni	radosnego	wesela	przynosiły	spokój	w	gro-
nie	najbliższych,	gdyż	pierwszy	dzień	świąt	był	zarezerwowany	
wyłącznie	dla	rodziny	w	drugi	odwiedzali	się	już	kumowie,	od	
chaty	do	chaty,	oczywiście	nie	mogło	zabraknąć	kolędników	
odwiedzających	każdą	zagrodę,	co	więcej		uważano,	iż	jest	to	
zaszczyt	dla	gospodarza	a	im	więcej	turoń	w	paszczy	wyniósł	
tym	piękniejsze	powinszowanie	i	kolędę	usłyszano.	A	przecież		
przygotowanie	tych	krótkich	„inscenizacji”	było	obkupione	nie	
lada	wysiłkiem	i	wieloma	próbami.	Pośród	postaci	pukających	
do	drzwi	mieszkańców	koprzywnickiej	ziemi	można	było	uj-
rzeć	Turonia,	Marszałka,	Śmierć,	Żyda	i	Diabła.	Wędrówki	ko-
lędników	trwały	aż	do	Trzech	Króli.		

Samo	Boże	Narodzenie	nie	kończyło	jednak	okresu	świę-
towania,,	 już	 po	 paru	 dniach	 nastawał	 Nowy	 rok	 i	 Święto	
Trzech	Króli	 święcono	wtedy	owies,	 kredę,	 ziarenka	 jałowca	
oraz	wodę	i	niekiedy	masło.	Wszystkie	te	rzeczy	odpowiednio	
zastosowane	w	zabiegach	magiczno	-	ochronnych	ochraniały	
dom	i	cały	dobytek	od	złego.	

Święta	Bożego	Narodzenia	jak	widać	mają	bogatą	obrzędo-
wość	są	barwne,	kolorowe,		niezwykłe.	Niestety,	często	zapo-
minamy	gdzie	tak	na	prawdę	ukryty	jest	ich	sens.	Skomercjali-
zowane,	stały	się	kolejnym	narzędziem	do	zarabiania	pieniędzy	
a	przecież	potrzeba	tak	niewiele,	Boga	przyjmuje	się	przecież	
otwartym	sercem,	a	nie	chęcią	zaspokojenia	własnej	wygody	
lub	chęią	wywyższenia	siebie	ponad	innych.	Pan	Jezus	swoje	
pierwsze	chwile	spędził	w	zwykłej	stajni,	ubogo	ale	jakże	boga-
to	bo	otoczony	miłością	najbliższych	i	szczerą	chęcią	pomocy	
ze	strony	prostych	pastuszków.	Święta	przed	telewizorem	i	suto	
zastawionym	stołem	to	nie	święta.	W	tej	sytuacji	wystarczy	być	
a	nie	mieć.	Być	dla	innych	i	z	innymi	bo	jak	kiedyś	ktoś	mądry	
napisał	„Boże	Narodzenie	to	spotkanie	z	cudem	miłości”.	I	ta-
kiego	spotkania	sobie	i	czytelnikom”	Koprzywnickich	Pejzaży”	
serdecznie	życzę.

Opracowała:	MALWA
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Pod	 takim	 hasłem	 odbyła	 się	 w	 Szkole	 Podstawowej	
w	Koprzywnicy	uroczysta	akademia	z	okazji	Święta	Nie-
podległości.	 Celem	 uroczystości	 było	 ukazanie	 uczniom	
doniosłego	momentu	odzyskania	niepodległości, uświado-
mienie	ile	trudu	kosztowało	odzyskanie	i	utrzymanie	zdo-
bytej	wolności,	ale	przede	wszystkim	kształtowanie	postaw	
patriotycznych	 i	 budzenie	 szacunku	 do	 symboli	 narodo-
wych.

Uczniowie	 klas	 V	 i	 VI	 naszej	 szkoły	 przeżyli	 też	 ko-
lejną	 lekcję	 patriotyzmu,	 podczas	 spektaklu	 pt.,,	 Pamięć	
i	tożsamość”	przygotowanego	przez	młodzież	pod	kierun-
kiem	pracowników	GOK	i	S.	Było	to	niezwykłe	widowisko	
słowno	-	muzyczne	upamiętniające	ważne	dla	Rzeczypo-
spolitej	wydarzenia	historyczne	 i	pokazujące	długą	drogę	
Polaków	do	wolności.	Młodzi	artyści	ukazali	nastrój	 tam-
tych	 czasów,	 cierpienia	 Polaków	 skazanych	 na	 tułaczkę,	
więzienie	oraz	ofiary	polskich	dążeń	niepodległościowych,	
co	wywołało	poruszenie	wśród	młodych	widzów.	Bardzo	
wymowna	 była	 też	 prezentacja	 multimedialna	 pokazana	
w	trakcie	widowiska,	ponieważ	ukazała	młodym	Polakom,	
jakie	ofiary	trzeba	było	ponieść,	aby	oni	mogli	żyć	w	wol-
nym	i	niepodległym	kraju.	Pani	dyrektor Teresa Majczak,	
dla	której	kształtowanie	postaw	patriotycznych	i	rozwijanie	

Z życia Szkoły

MIŁY GOŚĆ 
W KOPRZYWNICKIEJ PODSTAWÓWCE

„Z rzeczy świata tego, najważniejsze są dwie: 
poezja i dobroć”….(C.K.N.)

Szukając	nowych	sposobów	poszerzenia	horyzontów	po-
znawczych	u	dzieci	 i	pragnąc	 je	zaktywizować,	postanowili-
śmy	zaprosić	do	naszej	szkoły	Panią	mgr	Elżbietę Graboś	-	kon-
serwatora	zabytków.

Dzisiaj	w	dobie	ukazywania	 swych	 korzeni	 kulturowych,	
poprzez	 tego	 typu	 spotkania,	 uczniowie	 mogą	 „odkrywać	
swoją	małą	Ojczyznę”	i	usłyszeć	niezwykłe	historie	związane	
w	tym	przypadku	z	kościołem	św.	Floriana.

Tak	 więc	 2	 grudnia	 2009	 roku,	 zainteresowani	 historią,	
sztuką	 i	 religią,	uczniowie	klas	czwartych,	piątych	 i	 szóstych	
wysłuchali	bardzo	ciekawego	opowiadania,	ubogaconego	po-
kazem	 zdjęć	 o	 pracy	 konserwatorów	 zabytków,	 a	 następnie	
uczestniczyli	w	części	praktycznej,	gdzie	sami	mogli	spróbo-

wać	położyć	złoto	na	przyniesiony	obiekt	sakralny	w	postaci	
Anioła.

Młodzież	naszej	szkoły	miała	okazję	kształtować	swój	roz-
wój	estetyczny	i	wrażliwość	moralną,	nabyła	właściwą	umie-
jętność	obserwowania	i	odczytywania		odnowionych	obiektów	
sakralnych,	a	przede	wszystkim	poznała	charakter	pracy	kon-
serwatora	zabytków.

J.	Ordon

zainteresowań	 historią	 ojczyzny	 jest	 rzeczą	 priorytetową,	
była	bardzo	wzruszona	pięknem	i	niezwykłą	oryginalnością	
przedstawienia,	dlatego	na	zakończenie	podziękowała	orga-
nizatorom	za	ciekawą	lekcję	historii	i	patriotyzmu	przygoto-
waną	dla	młodzieży.	Występ	na	naszych	uczniach	również	
wywarł	ogromne	wrażenie,	czego	dowodem	były	żywioło-
we	dyskusje.

Dzieci	tak	komentowały	obejrzane	przedstawienie:
-	 Najbardziej	podobała	mi	się	scena,	w	której	trzy	czarne	
orły	 rozszarpywały	 Rzeczpospolitą,	 ponieważ	 można	
było	wyobrazić	sobie	tragiczną	sytuację,	w	jakiej	znalazła	
się	Polska	podczas	rozbiorów.

-	 Przedstawienie	było	bardzo	wzruszające,	a	muzyka	i	ta-
niec	 dodawały	 grozy	 opowiadanej	 historii.	 To	wszystko	
uświadomiło	nam,	 jak	 tragiczne	były	 losy	naszego	kraju	
i	jak	ciężka	była	droga	do	wolności.
Wypowiedzi	 naszych	 uczniów	 były	 bardzo	 dojrzałe,	

co	 świadczy	 o	 tym,	 że	 przygotowane	widowisko	 spełniło	
zamierzony	cel,	ponieważ	uwrażliwiło	uczniów	na	posza-
nowanie	 symboli	 narodowych,	 kształtowanie	 tożsamości	
narodowej	 oraz	 zachęciło	 do	 poznawania	 trudnej	 historii	
naszego	narodu.

Magdalena	Komorowska

ŚLUBUJĘ CI WOLNOŚĆ OJCZYZNO KOCHANA!
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Lubimy 
teatralne rozmaitości

Uczniowie	Filialnej	Szkoły	Podstawowej	w	Sośnicza-
nach	są	stałymi	już	bywalcami	w	Tarnobrzeskim	Domu	
Kultury	przy	ul.	Słowackiego	2.	Dlaczego?	Organizuje	on	
bowiem	teatrzyki	żywego	planu	dla	dzieci,	które	 tema-
tycznie	związane	są	z	kalendarzem	pór	roku	czy	aktu-
alnie	obchodzonych	świąt.	W	bieżącym	roku	szkolnym	
uczestniczyliśmy	 już	 w	 dwóch	 przedstawieniach:	 „Ta-
jemnice	Jarzębinki”	(15	października	2009r.)	i	„Świątecz-
ny	zawijaniec”	(10	grudnia	2009	r.).	

Poprzez	każdy	zorganizowany	wyjazd	z	dziećmi	re-
alizujemy	wiele	treści	zarówno	programu	profilaktyczne-
go	jak	i	wychowawczego.	Jest	to	choćby	poznanie	norm	
postępowania	w	miejscach	publicznych,	 rozwijanie	za-
interesowań,	dostarczenie	właściwych	wzorców,	kształ-
towanie	 osobowości	 dziecka,	modyfikowanie	 nieodpo-
wiednich	zachowań	i	wiele	innych.

Chcemy	 jednak	 zwrócić	 uwagę	 na	 jeszcze	 jeden	
bardzo	ważny	aspekt,	który	 towarzyszy	systematyczne-
mu	uczestnictwu	dzieci	w	przedstawieniach	teatralnych.	
Obserwując	naszych	uczniów	nie	da	się	nie	zauważyć	
coraz	bardziej	dojrzałego	odbioru	przekazu.	Na	począt-
ku	było	to,	najprościej	mówiąc	„oglądanie	dla	oglądania”.	
W	 tej	 chwili	 dzieci	 potrafią	 uważnie	 śledzić	 przebieg	
akcji,	widać	 ich	 zaangażowanie	 emocjonalne	w	 czasie	
oglądania,	a	co	najważniejsze	potrafią	wyciągać	wnioski,	
odczytywać	 przesłanie,	 które	 przecież	 każda	 bajka	 ze	
sobą	niesie.

Ostatni	grudniowy	spektakl	pt.	 „Świąteczny	zawija-
niec”	próbował	odpowiedzieć	na	pytanie:	Skąd Mikołaj 
zna nasze marzenia?	

Na	grudniowym	niebie	pojawia	się	biała	chmura,	któ-
rej	kapitanem	jest	Cumulus,	a	załogą	jego	dzieci	Chmurki.	
Każda	z	nich	ma	małą	lunetę,	przez	którą	odczytuje	ma-
rzenia	dzieci.	Następnie	zawija	je	w	kawałki	granatowego	
nieba	z	gwiazdką	i	wysyła	na	ziemię	wprost	w	maleńkie	
rączki	 krasnoludków	 zwanych	 Łapaczami	 Marzeń.	 Te	
z	kolei	dają	je	krasnoludkom	Posłańcom,	które	zawożą	je	
prosto	do	fabryki	zabawek	Świętego	Mikołaja.	Pewnego	
dnia	Łapacz	Marzeń	zasypia,	a	pojawia	 się	ktoś,	komu	
nie	 można	 ufać,	 Zjadacz	 Marzeń.	 Chmurka	 o	 imieniu	
Loczek	wyrusza	na	ziemię,	by	ratować	marzenia	dzieci.	
Czy	udało	się	je	odzyskać?	Czy	Mikołaj	spełni	marzenia	
dzieci?	Przekonamy	się	już	wkrótce.

W	 trakcie	 spektaklu	 dzieci	 często	 były	 zapraszane	
do	aktywnego	uczestnictwa.	Na	 ich	 twarzach	nie	 spo-
sób	 było	 nie	 zauważyć	 zaciekawienia	 i	 przeżywanych	
emocji.

Po	powrocie	do	szkoły	zawsze	omawiamy	obejrzaną	
bajkę,	 zastanawiamy	 się,	 czego	nas	 nauczyła.	Ciekawa	
była	 jedna	 z	 wypowiedzi	 drugoklasisty	 Macieja	 Prze-
włockiego:	„Nie	wolno	nikomu	zabierać	marzeń,	bo	każ-
dy	ma	prawo	je	mieć”.

Warto	uczestniczyć	z	dziećmi	w	 teatralnych	przed-
stawieniach.	Nie	 jest	 to	stracony	czas.	Warto	mieć	ma-
rzenia.	Są	ważną	częścią	życia	każdego	z	nas,	a	w	szcze-
gólności	 dzieci.	 Postarajmy	 się	 w	 tym	 nadchodzącym	
świątecznym	 czasie	 sprawić,	 aby	 spełniło	 się	 choćby	
jedno	z	nich.

nauczyciele
B.	Sulicka	i	E.	Kalinowska

Podstawowej w Koprzywnicy:
Uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Koprzywnicy	 dnia	

09.12.09	r.	wraz	z	opiekunami	p. A. Kolasińska,	p. M. Komo-
rowską,	p. J. Ordon	 oraz	p.	B. Grzyb	 uczestniczyli	w	 spek-
taklu	,,Rewia	na	lodzie”	zorganizowanym	przez	absolwentów	
moskiewskiej	Akademii	Wychowania	Fizycznego.	Zespól	nosi	
nazwę	,,Aleko”	a	jego	opiekunem	i	trenerem	jest	Olga	Kondra-
szowa.	Podczas	spotkania	zaprezentowało	się	aż	40	wykonaw-
ców.	Spektakl	to	fantastyczne,	baśniowe	widowisko	oparte	na	
znanej	 baśni	 autorstwa	Hansa	Christiana	Andersena	pt:	 ,,Ca-
lineczka”.	 Wyjątkowy	 taniec	 na	 lodzie,	 przepiękna	 muzyka,	
bogata	scenografia,	kolorowe	kostiumy	i	efekty	pirotechniczne	
sprawiły,	 że	 trudno	 było	 oderwać	wzrok	 od	 utalentowanych	
łyżwiarzy	 prezentujących	 swoje	 umiejętności.	 Zjawiskowy	
i	perfekcyjnie	przygotowany	 show	zachwycił	 zarówno	dzieci	
jak	i	dorosłych.	Wielu	z	nich	nabrało	ochoty	do	nauki	jazdy	na	
łyżwach.	Kto	wie,	może	wyrosną	z	nich	przyszli	mistrzowie?	
Jak	przystało	na	każdą	udaną	i	dobrze	wspominaną	wycieczkę	
nie	obeszło	się	bez	wizyty	Mc	Donalds.	W	autokarze	panowała	
miła	i	radosna	atmosfera.	Uczniowie	chętnie	śpiewali	ulubione	
piosenki,	opowiadali	dowcipy.	Warto	wspomnieć,	że	podczas	
spektaklu	 udzielili	 jako	 pierwsi	 wywiadu	 do	 lokalnej	 telewi-
zji.	Uczestnicy	wrócili	z	wycieczki	bardzo	zadowoleni	i	pełni	
wrażeń.	Mamy	nadzieję,	że	wspomnienia	z	udanego	wyjazdu	
na	długo	pozostaną	w	 ich	pamięci.	Głównym	organizatorem	
wyjazdu	było	Koło	Turystyczne	i	Zespół	Muzyczny	działający	
przy	szkole	wraz	z	opiekunem	p. B. Grzyb.	

Bożena	Grzyb

Mikołajki z Majką Jeżowską
Zespół	muzyczny	 działający	 przy	 Szkole	 Podstawowej	w	 Koprzywnicy	wraz	

z	 opiekunami	 p. Elżbietą Grdeń	 i	 p. B. Grzyb	 11.12.2009r	 miał	 przyjemność	
uczestniczyć	w	Koncercie	Mikołajkowym	z	Majką Jeżowską.	Impreza	odbyła	się	w	
MOSiR	w	Sandomierzu,	który	wypełniony	był	tego	dnia	po	brzegi.	Majka	
Jeżowska	to	wokalistka	obdarzona	ciepłym	głosem	i	niezwykłym	tem-
peramentem	estradowym.	Od	wielu	lat	przyciąga	na	swoje	koncerty	
ogromną	publiczność	-	szczególnie	tą	najmłodszą.	

W	tym	roku	minęło	30	 lat	estradowego	debiutu	piosenkar-
ki,	z	tego	powodu	też	artystka	promowała	podczas	koncertu	
swój	4-płytowy	album	pt:,,Rytm	i	melodia”.	Majka	ze	swoją	
kolorową	osobowością	i	wspaniałymi	piosenkami	potrafi	po-
rwać	do	zabawy	każdego	widza.	Dlatego	 też	przez	90	min	
bawiliśmy	się	doskonale.	Jubilatka	śpiewała	ulubione	ballady	i	
znane	piosenki	nagrane	wcześniej	i	te	najnowsze.	

Podczas	spotkania	dzieci	brały	udział	w	wielu	konkursach	or-
ganizowanych	przez	piosenkarkę,	a	warto	było,	bo	nagrody	były	
nie	byle	jakie:	kasety,	płyty	oraz	plakaty	z	autografem	wokalist-
ki.	Jednym	z	wielu	konkursów	było	opracowanie	wspólnie	ze	
swoja	grupą	choreografii	 tańca	do	piosenki	 ,,Kapelusze	mają	
dusze”.	Dzieci	z	naszej	szkoły	zaprezentowały	się	świetnie	zy-
skując	uznanie	i	plakaty	z	autografami	od	piosenkarki.	

Spotkanie	z	Majką	spawiło	dzieciom	wiele	radości	i	dostar-
czyło	wielu	wzruszeń.	Piosenkarka	na	zakończenie	imprezy	poże-
gnała	się	ze	swoimi	fanami	w	świątecznym	nastroju	dedykując	wszyst-
kim	najnowszą	piosenkę	,,Chcę	z	Tobą	spędzić	święta”.	A	my	już	myślimy	
o	kolejnym	wyjeździe	na	równie	udany	koncert.

Bożena	Grzyb

Magiczna moc tańca czyli 
Moskiewska Rewia na Lodzie
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Szkolne Wieści z Niedźwic

Uczennice	klasy	sportowej	szkoły	podsta-
wowej	 w	 Niedźwicach	 po	 raz	 kolejny	 udo-
wodniły,	że	 sport	 to	 ich	pasja	 i	ma	odzwier-
ciedlenie	w	wysokich	pozycjach	na	zawodach	
sportowych.

Dnia	01	grudnia	2009	roku	wzięły	udział	
w	 turnieju	 mini	 piłki	 nożnej	 dziewcząt	 na	
szczeblu	półfinału	wojewódzkiego	i…	zakwa-
lifikowały	się	do	finału,	zajmując	I	miejsce	!!!

Zawody	 odbyły	 się	 w	 Kunowie.	 Wystar-
towało	6	drużyn	podzielonych	na	3	grupy	ze-
społowe.	W	szranki	stanęły	zespoły	ze	szkół	w:	
Kunowie,	Mostkach,	Kleczanowie,	Wilczycach,	
Ostrowcu	Świętokrzyskim	i	Niedźwicach.

W	finale	zmierzyliśmy	się	z	załogą	ze	szko-
ły	podstawowej	w	wilczycach.	Walka	była	za-

cięta	do	ostatniej	chwili,	a	o	naszym	triumfie	
zadecydowały	rzuty	karne	i	zwycięska	bram-
ka	zdobyta	przez	Monikę Mazur.

W	skład	niepokonanej	drużyny	weszły:
•	 DOMINIKA	GUZ	–	KAPITAN
•	 MONIKA	MAZUR	–	BRAMKARZ
•	 KSJUSZA	SAŁATA	–	ATAK
•	 MAGDALENA	LIPIEC	–	OBRONA
•	 PATRYCJA	ŻWIREK	–	OBRONA
•	 MONIKA	PYSZCZEK	–	OBRONA
•	 ILONA	RYNKOWSKA	–	REZERWA
•	 PAULINA	GUZ	–	REZERWA
Opiekunem	i	trenerem	zwycięskiej	druży-

ny	jest	pan	Maciej Boćkowski.

Życzymy zwycięstwa w finale!!!
A.A.

NASZE DZIEWCZYNY ZWYCIĘŻYŁY!!! INWESTYCJE OŚWIATOWE 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEDŹWICACH

Oświata	pełni	w	życiu	każdego	człowieka	ogromne	znaczenie.	Można	się	o	tym	prze-
konać	 analizując	 sposoby	 zaspakajania	 tej	 potrzeby	na	przestrzeni	 kolejnych	 lat	 i	 epok	
historycznych,	nawet	przy	ograniczonym	dostępie	do	wiedzy	w	czasach	zamieszek	poli-
tycznych	czy	zaborów.	

Obecnie,	gdy	edukacja	jest	ogólnie	dostępna	robi	się	wszystko,	aby	ułatwić	dzieciom	
i	młodzieży	zdobywanie	wiedzy.	Ważne	jest,	aby	tak	zwane	„zaplecze”	było	w	dobrym	
stanie	oraz	umożliwiało	spokojną	i	bezpieczną	pracę	z	dziećmi.	Reforma	oświaty	postawiła	
także	nowe	wyzwanie	i	zadanie	przed	jednostkami	samorządu	terytorialnego	w	dziedzinie	
oświaty	i	wychowania,	między	innymi:	dowożenie	dzieci	do	szkół,	modernizacja	czy	wy-
posażenie	bazy	szkolnej.

Budżet	terytorialny	zasilany	jest	z	budżetu	państwa	subwencją	oświatową,	co	nie	ozna-
cza,	że	nie	ponoszą	one	wydatków	finansowych	związanych	z	edukacją.

Urząd	Miasta	i	Gminy	w	Koprzywnicy	stara	się	w	tej	dziedzinie	jak	najwięcej	zrobić,	
i	rzeczywiście	w	tym	temacie	dużo	zostało	poczynione.	A	oto	wydatki	związane	z	inwe-
stycjami	oświatowymi	przy	szkole	podstawowej	w	Niedźwicach	w	roku	szkolnym	2008	
–	2009.
•	oświetlenie	nowego	boiska	szkolnego	-	29. 940, 02 zł,
•	remont	dachu	na	sali	gimnastycznej	-	54.262,50 zł,	z	tego	27.986	zł	pozyskano	z	mini-
sterstwa	edukacji	narodowej,

•	drzwi	wejściowe	–	3.950 zł,	z	budżetu	szkoły,
•	wymiana	okien	w	budynku	szkoły	i	drenaż	wokół	szkoły	–	66.008,42 zł,	z	tego	37.337	zł	
pozyskano	z	ministerstwa	edukacji	narodowej,

•	wielofunkcyjne	boisko	sportowe	–	256.300 zł,	z	 tego	125.500	zł	pozyskano	z	banku	
krajowego	warszawa,

AGNIESZKA	AMBROZIAK

NAUKA NIEPODLEGŁOŚCI
11	LISTOPADA	–„I	WOLNOŚCI	NADSZEDŁ	CZAS”,	to	myśl	przewodnia	Święta	Nie-

podległości,	jakie	miało	miejsce	w	szkole	podstawowej	w	Niedźwicach.
Listopad	to	czas,	aby	zatrzymać	się	w	codziennym	biegu,	wspomnieć	najbardziej	dra-

matyczne	wydarzenia	w	naszej	historii	–	walki	narodu	polskiego	o	Niepodległe	Państwo.	
To	czas	zadumy,	zastanowienia	się	nad	wartościami	tego	świata.	Wspominamy	wtedy	na-
szych	bliskich,	ale	także	tych,	którzy	poświęcili	swoje	życie	za	nasz	dzisiejszy	spokój	dnia	
codziennego.

Jak	co	roku,	tego	dnia	odbyła	się	w	szkole	uroczysta	akademia.	Uczniowie	w	odświęt-
nym	 stroju	 szkolnym	 najpierw	 odśpiewali	 hymn,	 potem	w	 przystępny	 i	 prosty	 sposób	
przedstawili	nam	historię	dojścia	Polski	do	wolności	i	suwerenności	po	123	latach	niewoli.	
Oprócz	 słów	były	 też	patriotyczno	 -	żołnierskie	pieśni,	 które	nucili	wszyscy	uczestnicy	
spotkania.

W	tym	dniu	padło	dużo	słów	o	Ojczyźnie,	tożsamości	narodowej	i	patriotyźmie.	Waż-
ne	jest,	aby	w	obecnych	czasach	w	sposób	przystępny	i	prosty	przekazywać	i	utrwalać	w	
pamięci	młodych	ludzi	tak	ważne	tematy.	Nie	możemy	dopuścić,	aby	dzieci	i	młodzież	nie	
wiedzieli	skąd	się	wzięła	i	czego	dotyczy	data	11 LISTOPADA 1918	roku.

Musimy	pamiętać,	że	„naród	bez	pamięci	ginie”	i	nie	możemy	do	tego	dopuścić.
aa	

Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ ZA PAN BRAT!!!
Technologię	informacyjną	powinniśmy	traktować	jako	pomoc	do	intelektualnej	działalności	

człowieka.
Jednym	z	zadań	szkoły	stało	się	przygotowanie	uczniów	do	życia	w	społeczeństwie	infor-

macyjnym.	Szkoła	ma	stwarzać	warunki	uczniom	do	nabywania	umiejętności	poszukiwania,	po-
rządkowania	i	wykorzystywania	informacji	z	różnych	źródeł	oraz	posługiwania	się	technologią	
informacyjną.	A	ponieważ	technologia	 informacyjna	to	zespół	środków,	czyli	urządzeń	takich	
jak:	komputery,	więc	bez	nich	niemożliwe	jest	edukowanie	uczniów	w	tym	kierunku.

W	program	edukacji	informatycznej	włączają	się	(a	przynamniej	powinni)	nauczyciele	wszyst-
kich	przedmiotów.	W szkole podstawowej w Niedźwicach	jest	to	możliwe	dzięki	nowoczesnej	
i	bogatej	bazie,	jaka	posiada	ta	placówka.

W	czerwcu	2008	roku	szkoła	otrzymała	nową	pracownię	komputerową	z	ministerstwa	edu-
kacji	narodowej	w	ramach	akcji	„komputery	dla	szkół”.	W	jej	skład	wchodzi:
•	9	stacji	roboczych,
•		zaplecze	dla	nauczyciela,	
•		serwer,
	 W	2009	roku	szkoła	otrzymała	laboratorium	fone-
tyczne	do	nauki	 języka	obcego,	w	 skład	 którego	
wchodzi:

•	stanowisko	wykładowcy	z	komputerem	i	jednostką	
centralną,

•	słuchawki	z	mikrofonem	dla	każdego	stanowiska,
•	oprogramowanie	sterujące,
•	oprogramowanie	magnetofonu	cyfrowego,
•	nagłośnienie	sali	lekcyjnej,

Nasza	pracownia	komputerowa	wyposażona	jest	
także	w	tablicę	interaktywną	casus.

W	czerwcu	2009	roku	szkoła	przystąpiła	do	konkursu	organizowanego	m.in.	przez	Sejmik	
Wojewódzki	i	Kuratorium	Oświaty	w	Kielcach	w	ramach	Świętokrzyskiego Programu Wspiera-
nia Rozwoju Edukacji na	obszarach	wiejskich	i	wygraliśmy	interaktywny	zestaw	multimedialny,	
w	skład	którego	wchodzą:
•	notebook	asus	wraz	z	myszą	optyczną	i	torbą,
•	tablica	smart,
•	projektor	hitach,
•	głośniki,	

Sprzęt	 jest	 już	w	szkole	zamontowany	i	używa-
ny	 przez	 nauczycieli	wszystkich	 przedmiotów,	 któ-
rzy	w	ramach	tego	konkursu	zostali	także	bezpłatnie	
przeszkoleni..	 Zabezpieczenie	 sali	 wykonała	 firma	
Argus,	 zaś	 sfinansował	 bezpieczny	 powiat	 sando-
mierski.

W	 ramach	działań	 ekologicznych	 szkoła	wzbo-
gaciła	się	o:
•	dwie	drukarki	atramentowe,
•	2	telewizory,
•	zestaw:	 telewizor	plazmowy,	mikroskop	elektronowy	 i	kamera	współdziałająca	z	mikrosko-
pem,

•	rzutnik,	ekran	i	aparat	cyfrowy,
•	projektor,

Korzystanie	z	tych	„nowinek”	techniki	wymaga	pracy	i	zaangażowania	ze	strony	nauczycieli,	
ale	jest	tez	bardzo	przyjemne	i	ciekawe.

AGNIESZKA	AMBROZIAK
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„W wigilię świętego Andrzeja, spełniona moja nadzieja
bodaj się to sprawdziło , co mi się ongi śniło”

Sobotnie	wieczory	dla	dzieci	na	wsi	często	nudne,	ale	wystarczy	trochę	pracy	oraz	zapału	
dorosłych	aby	to	zmienić.	Tak	właśnie	stało	się	w	Błoniu	gdzie	21	listopada	w	ramach	projektu	
pt	„Integracja szansą na lepsze jutro” realizowanego z PPWOW	w	pizzerii	MONACO	odbył	się	
magiczny	wieczór	andrzejkowy	dla	dzieciaków	z	całej	wsi.	Przy	zapalonych	świecach		odpra-
wiano		andrzejkowe	wróżby	–	pojawiło	się	min:	przewidywanie	przyszłości	z	kart,	odnajdywanie	
rzeki	życia,	kości	losu	,	odgadywano	również		ukryte	znaczenie	symboli		a	nie	obyło	się		oczywi-
ście	bez	najbardziej	znanego	lania	wosku	przez	klucz.	Nasi	milusińscy	jak	się	okazało	ochoczo	
brali	udział	w	tym	andrzejkowym	„przepowiadaniu	przyszłości”.	Była	także	okazja	by	zasiąść	
do	wspólnego	poczęstunku,	na	który	składała	się	min:	pyszna	pizza,	napoje	i	ciastka,	czyli	to,	
co	młodzi	czarodzieje	lubią	najbardziej.	Wiadomo,	że	są	to	produkty	smaczne,	ale	i	tuczące	tak	
więc	by	jak	najszybciej	spalić	te	nadprogramowe	kalorie,	poderwaliśmy	się	do	radosnego	tańca.	
Niestety	wszystko	 co	dobre	 szybko	 się	 kończy	 –	 trzeba	było	 się	 rozstać.	Nasi	młodzi	 goście	
oprócz	super	zabawy	poprzez	zabawy	zapoznali	się	z	piękną	tradycją.	

To	wszystko	nie	było	by	jednak	możliwe,	gdyby	nie	zaangażowanie	pań	z	KGW	w	Błoniu	na	
czele	z	radną	p. Anną Paluch.	Ich	przykład	pokazuje	jak	wiele	można	zrobić	nawet	mieszkając	
na	wsi,	wystarczy	tylko	chcieć	i	dopomóc		trochę	losowi	z	andrzejkowych	wróżb.

mieszkaniec	Błonia

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY 
DLA NAJMŁODSZYCH

Dzięki	 znakomitym	 warunkom	 przy-
rodniczym	 przez	 tysiąc	 lat	 naszych	 dzie-
jów	rolnictwo	w	okolicy	Koprzywnicy	było	
zawsze	 obecne.	 To	 ono	 dostarczało	 i	 do	
dziś	dostarcza	wielu	surowców	lub	półsu-
rowców,	z	których	przy	tradycyjnej	meto-
dzie	 przetwarzania	 powstają	 efektowne,	
wyróżniające	się	składem,	jakością	i	swymi	
cechami	 przysmaki	 regionalne.	 Początki	
upraw	 sadowniczych	 sięgają	 XII	 wieku,	
kiedy	 to	 kulturę	 rolną	wprowadzili	 cyster-
si	 osiedlający	 się	 na	 naszych	 ziemiach.	
Pierwszą	 główną	 uprawą	 była	 uprawa	
winorośli.	 Później	 coraz	 częściej	 zaczęto	
uprawiać	różne	gatunki	drzew	i	krzewów:	
dominowały	 sady	 i	 ogrody	 przydomowe	
z	przewagą	nasadzeń	jabłoni	 (antonówka,	
papierówka,	kosztela,	 szara	 reneta,	cesarz	
Wilhelm),	sadzono	także	grusze	(„ulęgałki”,	
klapsy,	 bery),	 oraz	 śliwy	 (lubaszki,	 dama-
chy),	których	owoce	od	dawna	suszono	lub	
spożywano	świeże.	

Potrawy do konkursu „Świętokrzyska Potrawa 
Świąteczna” z terenu gminy Koprzywnica 2009

Kolo	gospodyń	wiejskich	działa	w	Błoniu	od	dosyć	niedawna	bo	od	2009	r.	Zawiązało	się	ono	dzięki	
Programowi	Poakcesyjnego	Wsparcia	Obszarów	Wiejskich	–	Programowi	Integracji	Społecznej.	Należą	
do	niego	młode	i	ambitne	kobiety,	które	wiedzą	czego	chcą	i	na	co	je	stać.	Dowodem	tego	jest	już	kilka	
sukcesów	odnotowanych	na	koncie	pań	a	ich	największym	osiągnięciem	jest	zwycięstwo	w	konkursie	
na,,	 Świętokrzyską	 potrawę	 świąteczną”	 organizowanym	przez	Wojewodę	 Świętokrzyską	Bożentynę 
Pałkę-Korubę.	Nasze	panie	przygotowały	 karpia	 faszerowanego	kaszą	gryczaną	 i	 grzybami	 -	To	mi-
strzowska	potrwa,	delikatna,	aromatyczna	o	genialnym	smaku	–	zachwalał	Robert Sowa,	przewodniczą-
cy	jury,	szef	kuchni	warszawskiego	hotelu	Jan	III	Sobieski.
Potrawa	ta	dała	im	I	miejsce	a	ich	karp	zdeklasował	takie	specjały	jak:
Gołąbki	z	kiszonej	kapusty	–	Juliana	Fornal	z	Kluczewska,	Włoszczowa	
Świąteczny	schab	po	skorczowsku	–	Małgorzata	Ochenduszka	z	Kazimierzy	Wielkiej
Kaczka	z	jabłkami	i	żurawiną	–	Barbara	Grabda	z	Solca	–	Zdroju,	Busko	–	Zdrój
Pieróg	kasztelański	z	barszczem	na	swojskim	zakwasie	–	Helena	Ziółkowska	z	gminy	Kije	w	Pińczowie
Śledź	z	jabłkową	cebulą	z	dodatkiem	oleju	rzepakowego	–	Jerzy	Luba	z	gminy	Mirzec	ze	Starachowic
Piguły	–	Agnieszka	Mularczyk	z	Rudy	Malenieckiej	z	Końkich
Barszcz	wigilijny	postny	z	kruchymi	pierożkami	–	Barbara	Jasińska	z	Łącznej	ze	Skarżyska	–	Kamiennej	
Rolada	drobiowa	–	Wiesława	Swatek	ze	Staszowa
Świąteczna	szynka	z	pieca	–	Marianna	Grela	z	Bałtowa	w	Ostrowcu	Świętokrzyskim
Staropolska	rolada	z	żeberek	–	Gabriela	Sum	z	gminy	Sadowie	w	Opatowie
Karp	faszerowany	w	galarecie	–	Renata	Różańska	z	gminy	Oksa	w	Jędrzejowie
Gęś	pieczona	z	nadzieniem	grzybowym	–	Teresa	Klimczak	z	Daleszyc
Grycoki	–	Jadwiga	Brzoza	z	Sitkówki	–	Nowiny

Poczynania	Koła	Gospodyń	Wiejskich	zawsze	wspiera,	nigdy	nie	odmawia	pomocy	i	zawsze	służy	
dobrą	radą	Dyrektor	Domu	Kultury	Pani	Alicja Stępień.	Tak	też	było	i	tym	razem	chociażby	przy	aran-
żacji	świątecznego	stoiska	w	Sali	Lustrzanej	Wojewódzkiego	Domu	Kultury.	

Zdobyta	nagroda	pieniężna	z	pewnością	pozwoli	naszym	gospodyniom	poszerzyć	swoją	działal-
ność,	sięgać	coraz	to	nowych	horyzontów	oraz	dokonywać	rzeczy	wydawać	by	się	mogło	niemożli-
wych.	Gratulujemy	i	nie	ukrywam,	że	czekamy	na	dalsze	poczynania	i	sukcesy	pań	z	zaprzyjaźnionego	
Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Błoniu.																																																																																																				L.Z.

Susz	 jabłek	 i	 siwek	 do	 dziś	 wykorzysty-
wany	 jest	 do	 potraw	 regionalnych	 przygoto-
wywanych	z	kaszy	jaglanej,	jęczmiennej	oraz	
jako	dodatek	do	różnych	klusek	i	zup	owoco-
wych	np.	„pamuły”.	

W	 „kapustnikach”	 przydomowych	 rosło	
wiele	różnych	warzyw,	w	tym	głównie	kapu-
sta.	Sposób	jej	uprawy	przetrwał	do	dziś,	a	me-
toda	produkcji	przechodzi	z	ojca	na	syna.	

Dziś	 szczególne	 i	 bezcenne	 przysmaki	
kulinarne	mieszkańców	regionu	Koprzywnicy	
są	przygotowywane	według	tradycyjnych	me-
tod,	do	sporządzania	ich	wykorzystywane	są	
przede	wszystkim	surowce	z	własnego	gospo-
darstwa,	ale	często	też	są	zakupione.	

Aby	zachować	spuściznę	naszych	pokoleń,	
nie	niszczyć	tradycji,	która	jest	atutem	i	chlubą	
mieszkańców	naszego	regionu,	prezentujemy	
stare	 przepisy	 na	 potrawy	 świąteczne	wyko-
nywane	 na	 Ziemi	 Koprzywnickiej.	 Pamięć	
wykonywania	tych	potraw	sięga	czasów	mło-
dzieńczych	naszych	babć,	prababć.	Przepisy	

te	są	nadal	wiernie	przekazywane	z	pokolenia	
na	pokolenie,	w	wielu	przypadkach	są	kulty-
wowane,	zwłaszcza	przez	młode	gospodynie,	
a	wykonywanie	ich	odbywa	się	według	daw-

nych	 sprawdzonych	 receptur.	 Specjały	 są	
proste	w	wykonaniu,	tanie	i	smaczne,	bez	
udziału	 konserwantów	 czy	 polepszaczy	
smaku	i	koloru.								

A.S.

Karp faszerowany z Koprzywnicy uzyskał tytuł
najlepszej świętokrzyskiej potrawy świątecznej
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Postać	św.	 Jana	usytuowana	jest	przy	drodze	miedzy	Gnieszowicami	a	Koprzywnicą,	
stoi	i	czuwa	nad	rozległymi	polami	i	ludźmi	podróżującymi	okoliczną	drogą.	Wieki,	które	
spędził	na	tym	czuwaniu	wszystkie	te	zimy	i	lata,	smagany	wiatrem	i	deszczem	dały	się	mu	
we	znaki	bardzo	go	niszcząc	i	zniekształcając.	Postanowiono	odnowić	figurkę	w	raz	z	ka-
pliczką	a	zajęła	się	tym	pani Elżbieta Graboś.	Prace	trwały	kilka	tygodni,	ale	efekt	był	wart	
zachodu	i	czasu	mu	poświęconemu.	

13.12.2009	r.	w	kościele	parafialnym	pod	wezwaniem	Św.	Floriana	ks. prof. Ignacy Bokwa	
odprawił	mszę	św.,	podczas	której	nastąpiło	poświęcenie	figury	św.	Jana	Nepomucena.	Po	
mszy	nastąpił	uroczysty	przemarsz	z	figurką	na	miejsce,	w	którym	będzie	stała.	Dzięki	do-
brym	ludziom	i	ich	poświęceniu	nowo	odnowiona	figurka	może	przez	następne	dziesięcio-
lecia	być	źródłem	modlitwy	i	wiary	oraz	natchnieniem	dla	następnych	pokoleń.	

A.R.

Św. Jan już stoi 
na swym dawnym miejscu

Jak	co	roku	18.11.2009	r.	w	Łukowcu	od-
był	 się	odpust	 ku	 czci	błogosławionej Karo-
liny Kózkówny.	 Karolina	 Kózkówna	 jest	 pa-
tronką	kaplicy	w	Łukowci	i	patronuje	zarazem	
wszystkim	mieszkańcom	tej	wioski.	Aby	lepiej	
przybliżyć	osobę	młodej	patronki	postanowili-
śmy	pokrótce	przedstawić	jej	życiorys.

Przyszła	 na	 świat	 2	 VIII	 1898	 r.	 w	miej-
scowości	 Wał-Ruda	 (diecezja	 tarnowska)	
w	ubogiej	rolniczej	rodzinie	Jana	Kózki	i	Ma-
rii	z	domu	Borzęckiej	jako	czwarte	z	jedena-
ściorga	ich	dzieci.	Karolina	została	ochrzczona	
w	pięć	dni	po	urodzeniu	w	kościele	parafial-
nym	w	Redłowie.	Rodzice	Karoliny	byli	ludźmi	
głębokiej	wiary.	W	ich	rodzinie	pielęgnowano	
tradycje	 religijne	 i	 obyczajowe.	 Życie	 było	
dość	 surowe,	pracowite	 i	przepojone	poboż-
nością.	Dzieci	wraz	z	rodzicami	uczęszczały	
regularnie	w	niedziele	i	święta	do	kościoła	na	
Mszę	Świętą	oraz	dość	często	przystępowały	
do	 spowiedzi	 i	 Komunii	 Świętej.	 Codziennie	
odmawiano	wspólną	modlitwę	(pacierz),	śpie-

wano	Godzinki	o	Najświętszej	Maryi	Pannie,	
w	niedziele	Wielkiego	Postu	wraz	z	sąsiadami	
odprawiano	nabożeństwo	Gorzkich	Żali	z	po-
wodu	dużej	odległości	od	kościoła.	W	okresie	
Bożego	Narodzenia	ojciec	urządzał	w	domu	
szopkę,	 przy	 której	 niemalże	 każdego	 wie-
czoru	śpiewano	kolędy	i	pastorałki.	W	domu	
Karoliny	 gromadzili	 się	 sąsiedzi,	 aby	 słuchać	
treści	 religijnych	 czasopism,	 żywotów	 świę-
tych	 i	 Pisma	 Świętego.	 Często	 literaturę	 tę	
czytała	zebranym	Karolina.	Wielkim	poważa-
niem	wśród	mieszkańców	wsi	cieszył	się	wuj	
Karoliny	 Franciszek	 Borzęcki,	 który	w	 parafii	
propagował	kult	Najświętszego	Serca	Pana	Je-
zusa,	przewodniczył	wiejskim	nabożeństwom	
majowym	 i	 październikowym,	 zachęcał	 do	
czytelnictwa	katolickiego.	Sam	prowadził	nie-
wielką	 wypożyczalnię	 książek,	 z	 której	 też	
korzystała	 Karolina.	 Życie	 Karoliny	 przebie-
gało	prosto	 i	zwyczajnie,	podobnie	jak	życie	
wielu	jej	wiejskich	koleżanek.	W	latach	1906	
—	1912	ukończyła	miejscową	szkołę	podsta-
wową	z	wynikiem	celującym,	potem	przez	rok	
uczestniczyła	w	kursach,	które	poszerzały	jej	
wiedzę	zdobytą	w	 sześcioletniej	 szkole.	Ma-
jąc	 16	 lat	 przyjęła	 sakrament	 bierzmowania	
w	kościele	parafialnym	w	Zabawie,	do	którego	
przyłączono	 jej	 wieś	 rodzinną.	 Karolina	 an-
gażowała	się	w	życie	parafialne.	Należała	do	
Apostolstwa	Modlitwy,	była	zelatorką	Koła	Ży-
wego	Różańca.	Dziewczęta	z	poszczególnych	
róż	kolejno	dbały	o	porządek	w	kościele	para-
fialnym.	Często	też	brała	udział	w	pielgrzym-
kach	 na	 odpusty	 do	 Odporyszowa,	 Bielczy,	
Zaborowa	i	Tuchowa.	Jej	marzeniem	było	od-
być	pielgrzymkę	do	Kalwarii	Zebrzydowskiej	
i	w	tym	też	celu	zbierała	drobne	oszczędno-
ści.	„Jako	dorastająca	dziewczyna	wyróżniała	
się	wśród	rówieśnic	skromnością	w	postawie	
i	 w	 całym	 zachowaniu.	 Choć	 lubiła	 się	 po-
rządnie	ubrać	w	niedzielę,	nie	przywiązywała	
zbytniej	 wagi	 do	 strojów	 ani	 innych	 rzeczy,	
które	pochłaniają	uwagę	dziewcząt	w	jej	wie-

ku.	Pragnęła	służyć	Bogu	w	dozgonnym	dzie-
wictwie”	 (J.	 Białobok).	 Karolina	 od	 dziecię-
cych	 lat	ciężko	pracowała,	pomagając	matce	
w	zajęciach	domowych,	na	roli.	Przy	nadarza-
jącej	się	okazji	chętnie	pracowała	we	dworze	
lub	w	innych	gospodarstwach,	aby	materialnie	
wspomóc	swoich	rodziców.

Śmierć	Karoliny	nastąpiła	niespodziewanie	
i	jakże	boleśnie.	W	sierpniu	1914	r.	wybuchła	
pierwsza	 wojna	 światowa.	 Mieszkańcy	Wał-
Rudy	poznali	okropność	wojny,	więc	przesu-
wanie	się	linii	frontu,	rekwizycje,	niepewność	
o	swój	dalszy	los.	18	XI	1914	r.	wpadł	do	domu	
Kózków	pod	nieobecność	matki	 rosyjski	żoł-
nierz	i	kazał	wyjść	na	zewnątrz	Karolinie	i	jej	
ojcu,	 po	 czym	pognał	 ich	w	 stronę	 lasu.	 Po	
drodze	sterroryzował	ojca	i	kazał	mu	wracać	
do	domu.	Dwaj	chłopcy	widzieli	z	ukrycia,	jak	
żołnierz	pędził	przed	sobą	dziewczynę,	która	
stawiała	mu	opór,	broniła	się	silnymi	ciosami,	
usiłowała	 zawrócić	 z	 drogi.	 Zwłoki	 Karoliny	
znalazł	 jeden	 z	mieszkańców	wsi	 dopiero	 4	
grudnia.	 Liczne	 rany	 świadczyły	 wyraźnie	
o	 walce	 Karoliny	 w	 obronie	 czystości,	 o	 jej	
wielkim	 cierpieniu.	 Kilkakrotnie	 została	 cięta	
szablą,	wyrwała	się	oprawcy	i	uciekała	w	stro-
nę	wsi	przez	bagna.	Tam	wyczerpana	całko-
wicie	walką,	upływem	krwi,	bólem	i	ucieczką	

Błogosławiona Karolina Kózkówna 
patronką Kaplicy w Łukowcu

zakończyła	swoje	piękne	życie.	Pogrzeb	odbył	
się	6	XII	1914	r.	i	przerodził	się	w	wielką	mani-
festację.	Ludzie	widzieli	w	niej	świętą,	dziewi-
cę	i	męczennicę.	Proszono	ją	o	wstawiennic-
two	u	Boga	(J.	Białobok,	W.	Zalewski).

Ojciec	Święty	Jan	Paweł	II	ogłosił	w	Tarno-
wie	 Karolinę	 błogosławioną	 podczas	 trzeciej	
pielgrzymki	 do	 ojczyzny	w	 roku	 1987.	 Litur-
giczny	obchód	ku	czci	bł.	Karoliny	przypada	
na	dzień	jej	śmierci	(czyli	narodzin	dla	nieba),	
tzn.	18	listopada	i	ma	rangę	wspomnienia	obo-
wiązkowego.	 W	 homilii	 beatyfikacyjnej	 pa-
pież	Jan	Paweł	II	oddał	hołd	nowej	Patronce.	
Stwierdził,	że	Karolina	swoim	życiem	i	swoją	
śmiercią	mówi	przede	wszystkim	do	młodych.	
„Do	 dziewcząt	 i	 chłopców.	 Do	 mężczyzn	
i	 kobiet.	 Mówi	 o	 wielkiej	 godności	 kobiety:	
o	 godności	 ludzkiej	 osoby.	 O	 godności	 cia-
ła,	 które	wprawdzie	na	 tym	 świecie	podlega	
śmierci,	 jest	 zniszczalne,	 jak	 i	 jej	młode	 cia-
ło	 uległo	 śmierci	 ze	 strony	 zabójcy,	 ale	 nosi	
w	sobie,	to	ciało,	zapis	nieśmiertelności,	 jaką	
człowiek	ma	osiągnąć	w	Bogu	wiecznym	i	ży-
wym,	osiągnąć	przez	Chrystusa”.

„Błogosławiona Karolino,
Świeć nam przykładem swego męstwa;
Bądź wzorem pracy i modlitwy,
Czystości życia i męczeństwa.”
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Gmina	Koprzywnica	może	poszczycić	się	
znaczącymi	zmianami,	 które	będą	dotyczyły	
reorganizacji	siedziby	Komisariatu	Policji,	usy-
tuowanego	przy	ulicy	11	listopada.	

Według	informacji	udzielonych	przez	Ko-
mendanta	 Powiatowego	 Policji	w	 Sandomie-
rzu	mł. insp. mgr Zbigniewa Kotarskiego	
nowa	 struktura	 policji	 powstanie	 w	 Ko-
przywnicy	już	od	1	stycznia	2009	r.	i	będą	
pod	nią	podlegały	tzw.	punkty	przyjęć	w	
Łoniowie,	 Samborcu	 i	 Klimontowie.	Nie	
oznacza	to	jednak,	że	w	sąsiadujących	z	
nami	gminach	komisariaty	zostaną	zlikwi-
dowane.	 Będą	 tam	 pełnione	 codziennie	
dyżury	zmienne	a	mieszkańcy	z	danego	
terenu	będą	mogli	 liczyć	na	 swoich	do-
tychczasowych	dzielnicowych	oraz	poli-
cjantów	z	pionu	dochodzeniowo	śledcze-
go.	 W	 Samborcu	 punkt	 przyjęć	 będzie	
znajdował	się	w	specjalnie	wydzielonym	
miejscu	w	budynku	urzędu	gminy	zaś	w	
pozostałych	 miejscowościach	 tj.	 w	 Kli-
montowie	i	Łoniowie	jako	punkty	przyjęć	
będą	służyły	dotychczasowe	miejsca	peł-
nienia	służby.	

Według	 Komendanta	 Powiatowego	
Policji	w	Sandomierzu	na	stanowisko	ko-
mendanta	 nowego	 komisariatu	 policji	w	
Koprzywnicy	 ogłoszony	 został	 konkurs	
lecz	nie	wyłoniono	jeszcze	odpowiednie-
go	 kandydata.	 Ale	 z	 nieoficjalne	 źródła	
podają,	że	stanowisko	to	obejmie	dotych-

czasowy	 kierownik	 posterunku	asp. An-
drzej Furman.

Wiadomą	rzeczą	jest,	że	w	koprzyw-
nickim	 komisariacie	 będzie	 pełniło	 służ-
bę	29	funkcjonariuszy,	tj.	o	5	policjantów	
więcej	niż	jest	obecnie	w	wymienionych	
wyżej	czterech	jednostkach.	Nowa	struk-
tura	 policji	 będzie	 czynna	 całodobowo,	
wiąże	się	to	jednocześnie	z	poprawą	bez-
pieczeństwa	mieszkańców	oraz	utrzyma-
niem	porządku	na	terenie	naszej	gminy	i	
okolic.	Przewidywane	są	dodatkowe	pa-
trole,	wzmożona	 czujność	 oraz	monito-
rowanie	miasta.	Mieszkańcy	gminy	będą	
mogli	 liczyć	 na	 dyspozycyjność	 i	 profe-
sjonalizm	przełożonych	komisariatu,	któ-
rzy	będą	pełnić	dyżury	wymiennie.

Jak	wiadomo	 tak	duża	 jednostka	po-
licji	nie	może	prawidłowo	funkcjonować	
bez	 odpowiednich	 pojazdów	 służbo-
wych,	dlatego	też	do	Koprzywnicy	trafią	
dwa	nowe	samochody	w	tym	jeden	nie-
oznakowany.

Komendant	Powiatowy	Policji	podkre-
ślił,	 że	 współpraca	 z	 władzami	 naszego	
miasta	 układa	 się	 pozytywnie,	 istnieje	
wspólny	 dialog	 i	 partnerstwo,	 natomiast	
Burmistrz	 Koprzywnicy	 Marek Jońca	
dokłada	wszelkich	 starań,	 aby	dopomóc	
w	stworzeniu	nowego	komisariatu,	który	
uważa	za	prestiż	i	dumę	dla	Koprzywni-
cy.

(UW)

Wielkie zmiany na KOMISARIACIE POLICJI 
w Koprzywnicy

grafii	„Architektura	opactw	cysterskich.	Mało-
polskie	filie	Morimond”,	w	której	opracowała,	
przytaczając	 obszerny	 materiał	 ilustracyjny	
średniowieczną	 architekturę	 opactwa	 cyster-
skiego	w	Koprzywnicy.

Projekt	 „Biblioteka	Opactwa	Cysterskiego	
w	Koprzywnicy”	powstał	w	ramach	Programu	
Integracji	Społecznej.	Ideą	utworzenia	Biblio-
teki	Cysterskiej	było	odwołanie	 się	do	 jednej	
z	 najstarszych	 fundacji	 bibliotecznych	 ziemi	
sandomierskiej.	 Projekt	 zakładał	 inwentary-
zację	oraz	gromadzenie	i	archiwizację	wszel-
kich	materiałów	źródłowych,	prac	naukowych	
oraz	 publikacji	 dotyczących	historii	 opactwa	
oraz	historii	Koprzywnicy.	W	ramach	działań	
związanych	z	realizacją	tego	projektu	Miejsko	
–Gminna	 Biblioteka	 Publiczna,	 koordynator	
tego	projektu	wydzieliła	miejsce	na	gromadze-
nie	zebranych	materiałów	i	publikacji.	

W	 trakcie	 spotkania	 został	 rozstrzygnię-
ty	 konkurs	 zorganizowany	 dla	 dzieci	 i	 mło-
dzieży	 na	wykonanie	 albumu	pt.	 „Cysterskie	

echa	 w	 krajobrazie	 ziemi	 koprzywnickiej”.	
Przewodnicząca	jury	Pani Teresa Wach	ogło-
siła	wyniki	konkursu.	Zostały	przyznane	dwa	
równorzędne	pierwsze	miejsca,	które	zdobyły	
za	wykonanie	swoich	prac:	Angelika Ciździel	
z	Gnieszowic	oraz	Dominika Sarzyńska	z	Ko-
przywnicy	otrzymując	główne	nagrody	w	po-
staci	aparatów	fotograficznych,	drugie	miejsce	
przyznano	Szymoszowi Jasińskiemu	-	nagro-
dą	była	Mp4.	Każdy	z	 laureatów	dodatkowo	
otrzymał	monografię	„Architektura	opactw	cy-
sterskich.	Małopolskie	Filie	w	Marimond”	wraz	
z	dedykacją	prof. Łużynieckiej.	W	trakcie	spo-
tkania	prof. Ewa Łużyniecka	przedstawiła	swój	
wykład	pt.	„Biblioteki	w	architekturze	cyster-
skiej”	po,	którym	zadano	pani	profesor	wiele	
pytań	dotyczących	zwłaszcza	pocysterskiego	
zespołu	klasztornego	w	Koprzywnicy.	Wśród	
zaproszonych	gości	znaleźli	się	przedstawicie-
le	władz	samorządowych	a	także	liczne	grono	
nauczycieli	 szkół	 w	 Koprzywnicy.	 Spotkanie	
zakończono	rozmowami	przy	kawie.

M.	Floras

Otwarcie Biblioteki Opactwa Cysterskiego

Prof.	Ewa	Łużynecka	na	otwarciu	Bibliote-
ki	Opactwa	Cysterskiego	w	Koprzywnicy.

21	grudnia	br.	w	Sali	Widowiskowej	Miej-
sko-Gminnego	Ośrodka	Kultury	i	Sportu	w	Ko-
przywnicy	 odbył	 się	 Adwentowy	 Wieczór	
Autorski	 z	 prof. Ewą Łużuniecką	 połączony	
z	 uroczystym	 otwarciem	Biblioteki	Opactwa	
Cysterskiego	 w	 Koprzywnicy	 zorganizowany	
przez	Miejsko-Gminną	Bibliotekę	w	Koprzyw-
nicy,	 Stowarzyszenie	800-lecia	Opactwa	Cy-
sterskiego	 „Ku	 Przyszłości”	 w	 Koprzywnicy	
oraz	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Spor-
tu	w	Koprzywnicy.	

Prof. Ewa Łużyniecka	 absolwentka	 Wy-
działu	Architektury	Politechniki	Wrocławskiej,	
której	 działalność	 naukowo-badawcza	 zwią-
zana	jest	z	pracami	historyka	architektury,	po-
łączona	z	zawodem	architekta	i	konserwatora	
była	gościem	honorowym	inauguracji	Bibliote-
ki	Opactwa	Cysterskiego.	Jest	autorką	licznych	
samodzielnych	 publikacji	 min.:	 Architektura	
średniowiecznych	klasztorów	cysterskich	filia-
cji	ląbąskiej”,	„Architektura	klasztorów	cyster-
skich	na	Śląsku”,	„Gotyckie	świątynie	Wrocła-
wia”	oraz	współautorką	(wraz	ze	Zbigniewem 
Świechowskim	i	Robertem Kunkelem)	mono-
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FLORYSTYKA I ARANŻACJE ROŚLINNE
Firma	SANNORT	Sp.	z	o.o.	w	Sandomierzu,	 informuje	że	w	ramach	projektu	„Rolnik	bez	

kompleksów”	współfinansowanego	przez	Unię	Europejską	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	
Społecznego,	Priorytet	VIII.	–	Regionalne	kadry	gospodarki,	

Działanie	8.1	–	Rozwój	pracowników	i	przedsiębiorstw	w	regionie,	
Poddziałanie		8.1.2	–	wsparcie	procesów	adaptacyjnych	i	modernizacyjnych	w	regionie,	od-

bywa	się	dla	rolników	województwa	świętokrzyskiego	oraz	ich	domowników,	kurs	,,FLORYSTY-
KA I ARANŻACJE ROŚLINNE”.	Kurs	prowadzony	jest	w	budynku	Miejsko	–	Gminnego	Ośrodka	
Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy	i	będzie	trwał	do	30	grudnia	2009	r.

Podczas	dotychczasowych	zajęć	na	kursie	florystyki	i	aranżacji	roślinnych	panie	nauczyły	się	
wykonywać	piękne	dekoracje,	bukiety	i	inne	elementy	zdobnictwa	z	kwiatów,	czego	dowodem	
są	zamieszczone	barwne	fotografie.

Stanisław	Kuśmierz
Prezes	Zarządu	

W	Miejsko	-	Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Sportu		w	Koprzywnicy,	w	drugiej	połowie	listo-
pada	odbyło	się	szkolenie	plecionkarskie	„Od	patyczka	do	koszyczka	II”	zorganizowane	przez	
LOT	Partnerstwo	Ziemi	Sandomierskiej	i	współfinansowane	przez	Europejski	Fundusz	Społeczny	
w	ramach	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki.

Projekt	jest	rozwinięciem	i	kontynuacją	szkolenia	„Od	patyczka	do	koszyczka”	przeprowa-
dzonego	w	2007	r.	 ,	który	spotkał	 się	wtedy	z	dużym	zainteresowaniem	odbiorców.	Dlatego	
w	tym	roku	został	przeprowadzony	w	dwóch	16-osobowych	grupach	–	w	Czyżowie	Szlachec-
kim	w	cyklu	tygodniowym	oraz	w	Koprzywnicy	–	w	cyklu	weekendowym.

Kilkanaście	osób	z	gminy	Koprzywnica	i	gmin	sąsiednich	przez	pięć	dni	brało	udział	w	warsz-
tatach,	których	celem	była	praktyczna	nauka	wykonywania	wyrobów	plecionkarskich	z	czterech	
podstawowych	materiałów-	wikliny	zielonej,	wikliny	okorowanej,	słomy	i	rogożyny.	Nauka	od-
bywała	 się	pod	kierunkiem	plecionkarzy	 starszego	pokolenia,	 którzy	przekazywali	 tradycyjne	
wzory	i	techniki	plecionkarskie	z	naszego	regionu	oraz	z	okolic	Rudnika	i	Janowa	Lubelskiego.	
Na	zakończenie	szkolenia	odbył	się	wyjazd	studyjny	do	zagłębia	wikliniarskiego	w	Rudniku	nad	
Sanem	gdzie	zwiedzano	Centrum	Wikliniarstwa	oraz	pracownie	rzemieślnicze.	

Plecionkarstwo	było	niegdyś	bardzo	powszechną	umiejętnością,	która	obecnie	jest	w	zani-
ku.	Celem	tego	projektu	jest	przywracanie	i	popularyzowanie	plecionkarstwa	jako	sposobu	na	
dodatkowe	dochody	oraz	twórczego	rozwoju,	samorealizacji	i	satysfakcji	osobistej	ale	także	na	
zachowanie	naszego	regionalnego	dziedzictwa	kulturowego.	Niezwykle	sympatyczna	atmosfera	
i	niebywały	zapał	do	nauki	uczestniczek	szkolenia	świadczy	o	potrzebie	i	celowości	tego	typu	
szkolenia	oraz	daje	nadzieje	na	osiągnięcie	założonych	celów.	

W	czasie	szkolenia	powstało	wiele	wspaniałych	wyrobów	a	nawet	wyplecione	zostały	balu-
strady	balkonów	Domu	Kultury.	Organizatorzy	planują	podejmowanie	dalszych	działań	zmierza-
jących	do	pozyskiwania	funduszy	na	kontynuowanie	nauki	plecionkarstwa.

	

Komputerowy świat
Od	dnia	5.11.09	do	7.12.09	W	Domu	Kultury,	w	Koprzywnicy	

organizowany	był	kurs	komputerowy	dla	starszych	osób.	Kurs	finan-
sowany	był	w	ramach	projektu	„Gminny	Tygiel	Rekreacyjny”	ze	środ-
ków	PPWOW.	Na	kurs	zapisało	się	20	osób	w	większości	po	60	roku	
życia	było	też	kilka	młodszych	osób.	Kurs	prowadzony	był	przez	pana	Michała Sarzyńskiego.	

Na	początkowych	zajęciach	grupa	uczyła	się	budowy	i	podstaw	obsługi	komputera.	Po	paru	
spotkaniach	przyszedł	czas	na	naukę	 trochę	 trudniejszych	rzeczy	min.	obsługi	poczty	e-mail,	
internetu,	oraz	edytorów	teksty	i	grafiki,	a	także	sposoby	poruszania	się	i	wyszukiwania	informacji	
w	sieci.

Kurs	miał	na	celu	oswojenie	osób	 starszych	z	komputerem,	który	w	dzisiejszych	czasach	
jest	narzędziem	powszechnym	i	coraz	bardziej	użytecznym.	Uzyskane	umiejętności	na	pewno	
pomogą	lepiej	poznać	świat	komputerów	niedaleką	przyszłość,	w	której	komputery	będą	odgry-
wały	znaczną	rolę.	Mamy	nadzieję,	że	nauka,	którą	kursanci	otrzymali	przyda	im	się	w	dalszej	
drodze	przez	komputerowy	świat.	

rege

Od patyczka do koszyczka

Irena	Godyń,	etnograf

W	niedzielne	popołudnie	29	listopada	b.r.	
w	Miejsko-Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Spor-
tu,	odbył	się	spektakl	słowno	–	muzyczny	pt.	
„Na	 strunach	duszy”.	 Inscenizację	 tą	wy-sta-
wili	zaproszeni	goście	z	Domu	Pomocy	Spo-
łecznej	im.	Jana	Pawła	II	–	„Barka”	z	Janowa	
Lubelskiego.	Scenariusz	opracowany	był	przez	
psychologa	 pracującego	 w	 Domu	 Pomocy	
Społecznej,	 natomiast	 wszystkie	 wydarzenia	
zostały	ukazane	w	oparciu	o	prawdziwą	histo-
rię	małego	cygańskiego	chłopca.

W	rolę	aktorów	wcielili	się	nie	tylko	miesz-
kańcy	i	pracownicy	Domu	Pomocy	Społecz-
nej,	 lecz	 także	młodzi	wolontariusze	współ-
pracujący	z	tą	placówką.	

Przedstawienie	ukazywało	życie	chłopca,	
który	jako	dziecko	został	porzucony	przez	ro-
dzinę,	 ponieważ	 przysparzał	 same	 kłopoty.	
Od	 śmierci	uratowała	go	nauczycielka,	która	
przekazała	mu	najważniejsze	wartości,	jakimi	
powinien	kierować	 się	w	życiu	oraz	wycho-
wała	go	na	osobę	wierzącą.	Młody	człowiek	
pomimo	wielu	 rozterek	 i	wątpliwości,	 co	do	
swojego	 pochodzenia,	 gdy	 spotkał	 „swoich”	
cyganów	nie	przyłączył	się	do	nich.	Czuł	się	
zagubiony,	 lecz	 po	 długim	 wahaniu	 wstąpił	
jednak	do	seminarium	oraz	został	kapłanem.	

Na strunach naszych dusz
Pełne	 przejmujących	 emocji	 i	 wzruszeń	

widowisko	 teatralne	 ukazywało,	 w	 jaki	 spo-
sób	zwykły	człowiek	może	odnaleźć	drogę	do	
Boga.	W	puencie	zaś	 skierowana	do	wszyst-
kich	była	myśl,	że	to	właśnie	Bóg	kieruje	ży-
ciem	ludzkim	i	wygrywa	na	strunach	naszych	
dusz	melodię	życia.	

„Barka”	Dom	Pomocy	Społecznej	im.	Jana	
Pawła	II	w	Janowie	Lubelskim	funkcjonuje	od	
1950	 roku.	 Jest	 on	 jednostką	budżetową	Po-
wiatu	Janowskiego,	ma	charakter	ponadlokal-
ny,	posiada	180	miejsc	i	jest	przeznaczony	dla:	
osób	 przewlekle	 somatycznie	 chorych,	 osób	
w	podeszłym	wieku,	 osób	dorosłych	niepeł-
nosprawnych	 intelektualnie,	 osób	 przewlekle	
psychicznie	chorych,	kobiet	i	mężczyzn.	

Na	 terenie	 Domu	 znajdują	 się:	 kaplica,	
świetlica,	 gabinet	psychologa,	pomieszczenia	
do	fizykoterapii,	kinezyterapii	i	terapii	zajęcio-
wej.	W	każdym	budynku	mieszkalnym	znaj-
duje	się:	gabinet	zabiegowy,	jadalnia,	kuchnia	
podręczna	i	pokoje	dziennego	pobytu.	

W	 zależności	 od	 potrzeb	 Mieszkańcy	
mogą	 uczęszczać	 na	 Warsztaty	 Terapii	 Za-
jęciowej	 prowadzone	 przez	 Caritas	 Diecezji	
Sandomierskiej	oraz	korzystać	z	turnusów	re-
habilitacyj-nych	i	wycieczek.

ao
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Na	łamach	,,Koprzywnickich	Pejzaży”	ogłaszamy	konkurs	florystyczny.	
Rozwiązanie	konkursu	i	listę	zwycięzców	ogłosimy	w	numerze	20/2010.	
Z	pomiędzy	czytelników,	którzy	do	końca	lutego	nadeślą	kupony	
z	prawidłowymi	odpowiedziami	rozlosujemy	nagrody.	

1

Imię	i	nazwisko:

Adres:

Nr	tel.:

KUPON KONKURSOWY

2 3 4

              Rozwiązanie konkursu z nr 18/2009 r.
Prawidłowe	rozwiązanie	konkursu	z	nr	18	to:
1.	irga
2.	perukowiec
3.	rozchodnik
4.	chryzantema

Nagrodę	otrzymuje	pani	Maria Dereń z	Łukowca.	
Gratulujemy Alicja	Stępień

Odpowiedzi	prosimy	przesyłać	na	adres	naszej	redakcji:
,,Koprzywnickie	Pejzaże”	
ul.	Rynek	39	
27-660	Koprzywnica

KONKURS

Zgodnie	 z	 Planem	 szkolenia	 obronnego	
na	2009	roku	w	dniu	1	grudnia	2009	roku	zo-
stała	przeprowadzona	gminna	gra	obronna	pt.	
,,Kierowanie gminą w czasie podwyższania 
gotowości obronnej państwa w tym zagroże-
nia atakiem terrorystycznym”,	zgodnie	z	za-
rządzeniem	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	w	Ko-
przywnicy	 grą	 kierowała	 Sekretarz Miasta 
i Gminy Pani Dorota Kruszec – Nowińska. 

W	grze	obronnej	 udział	wzięli:	Pani Dy-
rektor Teresa Majczak,	 Pani Dyrektor Bar-
bara Miklas,	 pracownicy	 i	 uczniowie	 Szkoły	
Podstawowej	 w	 Koprzywnicy,	 Członkowie	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 z	 Koprzywni-
cy,	 Zbigniewic,	 Postronnej,	 Ciszycy,	 Krzci-
na	 i	 Gnieszowic	 wraz	 z	 Prezesem Miejsko 
- Gminnym Z OSP RP Panem Piotrem Frań-
czakiem	i	Komendantem Gminny Z OSP RP 
Panem Tadeuszem Krakowiakiem,	 Strażacy	
z	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Sandomierzu	
wraz	z	Dowódcą Jednostki Ratowniczo – Ga-
śniczej Panem kpt. mgr Rafałem Gajewiczem,	
Posterunek	Policji	w	Koprzywnicy	wraz	z	Pa-
nem Kierownikiem Andrzejem Furmanem,	
Komenda	Powiatowa	Policji	w	 Sandomierzu,	
NZOZ	„Rokitek”	jako	przedstawiciel	Pani Ga-
briela Religa,	Przedstawiciele	NZOZ	„Medyk”	
Pan Dr Dominik Machaj	i	Pani Barbara Dziu-
bek,	 Ratownicy	 z	 PCK	 Grupa	 Ratownictwa	
w	Sandomierzu	oraz	pracownicy	Urzędu	Mia-
sta	 i	 Gminy	 wchodzący	 w	 skład	 Gminnego	
Zespołu	Zarządzania	Kryzysowego.

Scenariusz	 zakładał,	 że	 w	 budynku	 Pu-
blicznej	Szkoły	Podstawowej	w	Koprzywnicy	
w	szatni	chłopców	leży	przedmiot	w	postaci	
paczki	nieznanego	pochodzenia.	Woźna,	któ-
ra	zauważyła	paczkę,	obawiając	się,	że	może	
to	 być	 ładunek	 wybuchowy,	 zawiadomiła	
Dyrektora	Szkoły.	Dyrektor	zarządziła	natych-
miastową	ewakuację	dzieci	oraz	pracowników	
i	 niezwłocznie	 poinformowała	 o	 tym	 fakcie	
Policję.	O	zaistniałej	sytuacji	zostały	powiado-
mione	także	straż	pożarna,	służby	medyczne	
oraz	Burmistrz	Miasta	i	Gminy w Koprzywni-
cy Pan Marek Jońca. 

Jako	 pierwsi	 na	 miejsce	 ćwiczeń	 na	 sy-
gnale	 przybyła	 Policja,	 następnie	 służby	me-
dyczne	 i	 straż	 pożarna.	 Ruch	 na	wszystkich	
drogach	dojazdowych	do	szkoły	został	całko-
wicie	wstrzymany.	

Najpierw	strażacy	przystąpili	do	gaszenia	
pożaru	w	szatni	szkoły	i	ratowania	pracownika,	
którego	zasłabł.	Następnie	do	pracy	przystą-
pił	 policyjny	 pirotechnik,	 który	 zabezpieczył	
ładunek	wybuchowy	oraz	 służby	medyczne,	
które	udzieliły	pomocy	poszkodowanym.

Uczestnicy	gry	oraz	zgromadzeni	obserwa-
torzy	mieli	okazję	po	raz	pierwszy	zobaczyć	
zakupiony	 przez	 Państwową	 Straż	 Pożarną	
w	Sandomierzu	namiot	medyczny,	w	którym	
udzielano	 pomocy	 „poszkodowanym	 dzie-
ciom”.	Po	około	40	minutach	grę	zakończono,	
Pani	Dyrektor	odwołała	ewakuację	i	powróco-
no	do	zajęć	przerwanych	alarmem.	

Na	 koniec	 głos	 zabrał	 Burmistrz	 Miasta	
i	Gminy,	który	pozytywnie	ocenił	współdziała-
nia	służb	w	przeprowadzonych	ćwiczeniach.

Gra	 obronna	 miała	 na	 celu	 sprawdzenie	
gotowości	służb	do	współdziałania	na	wypa-
dek	zagrożenia.

Renata	Krakowiak

BOMBA, POŻAR, EWAKUACJA
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„Największym odkryciem
To że można tak kochać
Przez caluśkie życie…”

Kiedy	 składa	 się	 przysięgę	 małżeńską	 czło-
wiek	jest	pewien	swojej	miłości	do	drugiej	osoby	
jak	niczego	na	świecie.	Mijają	jednak	lata	okrutny	
los	 nie	 zawsze	 jednak	pozwala	 ze	 sobą	 żyć	 aż	
do	grobowej	deski.	Są	jednak	ludzie,	dla	których	
długoletnie	pożycie	małżeńskie	jest	czymś	jak	najbardziej	oczywistym,	i	choć	życie	ich	nie	roz-
pieszcza	to	trwają	ze	sobą	na	dobre	i	na	złe.	

Takich	właśnie	dostojnych	jubilatów	z	okazji	mieliśmy	okazję	gościć	10	grudnia	w	MGOKiS	
w	Koprzywnicy.	Uroczystość	została	przygotowana	przez	Urząd	Miasta	i	Gminny	w	Koprzyw-
nicy	we	współpracy	 z	Domem	Kultury.	Odznaczenia	 z	 kwiatami	 i	 listami	 gratulacyjnymi	 od	
Prezydenta	Polski	Lecha	Kaczyńskiego	wręczali:

Burmistrz	Miasta	i	Gminny	w	Koprzywnicy	Marek	Jońca
Przewodniczący	Rady	Miasta		i	Gminny	w	Koprzywnicy	Stanisław	Pawlik
Poseł	na	Sejm	RP	Marek	Kiwtek	
Przedstawiciel	Wojewody	Świętokrzyskiego	
Sekretarz	Gminny	Dorota	Kruszec	–	Nowińska
Dyrektor	MGOKiS	Alicja	Stępień		

Swój długoletni związek świętowali tego dnia:
•	Adamczyk	Wacław	i	Janina	z	Gnieszowic	pobrali	się	18	listopada	1958	roku	
•	Ciach	Zofia	i	Jan	z	Łukowca	przysięgę	małżeńską	złożyli	16	stycznia	1958roku
•	Ciach	Matylda	z	Łukowca	w	związek	małżeński	weszła	1	marca	1957	roku
•	Czarneccy	Zdzisław	i	Mariann	z	Gnieszowic	przysięgli	sobie	wierność	5	czerwca	1957	r.
•	Gałka	Stanisław	i	Helena		z	Łukowca	założyli	ślubne	obrączki		1	stycznia	1957	roku
•	Granica	Stanisław	i	Henryka	ze	Zbigniewic	Kolonii	przysięgali	sobie	miłość	przed	Bogiem	21	
marca	1958	roku	

•	Jurek	Józef	i	Halina	z	Niedźwic	przysięgę	małżeńską	złożyli	19	maja	1958	r.
•	Kortyka	Mieczysław	i	Floretyna	z	Sośniczan	12	lipca	1957	roku	powiedzieli	sobie	skramentalne	
„tak”	

•	Krupa	Marian	i	Stefania	z	Koprzywnicy	założyli	ślubne	obrączki	8	grudnia	1958	roku
•	Łopatka	Stanisław	i	Marianna	z	Koprzywnicy	połączeni	zostali	węzłem	małżeńskim	12	maja	
1958	roku

•	Napieracz	Jan	i	Zofia	z	Koprzywnicy	przysięgali	sobie	miłość	przed	Bogiem	18	kwietnia	1957	r.
•	Pruś	Tadeusz	i	Maria	z	Błonia	24	grudnia	1958	roku	zakładając	złote	obrączki	zostali	mężem	
i	żoną

•	Rączkiewicz	Władysław	i	Janina	z	Gnieszowic	27września	1957	roku	stwierdzili	że	chcą	razem	
iść	przez	życie	„póki	śmierć	ich	nie	rozłączy”

•	Sabat	Mieczysław	i	Marianna	z	Kamienca	
•	18	października	1958	roku		pobrali	się	przysięgając	sobie	wierność	i	uczciwość	małżeńską	Sro-
czyńscy	Józef	i	Mieczysława	z	Koprzywnicy	założyli	ślubne	obrączki	29	grudnia	1958	roku

•	Staszewscy	 Kazimierz	 i	 Marianna	 z	 Koprzywnicy	 powiedzieli	 sobie	 sakramentalne	 „tak”	
26	września	1958	roku		

•	Stylscy	Marian	i	Danuta	z	Koprzywnicy	9	lutego	1957	roku	połączeni	zostali	węzłem	małżeń-
skim

•	Sulicy	 Edward	 i	Marianna	 z	Koprzywnicy	20	września	 1957	 roku	przysięgali	 sobie	miłość,	
wierność	i	uczciwość	małżeńską.

•	Śledź	Edward	i	Aniela	z	Niedźwic	6	sierpnia	1957	roku	założyli	ślubne	obrączki
•	Szatan	Władysław	i	Krystyna	z	Gnieszowic	przysięgali	sobie	miłość	przed	Bogiem	24	kwietnia	
1958	roku	

•	Szwed	Zygmunt	i	Stanisława		z	Kamieńca	dzień	w	którym	wypowiedzieli	święte	słowa	przysię-
gi	małżeńskiej	to	15	października	1958	r.	

•	Tokarscy	Edward	i	Maria	23	grudnia	1957	stwierdzili	że	chcą	iść	razem	przez	życie	póki	śmierć	
ich	nie	rozłączy		

•	Witas	Stanisław	i	Honorata	przysięgali	sobie	miłość	przed	Bogiem	14	stycznia	1958	roku	
•	Wrona	Zygmunt	i	Mieczysława	17	listopada	1958	zakładając	ślubne	obrączki	wypowiedzieli	
sakramentalne	„tak”.
Dla	 podkreślenia	 niezwykłego	 charakteru	 tego	wydarzenia	 przygotowano	 część	 artystycz-

ną,	na	którą	złożył	się	mini	koncert	sentymentalnej	piosenki	zespołu wokalnego AVANGARDA 	
oraz	piękny	walc w wykonaniu STS „Samaba”,	któremu	towarzyszył	pokaz	starych	zdjęć	ślub-
nych	prawie	wszystkich	par.	Dodatkową	nie	lada	gratką	dla	zgromadzonych	osób	było	usłyszenie	
wiersza	autorstwa Pani Janiny Rączkiewicz	oraz	kilku	piosenek	zagranych na skrzypcach przez 
Pana Zygmunta Wronę. 

To	miłe	spotkanie	zakończyło	się	w	sympatycznej	atmosferze		wspomnień	i	wspólnym	śpie-
wie	nieco	już	zapominanych	piosenek	z	lat	młodości	naszych	jubilatów.	Łza	wzruszenia	pojawiła	
się	tego	dnia	w	niejednym	oku.	Patrząc	na	siedzące	przy	stołach	pary	można	było	pozazdrościć	
i	podziwiać	tak	wspaniałe	uczucie,	które	pomimo	upływu	lat	wciąż	jest	niezmienne,	jak	w	sło-
wach	piosenki	

„Wielka miłość, wielka siła zostajemy jej wierni na zawsze”.
kaom@

Jubileusz długoletniego pożycia par
Kochani Moi!
Jak szybko przeżyliśmy te lata,

I doczekaliśmy nieoczekiwanej starości,
Która przyniosła nam zmartwienia  

i choroby,
A przecięła nam kwiat naszej młodości.

Teraz widzimy młodość we śnie, 
Jak odpływa gdzieś w oddali

A my ze swą uciążliwą starością,
Na brzegu lądu, myśmy pozostali.

Teraz często z różańcem w ręku
Siedzimy czasem pod ścianą

I ze łzami w oczach, 
z drżeniem serca wspominamy ta naszą 

młodość ukochaną.

Burmistrzu, przecież jest nas tak mało,
Dbaj o każdego starca

Aby źle mu się nie działo.
Dbaj wszystkich starców,

Wspieraj ich pomocą drogi panie, 
Aby każdy zjadł codziennie gorący posiłek,

Miał ciepłe i jasne mieszkanie.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia,
Wszyscy będą sobie składać  
najserdeczniejsze życzenia,

Więc, gdy wyruszysz po kolędzie  
drogi kapłanie

Zamień ze starcem chociaż króciutkie 
zdanie.

Kiedy Ojciec Święty odwiedzał polskie 
strony

Polecał się w modlitwie ludziom starszym 
i upośledzonym.

Dziś posmutniały łąki i pola,
Nie szumi tam pięknie las

Bo odszedł od nas do nieba Święty Ojciec 
nasz.

Teraz błogosław nam z nieba
Od gór Az do morza

A w jego błogosławieństwie wspiera go 
Matka Boża.

O tym błogosławieństwie dowiedział się 
cały świat,

Że Ojcem Świętym został Polak
Syn Polskiej ziemi a nasz brat.

Janina Rączkiewicz
Gnieszowice
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Wykonanie:
Grzyby	umyć,	namoczyć,	ugotować	a	następnie	pokro-
ić	w	paski.	
Karpia	sprawić,	nie	odcinając	głowy,	natrzeć	solą.	
Kaszę	zalać	szklanką	wrzątku,	dodać	sól	i	łyżkę	masła,	
ugotować.	
Cebulę	obrać,	posiekać	 i	zeszklić	na	maśle,	następnie	
dodać	grzyby	i	całość	podsmażyć.	Wymieszać	z	kaszą,	
doprawić	solą	i	pieprzem.	
Gdy	farsz	przestygnie,	połączyć	go	z	żółtkami.	
Doprawionym	nadzieniem	nafaszerować	rybę,	zszyć,	ułożyć	w	brytfannie.	Podlać	resztą	
stopionego	masła	i	2	łyżkami	wody.
Piec	50	minut	w	temp.	180°C,	często	podlewając	powstałym	tłuszczem.
Upieczonego	karpia	przełożyć	na	półmisek	i	polać	przygotowanym	sosem.
Sos	z	pieczenia	połączyć	z	bulionem,	zaprawić	150	ml	śmietany	i	szybko	zagotować.

Składniki:
1,5	kg	karpia
15	dkg	kaszy	gryczanej
10	dkg	suszonych	
											prawdziwków
2	cebule
4	łyżki	masła
2	żółtka
150	ml	śmietany
sól,	pieprz	do	smaku
kilka	łyżek	bulionu

Karp faszerowany 
kaszą gryczaną i grzybami

Pysznie, pachnąco, świątecznie 
– czyli przepisy świąteczne

„Pieróg wigilijny”
Składniki:

na farsz:
3	szklanki	kaszy	gryczanej
0,5	kg	ziemniaków
0,5	kg	białego	sera
2	cebule
olej	do	podsmażenia
sól	i	pieprz	do	smaku

na ciasto drożdżowe:
2	szklanki	mąki
5	dag	drożdży
4	żółtka
2-3	łyżki	śmietany	
sól
woda

Wykonanie
Kaszę	 ugotować	 na	 sypko	 pod	 przykryciem.	

Ser	zemleć	przez	maszynkę.	Ziemniaki	ugotować,	
przetrzeć	przez	praskę	i	pozostawić	do	ostudzenia.	
Cebulę	zeszklić	na	oleju	 rzepakowym	tłoczonym	
na	 zimno.	Następnie	wszystkie	 składniki	wymie-
szać	i	doprawić	do	smaku	sola	i	pieprzem.	

Ciasto	drożdżowe	przygotować	jak	na	pierogi,	
rozwałkować,	 następnie	 wykrawać	 duże	 krążki	
i	nadziewać	 je	 farszem.	Ulepione	pierogi	piecze-
my	w	piekarniku	na	 złoty	 kolor.	 Po	wystudzeniu	
można	pieróg	pokroić	na	mniejsze	kawałki.	

Składniki:

35	dag	przesianej	mąki
2	jajka
20	dag	twarogu
5	dag	rodzynek
5	dag	suszonych	śliwek
5	dag	suszonych	jabłek
15	dag	maku
1	szklanka	mleka
0,5	szklanki	cukru
olejek	migdałowy

Wykonanie
Mak	 przebrać,	 opłukać,	 sparzyć	 wrząt-

kiem,	 osączyć,	 zemleć	 w	 maszynce.	 Zalać	
gotującym	się	mlekiem.	Przyprawić	do	smaku	
cukrem	i	olejem	migdałowym.	Rodzynki,	śliw-
ki,	jabłka	starannie	umyć,	namoczyć	w	letniej	
wodzie,	a	kiedy	zmiękną,	osączyć,	pokroić	 i	
zemleć.	 Twaróg	 wymieszać	 z	 jednym	 jabł-
kiem,	cukrem	i	bakaliami.

Z	 maki,	 pozostałego	 jajka	 i	 pół	 szklanki	
ciepłej	wody	wyrobić	ciasto,	cienko	rozwałkować	na	stolnicy	posypanej	mąką.	Szklanką	lub	
filiżanką	wycinać	krążki.	Na	każdym	położyć	łyżkę	farszu	twarogowo	–	bakaliowego,	ulepić	
pierogi	 i	ugotować.	Ugotowane	pierogi	podawać	polane	sosem	makowym	albo	śmietanką	
wymieszaną	z	cukrem	waniliowym.	

„Pierożki 
na słodkoy”

Składniki:
„Piecok 
koprzywnicki”

2	kg	kaszy	jaglanej
0,5	kg	grzybów	suszonych
5	jajek
1	kg	owoców	suszonych	
		(np.	jabłka,	gruszki,	śliwki,	
		morele)
1	duża	cebula	
olej	rzepakowy	tłoczony	
na	zimno	do	smażenia	
przyprawy	-	sól	i	pieprz

Wykonanie:
Kaszę	jaglaną	ugotować	na	sypko.	Owoce	

suszone	 staranie	 umyć,	 namoczyć	 w	 letniej	
wodzie,	 a	 kiedy	 zmiękną,	 osączyć	 i	 pokroić	
w	kostkę.	Grzyby	oczyścić,	opłukać	pod	bie-
żącą	wodą	i	ugotować	a	następnie	pokroić.	Ce-
bulę	obrać,	pokroić	w	kostkę	i	zeszklić	na	oleju	

na	złoty	kolor.	Wszystkie	składniki	połączyć	i	starannie	wymieszać,	doprawić	do	smaku	solą	
i	pieprzem.	Jajka	ugotować	na	twardo,	obrać.	

Przygotowany	farsz	wyłożyć	na	blachę,	(można	ułożyć	wzdłuż	formy	całe	jaja)	i	piec	
w	piekarniku	1	godzinę.

„Piecok”	wyśmienicie	smakuje	polany	sosem	grzybowym.
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Obrady	odbyły	się	według	zamieszczonego	niżej	porządku:
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	2009	rok.
5.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	określenia	wymagań	jakie	po-

winien	spełniać	przedsiębiorca	posiadający	lub	ubiegający	
się	 o	 uzyskanie	 zezwolenia	 na	 prowadzenie	 działalności	
gospodarczej	 w	 zakresie	 odbierania	 odpadów	 komunal-
nych	 od	właścicieli	 nieruchomości	 i	 opróżniania	 zbiorni-
ków	 bezodpływowych	 i	 transportu	 nieczystości	 ciekłych	
na	terenie	Gminy	Koprzywnica.

6.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	przystąpienia	do	Projektu	in-
westycyjnego	pod	nazwą	„e	–świętokrzyskie	Budowa	Sys-
temu	 Informacji	 Przestrzennej	Województwa	 Świętokrzy-
skiego”	i	zabezpieczenia	wkładu	własnego.

7.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	przystąpienia	do	Projektu	inwesty-
cyjnego	pod	nazwą	„e-świętokrzyskie	Rozbudowa	Infrastruk-
tury	Informatycznej	JST”	i	zabezpieczenia	wkładu	własnego.

8.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	przyjęcia	(obniżenia)	średniej	ceny	
skupu	żyta	do	celów	wymiaru	podatku	rolnego	na	2010	rok.

9.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	określenia	wysokości	stawek	po-
datku	od	nieruchomości	oraz	zwolnień	z	podatku	na	2010	rok.

10.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	określenia	stawek	i	zwolnień	
w	podatku	od	środków	transportowych	na	2010	rok.	

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

12.	Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 opłat	 za	 przyjecie	 ścieków	
przez	Oczyszczalnie	Ścieków	w	Koprzywnicy.

13.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	moderni-
zację	oświetlenia	ulicznego	na	terenie	Gminy	Koprzywnica.

14.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	przekaza-
nie	nieruchomości.					

15.	Wolne	wnioski	i	zapytania	radnych.
16.	Zamknięcie	obrad	sesji.	

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA NR XXXVIII/171/09	 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Podjęta	uchwała	wynika	z	otrzymanych	dotacji	i	przenie-
sień	między	paragrafami.	

UCHWAŁA  Nr XXXVIII/172/09	w sprawie określenia wy-
magań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy Koprzywnica

Zgodnie	z	art.11	ustawy	z	dnia	23	stycznia	2009r.	o	zmianie	
niektórych	ustaw	w	związku	ze	zmianami	w	organizacji	i	po-
dziale	 zadań	 administracji	 publicznej	 w	 województwie	 (Dz.	
U.	Nr	92,	poz.753)	na	Radzie	Miejskiej	spoczywa	obowiązek	
podjęcia	uchwały	określającej	wymagania,	jakie	powinien	speł-
niać	przedsiębiorca	ubiegający	się	o	uzyskanie	zezwolenia	na	
świadczenie	usług	w	zakresie	odbierania	odpadów	komunal-
nych	 od	właścicieli	 nieruchomości	 oraz	 opróżniania	 zbiorni-
ków	bezodpływowych	i	transportu	nieczystości	ciekłych

UCHWAŁA Nr XXXVIII/173/09	w sprawie przystąpienia 
do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie 
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”i zabezpie-
czeni wkładu własnego.

Gmina	 zamierza	 przystąpić	 do	 realizacji	 projektu		
pt.	 „e-świętokrzyskie	 Rozbudowa	 Infrastruktury	 	 Infor-
matycznej	 JST”	 realizowanego	w	 ramach	Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	Województwa	Świętokrzyskie-
go	na	 lata	2007-2013,	Oś	priorytetowa	2,	Wsparcie	 in-
nowacyjności,	 budowa	 społeczeństwa	 informacyjnego	
oraz	wzrost	potencjału	inwestycyjnego	regionu,	Działa-
nie	2.2.	Budowa	 infrastruktury	 społeczeństwa	 informa-
cyjnego,	współfinansowanego	z	Europejskiego	Funduszu	
Rozwoju	Regionalnego	

UCHWAŁA Nr XXXVIII/174/09	w sprawie przystąpienia 
do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie 
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego.

Zgodnie	z	koncepcją	Systemu	Informacji	Przestrzennej	Wo-
jewództwa	 Świętokrzyskiego	 zamawiającym	 i	 głównym	 Be-
neficjentem	 rezultatów	 projektu	 jest	 samorząd	 województwa	
reprezentowany	 przez	 Urząd	 Marszałkowski	 Województwa	
Świętokrzyskiego.	 Partnerami	projektu	 są	 jednostki	 samorządu	
terytorialnego	województwa,	do	 szczebla	 gminnego	włącznie.	
Dla	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego	 zostaną	 dostarczone	
rozwiązania	systemu	i	narzędzia	usprawniające	funkcjonowanie	

Informacja z obrad Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada  2009 roku 
administracji	samorządowej.	W	ramach	realizowanego	projektu	
powstanie	Regionalne	Centrum	Przetwarzania	Danych	zlokalizo-
wane	w	województwie	oraz	we	wszystkich	powiatach	-	Lokalne	
Centra	Przetwarzania	Danych	świadczące	usługi	dostępu	do	baz	
danych	SIPWŚ	na	poziomie	powiat	–	gminy.	Wyposażenie	na	
potrzeby	 tych	 centrów	zostanie	 sfinansowane	 ze	 środków	bu-
dżetowych	projektu.	Centra	zostaną	zlokalizowane	w	powiatach	
z	 uwzględnieniem	 faktu	 koniecznej	 współpracy	 z	 ośrodkami	
powiatowymi	służby	geodezyjnej	i	kartograficznej,	udostępnia-
jącymi	 kluczowe	warstwy	 danych	 tj.	 dane	 ewidencji	 gruntów	
i	budynków	oraz	mapę	zasadniczą.	Efektem	przeprowadzonych	
działań	ma	być	obok	integracji	systemu	informacji	przestrzennej	
z	rozwiązaniami	„e-administracji”	opracowanie	e-usług,	polega-
jących	na	udostępnieniu	informacji	publicznej	m.in.	w	zakresie:

–	planowania	przestrzennego,
–	gospodarki	nieruchomościami,
–	informacji	środowiskowej,
–	oferty	inwestycyjnej	terenu,
–	innych	rejestrów	i	zakresów	danych	dotyczących	gospo-

darki	przestrzennej.

Projekt	ma	za	zadanie	zlikwidować	problemy	ze	zbyt	długą	
drogą	komunikacji	i	wymiany	informacji	pomiędzy	jednostka-
mi	samorządu	terytorialnego,	jak	również	między	obywatelem	
i	urzędem.	Projekt	jest	również	skorelowany	z	kontynuowanym	
projektem	wojewódzkim	w	zakresie	dalszej	informatyzacji	jed-
nostek	 samorządu	 terytorialnego.	 Warunkiem	 przystąpienia	
danej	JST	do	realizacji	niniejszego	projektu	jest	zabezpieczenie	
środków	na	udział	własny	niezbędny	do	uzupełnienia	dofinan-
sowania	projektu	w	roku	2011.	

Z	 uwagi	 na	możliwość	 realizacji	 projektu	 w	 całym	woje-
wództwie	oraz	długofalowej	perspektywy	rozwoju	systemu	in-
formacji	przestrzennej,	podjęcie	uchwały	w	sprawie	przystąpie-
nia	do	projektu	i	jego	współfinansowania	jest	celowe	i	zasadne.

UCHWAŁA NR XXXVIII/175/09	w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości  oraz zwolnień z po-
datku w 2010 roku.

Zgodnie	z	art.18	ust.	2	pkt.	8	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	
r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz	1591	
z	póź.	zm.)	art.	5	i	7	ust.	3	ustawy	z	dnia	12	stycznia	1991	r.	
o	podatkach	i	opłatach	lokalnych	(	Dz.	U.	z	2006	r.	Nr	121	poz.	
844)	oraz	obwieszczenia	Ministra	Finansów	z	dnia		03	sierpnia	
2009r	r.	w	sprawie	górnych	granic	stawek	kwotowych	podat-
ków	i	opłat	lokalnych	w	2010	r.		(	M.P.	Nr	52		poz.	742)	Rada	
Miejska	 jest	 upoważniona	 do	 określenia	 stawek	 podatku	 od	
nieruchomości	i	zwolnień	z	podatku.	W	wykonaniu	w/w	kom-
petencji	Rada	Miejska	ustala	stawki	podatku	od	nieruchomości	
w	wysokości	nie	przekraczającej	górnych	stawek	kwotowych	
określonych	w	Obwieszczeniu	Ministra	Finansów.

Rada	Miejska	dokonuje	zwolnień	z	podatku	od	nierucho-
mości	biorąc	pod	uwagę	potrzeby	gospodarcze	i	oczekiwania	
społeczne.	Mając	 powyższe	 na	względzie	 podjęcie	 uchwały	
jest	zasadne.

UCHWAŁA NR XXXVIII/176/09	w sprawie określenia wy-
sokości stawek i zwolnień w  podatku od środków transporto-
wych na 2010 rok.

Zgodnie	z	art.18	ust.	2	pkt.	8	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	
o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.	U.	 z	 2001	 r.	Nr	 142,	 poz	 1591	
z	póź.	zm.)	art.	5	 i	7	ust.	3	ustawy	z	dnia	12	stycznia	1991	r.	
o	podatkach	i	opłatach	lokalnych	(	Dz.	U.	z	2006	r.	Nr	121	poz.	
844)	oraz	Obwieszczenia	Ministra	Finansów	z	dnia		03	sierpnia	
2009	r.	w	sprawie	górnych	granic	stawek	kwotowych	podatków	
i	opłat	lokalnych	w	2010r	/	M.P.	Nr	52	poz.	742/	i	Obwieszczenia	
Ministra	Finansów	z	dnia	6	października	2009r.	w	sprawie	stawek	
podatku	od	środków	transportowych	obowiązujących	w	2010	r.	
/M.P.	Nr	67	poz.	872/	Rada	Miejska	jest	upoważniona	do	okre-
ślenia	wysokości	 stawek	podatku	od	środków	transportowych.	

W	wykonaniu	w/w	kompetencji	Rada	Miejska	ustaliła	staw-
ki	podatku	od	środków	transportowych	na	2010r	w	wysokości	
nie	przekraczającej	górnych		granic	stawek	kwotowych	okre-
ślonych	w	Obwieszczeniu	Ministra	Finansów.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/177/09	w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica.

Powyższe	taryfy	opracowano	zgodnie	z	przepisami	ustawy	
z	dnia	7	czerwca	2001r.	o	zbiorowym	zaopatrzeniu	w	wodę	
i	zbiorowym	odprowadzaniu	ścieków	(Dz.U	z	2006r.	Nr	123	
poz.	858).

Ceny	i	stawki	opłat	zawarte	w	taryfach	określono	na	pod-
stawie	niezbędnych	przychodów	dla	prowadzenia	działalności	
w	zakresie	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	i	zbiorowego	od-
prowadzania	ścieków.

UCHWAŁA NR XXXVIII/178/09  w sprawie opłat za przyje-
cie ścieków przez Oczyszczalnię Ścieków w Koprzywnicy.

Uchwała	 została	 opracowana	 zgodnie	 z	 art.4	 ust.1	 pkt.2	
ustawy	 z	 dnia	 20	 grudnia	 1996r.	 o	 gospodarce	 komunalnej.	
(Dz.U	z	1997r.	Nr	9	poz.43	z	późn.	zm.)

UCHWAŁA Nr XXXVIII/179/09	w sprawie wyrażenia zgo-
dy na przekazanie  nieruchomości 

Zgodnie	z	art.	18	ust.	2	pkt	9	lit.	a	z	dnia	8	marca	1990	roku	
o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	z	2001	roku	Nr	142,	poz.	1591	
z	późn.	zm.)	oraz	art.	13	ust.	1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	
roku	o	gospodarce	nieruchomościami	(Dz.	U.	z	2004	r.	Nr	261,	
poz.	2603	z	późn.	zm.)określenia	zasad	nabycia,	zbycia	i	ob-
ciążenia	nieruchomości	gruntowych	oraz	ich	wydzierżawienia	
lub	najmu	na	okres	dłuższy	niż	trzy	lata	,	o	ile	ustawy	szczegól-
ne	nie	stanowią	inaczej;	do	czasu	określenia	zasad,	czynności	
te	wymagają	zgody	Rady.

Przedmiotowe	 nieruchomości	 położone	 są	 przy	 drodze	
krajowej	nr	79	o	kierunku	Sandomierz	–	Kraków	i	są	niezbęd-
ne	w	celu	poprawy	infrastruktury	drogowej	tj.	odprowadzenie	
wód	opadowych,	złagodzenie	zjazdu	do	ulicy	Armii	Krajowej	
i	ulicy	Floriańskiej	w	Koprzywnicy.

UCHWAŁA NR XXXVIII/180/09	w sprawie zatwier-
dzenia PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SOŚNICZA-
NY, BŁONIE, ŁUKOWIEC, GNIESZOWICE, ZBIGNIEWI-
CE  na lata 2009-2015.

Gmina	 zamierza	 ubiegać	 się	 o	 dofinansowanie	 budowy	
świetlic	oraz	adaptacji	budynków	wiejskie	świetlice	integracyj-
ne	oraz	 zagospodarowanie	 terenu	w	miejscowościach	 Sośni-
czany,	Błonie,	Łukowiec,	Gnieszowice,	Zbigniewice	w	ramach	
działania	„Odnowa	i	rozwój	wsi”	objętego	Programem	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007-2013.	Niezbędnymi	załącz-
nikami	do	wniosku	o	dofinansowanie	będą	m.in.	plan	odnowy	
miejscowości	oraz	uchwała	rady	gminy	w	sprawie	zatwierdze-
nia	planu	odnowy	miejscowości.

Zadania	te	zostały	ujęte	w	projekcie	budżetu	gminy	na	rok	
2009.	W	związku	z	tym	że	gmina	zamierza	ubiegać	się	o	do-
finansowanie	a	uchwała	 rady	gminy	zatwierdzająca	plan	od-
nowy	miejscowości	jest	niezbędnym	załącznikiem	do	wniosku	
o	dofinansowanie,	podjęcie	przedmiotowej	uchwały	jest	w	peł-
ni	uzasadnione.

Janina	Podobińska

Łagodzenie skutków
bezrobocia w gminie
Urząd	Miasta	 i	Gminy	w	Koprzywnicy	 realizując	 ustawę	

z	dnia	20	kwietnia	2004	roku	o	promocji	zatrudnienia	i	insty-
tucjach	rynku	pracy	(Dz.U.	z	2008	r.	Nr	69,	poz.	415	z	późn.
zm.)	podejmuje	corocznie	działania	mające	na	celu	łagodzenie	
skutków	bezrobocia.

Współpracując	 z	 Powiatowym	Urzędem	Pracy	w	 Sando-
mierzu	tworzy	się	grupy	interwencyjne	i	grupy	robót	publicz-
nych,	w	których	bezrobotni	otrzymują	zatrudnienie.

Niejednokrotnie	dochód	z	 tytułu	 tej	pracy	 stanowi	 jedyne	
źródło	utrzymania	wielu	licznych	rodzin.	Dlatego	też	mając	na	
względzie	 wykonywanie	 prac	 remontowych,	 porządkowych	
systemem	gospodarczym	przy	minimalnym	nakładzie	środków	
finansowych,	tworząc	jednocześnie	miejsca	pracy	dla	ludzi	naj-
bardziej	potrzebujących,	w	dalszym	ciągu,	w	miarę	istniejących	
możliwości	będą	organizowane	grupy	do	prac	interwencyjnych	
i	robót	publicznych,	w	których	kolejne	osoby	znajdą	zatrudnienie.

Należy	również	wspomnieć	o	umożliwianiu	osobom	bez-
robotnym	będących	absolwentami	szkół	o	kierunkach	pokrew-
nych	działalności	Urzędu	odbywanie	stażu,	a	wcześniej	także	
przygotowania	zawodowego.

Na	uwagę	zasługuje	fakt,	że	5	osób,	które	były	zatrudnione	
w	ubiegłych	latach	w	grupach	interwencyjnych	znalazło	stałe	
zatrudnienie	w	tutejszym	Urzędzie.

Poniższa	 tabela	 przedstawia	 zestawienie	 ilości	 osób	 za-
trudnionych	w	 okresie	 od	 01.01.2006	 r.	 do	 30.09.2009	 r.	w	
ramach	prac	 interwencyjnych,	 robót	publicznych,	odbywania	
stażu	i	przygotowania	zawodowego	w	Urzędzie	Miasta	i	Gmi-
ny	w	Koprzywnicy

Wyszcze-
gólnienie

Prace	
interwencyjne

Roboty	
publiczne

Staże Przygotowanie	
zawodowe

Razem

2006 8		(1)* 9	(2) 3	(2) 3	(3) 23	(8)
2007 29	(12) 6	(-) 10	(7) 9	(5) 54	(24)
2008 16	(7) 7	(1)	 12	(9) 5	(5) 40	(22)
2009	do	
30.09.

28	(9) 13	(7) 11	(5)	 --- 52	(29)

Ogółem: 81	(29) 35	(10) 36	(23) 17	(13) 169	(83)

*	ogółem	osób	(w	tym	kobiet)
Sporządziła:	Maria	Dybus
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Drodzy	czytelnicy,	na	łamach	,,Koprzywnickich	Pejzaży”	pragniemy	zaprezentować	Państwu	cykl	wywiadów	z	Radnymi	
Miasta	i	Gminy	Koprzywnica.	Wielkimi	krokami	zbliża	się	okres	przedwyborczy,	więc	to	najbardziej	odpowiedni	moment	
na	to	aby	Radni	przedstawili	Państwu	swoje	sylwetki	oraz	pochwalili	się	swoimi	dokonaniami	i	osiągnięciami	związanymi	
z	rozwojem	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica.

Dobre przykłady pracy Radnych Miasta i Gminy Koprzywnica

Wywiad z Anną Paluch 
Radną Miasta i Gminy Koprzywnica

1. Pani Anno proszę w kilku słowach opowiedzieć o so-
bie, skąd Pani jest, czym się Pani zajmuje lub czym się Pani 
interesuje?

Nazywam	się	Anna	Paluch	i	jestem	radną	wsi	Błonie.	Mam	
36	 lat,	 jestem	mężatką	 i	 mam	 dwie	 córki.	 Prowadzę	 razem	
z	mężem	gospodarstwo	 rolne	o	 łącznej	 powierzchni	 6,5	ha.	
Obecnie	studiuję	ogrodnictwo	w	Państwowej	Wyższej	Szkole	
Zawodowej	w	Sandomierzu.

2. Jakimi osiągnięciami związanymi z rozwojem miasta 
i gminy może się Pani poszczycić?

W	okresie,	którym	jestem	radną,	czyli	jest	to	trzyletnia	już	
kadencja	dla	mojej	wsi	zostało	wykonane	wiele	ważnych	i	istot-
nych	inwestycji	m.in.	został	położony	asfalt	na	odcinku	Błonie	

–	 Zarzecze	 jest	 to	 700	m,	 dokończono	 budowę	 oświetlenia	
ulicznego	w	ilości	11	lamp,	powstały	dwa	nowe	miejsca	zatrzy-
mywania	się	autobusów	i	busów,	położono	asfalt	na	odcinku	
Błonie	–	Sośniczany	–	był	to	pierwszy	etap	tzw.	schetynówki	
razem	1400	m.	We	wsi	został	również	wykopany	zbiornik	ze	
stojąca	wodą	potrzebną	rolnikom	do	wykonywania	zabiegów	
chemizacyjnych.	Na	rzecz	owego	zbiornika	zakupiono	w	tym	
roku	pompę	do	wody,	na	którą	złożyli	się	wszyscy	mieszkańcy,	
którzy	będą	korzystać	ze	zbiornika.	Zbiornik	ten	będzie	odda-
ny	do	użytku	mieszkańcom	już	na	wiosnę	2010	r.	Największym	
osiągnięciem,	 które	 poczyniliśmy	 wspólnie	 z	 mieszkańcami	
Błonia	było	odrestaurowanie	podworskiego	parku.	Wybudowa-
liśmy	tam	altanę,	pod	którą	wszyscy	mieszkańcy,	dzieci	oraz	
młodzież	 mogą	 się	 spotykać.	 Został	 tam	 wybudowany	 plac	
zabaw	dla	dzieci,	powstały	dwa	boiska:	do	piłki	nożnej	i	piłki	
siatkowej.	Wszystkie	prace,	które	były	na	prowadzone	na	tere-
nie	parku	mieszkańcy	Bonia	wykonywali	czynie	społecznym,	
wszyscy	bardzo	chętnie	przychodzili	zostawiają	niekiedy	swo-
je	domowe	obowiązki,	pracowali	nawet	wieczorami	po	to	aby	
zrobić	coś	dla	społeczeństwa.	Środki,	które	na	ten	cel	pozyska-
liśmy	pochodziły	głównie	z	Poakcesyjnego	Programu	Wsparcia	
Obszarów	Wiejskich	 –	Program	 integracji	 Społecznej.	Dzięki	
tym	 funduszom	 mogliśmy	 zacząć	 budowę	 altany	 i	 również	
dzięki	nim	został	zakupiony	plac	zabaw	dla	dzieci.

Przez	ostatnie	dwa	lata	odbywały	się	u	nas	w	Błoniu	róż-
ne	 imprezy	plenerowe	m.in.	 ,,	Biesiada	pod	 jesionem”,	która	
otwierała	odnowiony	park	i	wybudowaną	altanę.	W	tym	roku	
było	otwarcie	placu	zabaw,	,,	Kolorowy	dzień	dziecka”,	ogni-
ska	dla	młodzieży,	wycieczki	i	zabawy	taneczne,	w	listopadzie	
urządziliśmy	wieczór	andrzejkowy,	było	tez	wspólne	powitanie	
pod	altaną	,,2009	r.”.

W	naszej	wsi	planowana	była	organizacja	Dożynek	Gmin-
nych,	ale	pogoda	pokrzyżowała	nasze	plany	i	dlatego	odbyła	
się	 tylko	zabawa	dożynkowa,	na	którą	przyszło	wielu	miesz-
kańców	gminy.	

W	tym	roku	w	naszej	wsi	zawiązało	się	również	Kolo	Gospo-
dyń	Wiejskich,	składające	się	z	bardo	aktywnych	młodych	ko-
biet,	które	chętnie	wykazują	się	wspólną	integracją.	Kolo,	choć	
tak	bardzo	młode	ma	już	swoje	pierwsze	osiągnięcia.	Zdobyły-
śmy	druga	nagrodę	w	konkursie	kulinarnym	,,Tradycja	zapisana	
w	smaku”	za	danie	tzw.	,,Porkę”	zaś	naszym	największym	jak	
dotąd	osiągnięciem	było	zdobycie	I	miejsca	w	konkursie	ogło-

szonym	przez	Wojewodę	Świętokrzyskiego	na	,,Świętokrzyską	
potrawę	świąteczną”.	Odbyło	się	to	12.12.2009	r.	Wojewódz-
kim	Domu	Kultury	w	Kielcach.	Na	14	startujących	powiatów	
wygrała	nasza	potrawa,	był	to	karp	faszerowany	kasza	gryczaną	
i	grzybami.	Otrzymałyśmy	nagrodę	pieniężną,	która	z	pewno-
ścią	 pomoże	 nam	w	 dalszych	 działaniach	 na	 rzecz	 rozwoju	
KGW	Błonie.	 Jesteśmy	 bardzo	 dumne	 z	 naszego	 osiągnięcia	
i	z	pewnością	będziemy	reprezentować	MiG	Koprzywnica	na	
jeszcze	niejednym	konkursie	kulinarnym	i	nie	tylko.

Uważam,	że	 jak	na	 tak	krótki	okres	czasu	Błonie	bardzo	
się	rozwinęło	i	bardzo	dużo	zostało	zrobione,	a	zadania,	które	
zrealizowaliśmy	przyniosą	pożytek	wszystkim	mieszkańcom.

3. Które z w/w zadań było lub jest dla Pani priorytetem?

Dla	mnie	najważniejszą	sprawą	dalej	pozostanie	odrestau-
rowanie	 naszego	 wiejskiego	 parku.	 Zaistniała	 taka	 potrzeba,	
mieszkańcy	zwracali	 się	do	mnie,	do	Pana	Sołtysa	aby	mieć	
jakieś	wspólne	miejsce	na	spotkania	czy	zebrania	wiejskie.	Jak	
wiadomo	u	nas	na	wsi	jest	tylko	sklep	spożywczy	i	mieszkańcy	
prowadzą	prywatne	działalności	nie	było	jakiegoś	wspólnego	
miejsca.	Teraz,	dzięki	odbudowie	parku	w	miejscu	tym	mogą	
się	spotykać	i	spędzać	czas	wolny	mieszkańcy,	młodzież,	dzie-
ci.	Wszyscy	 przychodzą,	 uczestniczą	 w	 licznych	 zabawach,	
spotkaniach	ogniskach	i	imprezach	plenerowych.

4. Jak wiadomo rozwój gminy w dużej mierze zależy od 
pozyskanych dochodów. Jakie jest Pani stanowisko odnośnie 
pozyskanych środków unijnych przez naszą gminę?

Bardzo	się	cieszę,	że	nasza	gmina	 jest	 tak	zaangażowana	
w	pozyskiwanie	środków	z	UE.	Jest	to	taki	czas,	w	którym	trzeba	
wykorzystać	to,	co	tylko	można	aby	gmina	nie	straciła	szansy	na	
swój	rozwoju,	a	można	bardzo	wiele.	Bardzo	dobrze	pisane	są	
wnioski	i	praktycznie	wszystkie	rozpatrywane	są	pozytywnie.	
Nasz	gmina	pozyskała	ponad	10	mln	złotych,	moim	zdaniem	
jest	to	bardzo	dużo	jak	na	3	–	letni	okres	kadencji.	Dzięki	tym	
funduszom	nasza	gmina	może	 się	prężnie	 rozwijać	 i	wyzna-
czać	nowe,	kolejne	cele.	Osobą,	która	intensywnie	przyczynia	
się	do	pozyskiwania	środków	i	stymuluje	rozwój	całej	Gminy	
jest	niewątpliwie	Pan	Burmistrz	Marek	Jońca.	Dzięki	jego	dzia-
łaniom	możemy	liczyć	na	dalszy	rozwój	naszej	gminy.

5. Z jakimi problemami najczęściej zwracają się do Pani 
mieszkańcy Błonia? 

Mieszkańcy	zgłaszają		się	prawie	co	roku,	chodzi	tu	głów-
nie	o	remont	dróg	dojazdowych	do	pól	uprawnych	to	na	ten	
moment	bardzo	ważna	sprawa.	Ludzie	mówią	też	o	kanaliza-
cji	 ale	 największa	 potrzeba	mieszkańców	 jest	 wybudowanie	
jakiegoś	budynku,	chociażby	jakiejś	małej	świetlicy,	która	by-
łaby	miejscem	 spotkań	 i	 zebrań.	Wybudowaliśmy	 altanę	 ale	
tam	spotykać	się	można	pora	letnią	a	nie	porą	zimową.	Taka	
świetlica	bardzo	by	się	nam	przydała,	mam	nadzieję,	że	 jeśli	
gminie	przyznane	zostaną	 jeszcze	 jakieś	 środki	unijne,	może	
na	rozwój	wsi,	to	za	przychylnością	Pana	Burmistrza	i	w	naszej	
wiosce	powstanie	takie	miejsce.	Będziemy	się	o	to	wszyscy	sta-
rać	i	próbować	cos	w	tej	sprawie	zrobić.

Dziękuję	za	rozmowę	i	życzę	aby	wszystkie	Wasze	plany	
urzeczywistniły	się	już	w	przyszłym	roku.

L.Z.

Dnia	12	listopada	2009	roku	w	Domu	Kultury	odbył	się	II	przetarg	nieograniczony	na	budowę	
świetlic,	pod	nazwą:	„Poprawa stanu infrastruktury społecznej na terenie Gminy Koprzywnica 
poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Dmosice i Beszyce wraz z zagospodaro-
waniem terenu”.	

Do	przetargu	przystąpiło	siedmiu	oferentów.	Komisja	przetargowa	spośród	wszystkich	wy-
brała	najkorzystniejszą	propozycję;	zwyciężyła	firma	RS-BUD Zdzisław Rozczypała z Wiązow-
nicy Kolonii.	Wykonawca	 spełnił	wszystkie	warunki	 i	 uzyskał	 liczbę	100	punktów.	Oferta	 ta	
została	sporządzona	prawidłowo.

Anna	Mianowska

BUDUJEMY ŚWIETLICE WIEJSKIE Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy

Serdecznie zaprasza
3 stycznia

Na Świąteczną Galę 
Kolęd i Pastorałek

Zapraszamy wszystkich na wspólne świąteczne kolędowanie.
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Już po raz drugi Szkoła Podstawowa 
w Koprzywnicy zajęła I miejsce w konkur-
sie ekologicznym ,,Zbieramy, segregujemy 
i przetwarzamy odpady”,	 zorganizowanym	
przez	 Ekologiczny	 Związek	 Gmin	 Dorzecza	
Koprzywianki.	 Uczniowie	 naszej	 szkoły	 pod	
kierunkiem	 nauczycieli	 przyrody	 p. Barbary 
Miklas i p. Małgorzaty Gawrońskiej, przy 
współudziale p. Bożeny Grzyb wykonali	
wszystkie	 zadania	 przewidziane	w	 regulami-
nie	 konkursu	 otrzymując	maksymalną	 liczbę	
punktów	za	każde	zadanie.	W	nagrodę	otrzy-
maliśmy	rzutnik	multimedialny.	W	ramach	IV	
edycji	 konkursu	 ekologicznego	w	 szkole	 zo-
stały	 przeprowadzone	 następujące	 konkursy:	
fotograficzny		–	Trzy	pory	roku	wybrane	śro-
dowisko	przyrodnicze	- I miejsce Aleksandra 
Galek,	 wiedzowy:	 Tradycyjne	 i	 odnawialne	
źródła	energii	–		I miejsce Dawid Skolak, pla-
styczny:	Komiks	–	chroń	przyrodę	-	I miejsce 
Radosław Mazurkiewicz oraz Paulina i We-
ronika Kopeć.	Została	też	zorganizowana	dla	
uczniów	wycieczka	do	Oczyszczalni	Ścieków	
w	Koprzywnicy.	Przedmiotem	oceny	były	tak-
że	działania	ekologiczne	podejmowane	przez	
uczniów	i	nauczycieli	w	naszej	szkole.

Edukacja	 ekologiczna	 dzieci	 i	 młodzieży	
jest	bardzo	ważnym,	wręcz	koniecznym	pro-
cesem	na	drodze	do	zmiany	świadomości	spo-
łeczeństwa	 dotyczącej	 odnowy	 środowiska.	
Przekazywanie	wiedzy	ekologicznej	uczniom	
jest	bardziej	skuteczne,	gdy	ma	wymiar	prak-
tyczny.	Dlatego	też	nasza	szkoła	bardzo	zaan-
gażowała	się	w	segregację	i	zbiórkę	odpadów.	
Już	od	najmłodszych	klas	wpajamy	uczniom	
wiedzę	o	potrzebie	segregacji	odpadów,	dzie-
ci	robią	to	w	swoich	klasach,	włączają	się	też	
w	każdym	roku	w	ogólnopolską	akcję	,,Sprzą-
tanie	Świata”.	Również	w	tym	roku	18	wrze-
śnia	nasza	szkoła	wzięła	udział	w	akcji	Sprzą-
tanie	 Świata,	 która	 przebiegała	 pod	 hasłem	
,,Pomagajmy	Ziemi	–	codziennie”.	W	zbiórce	
odpadów,	która	odbywała	się	w	okresie	trwa-
nia	konkursu	największą	ilość	surowców	wtór-
nych	zebrali	następujący	uczniowie:	Gabriela 
Podkowa 150 kg makulatury, Karolina Klu-
bińska  140 kg makulatury i Dominik Paruch 
-20 kg baterii

Działalność	ekologiczna	uczniów	na	rzecz	
najbliższego	środowiska	przybiera	coraz	więk-
sze	rozmiary. W	naszej	szkole	działa	koło	eko-
logiczne	dla	uczniów	klas	IV	-	VI	oraz	Szkol-
ne	Koło	LOP.	Dzieci	biorą	udział	w	 licznych	
konkursach	zdobywając	nagrody,	wyróżnienia	
i	 punktowane	 miejsca.	 Od	 kilku	 lat	 ucznio-
wie	nasi	startują	z	sukcesami	w	Regionalnym		
Konkursie	 Ekologicznym	 -,,Przyjaciel	 przyro-
dy”,	którego	organizatorem	jest	LOP	w	Tarno-

,,Zbieramy, segregujemy 
i przetwarzamy odpady”

brzegu,	 oraz	 w	 konkursie	 przyrodniczo-ma-
tematycznym	 organizowanym	 przez	 SP	 nr	 1	
w	Sandomierzu.	Liczne	nagrody	zdobywamy	
również	w	Ekologicznym	Konkursie	Piosenki,	
organizowanym	przez	LOP	w	Tarnobrzegu.	Za	
działalność	na	rzecz	LOP	Robert Ura i Błażej 
Domań	 otrzymali	 srebrną	Młodzieżową	Od-
znakę LOP,	 a	 opiekunowie	 Barbara Miklas 
i Bożena Grzyb	 podziękowania	 za	 pracę	na	
rzecz	LOP.

Już	po	raz	drugi	prowadzona	jest	w	naszej	
szkole	akcja	sadzenia	 ,,drzewa	-	ku	pamięci”,	
przez	 uczniów	 kończących	 w	 danym	 roku	
edukację	szkolną.	Piąty	rok	realizujemy	w	wy-
branych	 klasach	 projekt	 edukacyjny	 ,,Każdy	
uczeń	 wie,	 co	 robić	 z	 ZSEE”,	 oraz	 program	
edukacyjny	,,Jem	kolorowo!”	Dzień	Ziemi -	to	
święto,	które	na	trwale	wpisane	jest	do	kalenda-
rza	imprez	obchodzonych	w	naszej	placówce.

Działające	w	SP	gromady	zuchowe	i	dru-
żyna	 harcerska	w	 swoich	 działaniach	 często	
podejmują	 realizację	 treści	 ekologicznych,	
zdobywając	 w	 ten	 sposób	 liczne	 zuchowe	
i	harcerskie	sprawności	ekologiczne.	Co	roku	
we	wrześniu	bierzemy	udział	w	 rozpoczęciu	
roku	harcerskiego.	W	tym	roku	Harcerski	Start	
przebiegał	pod	hasłem:	„Promocja	Zdrowego	
Stylu	Życia	 poprzez	 Sport	 i	 Rekreację”. Dru-
żyna	harcerska	wraz	z	opiekunem	-	nauczy-
cielem	przyrody	z	wyróżnieniem	zakończyła	
realizację	projektu	„Przyroda	uczy	najpięk-
niej”.	Projekt	był	realizowany	w	ramach	Fun-
duszu	 Inicjatyw	 Obywatelskich.	 Jednym	
z	 elementów	 tego	 projektu	 było	 wykonanie	
albumu	zachęcającego	do	zwiedzenia	najbliż-
szego	rezerwatu	przyrody	w	Górach	Pieprzo-
wych.	Odpowiadając	na	apel	MEN	i	Święto-
krzyskiego	Kuratora	Oświaty	przygotowaliśmy	
w	szkole	w	dn.12-16	X	obchody	Tygodnia	Żyt-
niego	Chleba,	zakończonego	wystawą	z	okazji	
Światowego	Dnia	Chleba	 i	 apelem	 ,,	Dobrze	
się	uczę,	gdy	zdrowo	się	odżywiam”.

Działania	ekologiczne	podejmowane	i	re-
alizowane	w	naszej	szkole	mają	na	celu	kształ-
towanie	 zachowań	 i	 nawyków	proekologicz-
nych	 wśród	 uczniów	 w	 życiu	 codziennym,	
zarówno	w	szkole	jak	i	w	domu,	jak	również	
pogłębiania	wiedzy	o	otaczającym	nas	świecie	
przyrody.	Cieszy	nas	fakt,	że	inicjatywy	z	dzie-
dziny	ekologii	podejmowane	przez	nauczycie-
li	 i	uczniów	naszej	szkoły	zostały	docenione	
przez	komisje	konkursową	i	przyczyniły	się	do	
zdobycia	I	miejsca	w	konkursie	ekologicznym.	
Bardzo	dziękujemy	wszystkim	nauczycielom,	
uczniom	i	rodzicom,	którzy	z	wielkim	zaanga-
żowaniem	włączyli	się	w	selektywną	zbiórkę	
surowców	wtórnych.

Barbara	Miklas

„Chcecie	 bajki?	Oto	 bajka:	 była	 sobie	
Pchła-Szachrajka”...	 Nie	 tak	 dawno	 każde	
dziecko	znało	te	słowa	oraz	następujące	po	
nich	przygody	psotnej	małej	pchły.	Jak	wie-
lu	z	nas	pamięta,	bajka	opowiada	historię	
tytułowej	Pchły,	która	jest	wzorem	elegancji	
i	wytworności,	ale,	jak	wskazuje	tytuł	bajki	
-	nie	może	żyć	bez	drobnych	kłamstewek	
i	oszustw.	A	pomysły	miała	ona	naprawdę	
nie	z	tej	ziemi...	grała	w	klubie	w	pchełki...	
podrywała	 Słonia	 Jombo...	 zamówiła	 30	
rurek	 z	 kremem,	 by	 zjeść	 tylko	 jedną....	
śpiewała	z	playbacku....	urządziła	przyjęcie	
u	 sąsiada...	 uczyła	pannę	Kikę	 języka	 an-
gielskiego...	z	braku	rodzynek	wrzuciła	do	
wielkanocnych	bab	nuty	z	“Marsza	żołnie-
rzy	ołowianych”...	Pchła	tak	bardzo	daje	się	
wszystkim	we	znaki,	bo	jej	inteligentne	psoty	
i	szachrajstwa	demaskują	w	istocie	i	ośmie-
szają	ludzkie	wady.	Ci,	którzy	spotykają	na	
swej	drodze	Szachrajkę	nie	są	tak	naprawdę	
o	wiele	 lepsi	niż	ona.	W	przeciwieństwie	
do	Pchły	nie	potrafią	jednak	zachowywać	
się	 tak	 swobodnie,	 ani	 przeciwstawić	 fał-
szywym	zasadom,	rządzącym	stosunkami,	
jakie	 panują	między	 ludźmi.	 Pchła	 gryzie	

tylko	 tych,	 którzy	 sobie	 na	 to	 zasłużyli.
Przedstawienie,	o	którym	mowa	powy-

żej	odbyło	się	07.12.2009	r.	 i	zgromadziło	
wiele	dzieci	z	Miasta	 i	Gminy	wraz	z	 ich	
opiekunami.	 Bajka	 przygotowana	 była	
przez	 pracowników	 Stowarzyszenia	 Inte-
gracja,	 któremu	 przewodniczy	 Pan Hen-
ryk Napieracz	 i	Pani Mariola Korytnicka	
zaś	w	 role	aktorów	wcielili	 się	uczestnicy	
Warsztatów	 Terapii	 Zajęciowej	 w	 Sando-
mierzu.	 Scenariusz	 bajki	 oparty	 został	 na	
utworze	Jana	Brzechwy	,,Pchła	Szachrajka”,	
a	opracował	go	Pan Tomasz Śpiewak.	Nad	
scenografią	 pracowały	 Panie:	 Anna Bąk 
i Edyta Lach,	a	w	realizację	całego	przed-
stawienia	zaangażowani	byli	terapeuci	oraz	
pracownicy	warsztatów:	 Joanna Śpiewak, 
Marzanna Sendrowicz, Paweł Satławski, 
Marta Gach, Dorota Zybała, Karol Chała	
oraz	Tomasz Pruś.

Licznie	 zgromadzonym	 milusińskim	
prezent	mikołajkowy	bardzo	się	spodobał,	
a	 budynek	 Domu	 kultury	 opuścili	 pełni	
wrażeń,	spostrzeżeń	i	pomysłów	na	prace	
plastyczne,	które	wiem,	że	powstały	i	cie-
szą	oko	na	szkolnych	tablicach. aw

,,Pchła Szachrajka” 
mikołajkowym prezentem dla dzieci 

z Miasta i Gminy Koprzywnica

           OGŁOSZENIE
Dom	Kultury	w	Koprzywnicy	zaprasza	osoby	
planujące	odejść	z	rolnictwa	i	zamierzające	
podjąć	 zatrudnienie	w	 obszarach	 niezwią-
zanych	z	działalnością	 rolniczą	do	udziału	
w	atrakcyjnym	szkoleniu	zawodowym:	

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
	lub	

SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ 
KASY FISKALNEJ

Szkolenie	zrealizowane	zostanie	z	projektu	
Nowy	Zawód	Szansą	Dla	Rolnictwa.	

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST 
BEZPŁATNY!

Gwarantujemy możliwość zdobycia kwali-
fikacji w jednym z deficytowych zawodów 
w woj. Świętokrzyskim, zwrot kosztów 
dojazdu, bezpłatne materiały szkoleniowe 
i wyżywienie oraz profesjonalną kadrę 
wykładowców!

Zapisy do 31 grudnia 2009r.

Zgłoszenia	przyjmujemy	pod	numerem	
telefonu:	(015)	847-63-22

lub	bezpośrednio	w	budynku	
Domu	Kultury	ul.	Rynek	39
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w	każde	poniedziałki	od	1600-2000:
•	keyboard,		
•	pianino,	
•	perkusja,

	MGOKiS	zaprasza	wszystkie	dzieci	a	także	dorosłych	na	zajęcia	
z	łucznictwa historycznego,	szermierki	oraz	tańca dworskiego.
Warsztaty	poprowadzą	instruktorzy	z	Chorągwi	Rycerstwa	Ziemi	Sandomierskiej.
Jeśli	chciałbyś	przenieść	się	w	bajkową	krainę,	zamienić	się	w	rycerza	bądź	księżniczkę
-	my	Ci	to	umożliwimy.

Przed	 nami	 XVIII	 Finał	 Wielkiej	 Orkie-
stry	 Świątecznej	Pomocy,	 który	odbędzie	 się	
w	niedzielę,	10.01.2010 r.

Jednym ze sztabów WOŚP jest Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy. Zapraszamy wszystkich 
ludzi dobrego serca aby nas w tym dniu 
odwiedzili i wsparli ten szczytny cel.

W	Polsce	 jest	 kilkanaście	 centrów	 onko-
logii	 dziecięcej	 z	 doskonałą	 kadrą,	 które	 to	
centra	nie	są	dostatecznie	wyposażone	w	naj-
nowocześniejszy	sprzęt	potrzebny	do	diagno-
styki	i	leczenia.	Naszą	ambicją	było	stworze-
nie kilkudziesięciu dodatkowych miejsc 
w Polsce	(po	kilka	w	każdym	województwie),	
gdzie	 rodzice	 -	 skierowani	 przez	 pediatrę	 -	
będą	mogli	spotkać	się	ze	specjalistą	i	wyko-

Organizatorzy postanowili po raz 
drugi poświęcić zebrane środki na  on-
kologię dziecięcą !!!

A oto słów kilka od organizatorów.

Kiedy	rok	temu	mówiliśmy	o	diagnostyce	
onkologicznej	małych	dzieci,	okazało	 się,	 że	
„dotknęliśmy”	niezwykle	ważnego,	ale	 także	
trudnego	tematu.

nać	badanie	w	ramach	wczesnej	diagnostyki.	
I	 na	 ten	 cel	 zbieraliśmy	 pieniądze	 w	 czasie	
XVII	 Finału,	 który	 był	 ogromnym	 sukcesem	
(zebraliśmy	ok.	40	mln	zł).

Okazało się jednak, że zebrana kwo-
ta jest niewystarczająca i	 nie	 jesteśmy	
w	stanie	zrealizować	w	pełni	naszych	planów.	
Więc	zbieramy	dalej.

Zapraszamy na XVIII Finał WOŚP !!!

Czekamy na wszystkich chętnych.

a	w	każde	środy	od	1600-2000:
•	gitara	klasyczna,
•	gitara	elektryczna,
•	gitara	akustyczna,	
•	gitara	basowa,

Czas	jednej	lekcji	
to	0,5	godziny.
Szczegółowe	informacje	
w	Domu	Kultury.	

OGŁOSZENIA 

Od stycznia 2010 r. w Domu Kultury 

rozpoczynają się nowe zajęcia nauki gry na atrakcyjnych instrumentach:

„SUKCESY I RADOŚCI W MUSCIALOWYM TOURNEE” :)

Jak	wiadomo	by	zrobić	coś	faj-
nego	(szczególnie	w	dziedzinie	kul-
tury)	zwykle	dobrze	 jest	 się	czymś	
zainspirować,	 ba	 nawet	 trzeba.	
Idąc	 za	 tą	 myślą	 w	 ramach	 pro-
jektu	 „MUSICALOWE TOURNEE 
PO WSIACH DOOKOŁA” reali-
zowanego	 z	 Programu	 Narodowej	
Agencji	 „Młodzież	 w	 działaniu”	
wyjechaliśmy	19	grudnia	do teatru 
im. Wandy Siemaszkowej w Rze-
szowie	 aby	 obejrzeć	 prawdziwy	
musical	o	dość	przewrotnym	tytule	
„Nic nie może wiecznie trw@ć”.	
Spektakl	trwał	prawie	dwie	godziny	
a	został	zaaranżowany	w	modnym	
obecnie	 gatunku	 określanym	 po	
angielsku	 juke-box	 musical,	 co	 po	
polsku	można	by	oddać	jako	musi-
cal	z	przebojów.	W	akcję	komedio-
dramatu	z	młodością	z	gierkowskiej	
epoki	w	tle,	wplecione	zostały	prze-
boje	 z	 repertuaru	 niezapomnianej	
Anny	 Jantar	 pamięci,	 której	 przed-
stawienie	 jest	 dedykowane.	 W	 hi-
storii,	 w	 której	 przeszłość	 zderza	
się	 z	 teraźniejszością,	 nostalgia	 za	
minioną	 młodością	 przeplata	 za	
wspomnieniem	 pierwszej	 miłości,	
a	 melancholia	 przemijania	 kontra-
stuje	 z	 dużą	 dawką	 obyczajowego	
humoru,	 wystąpił	 niemal	 cały	 ze-
spół	teatru	rzeszowskiego.

Teatr,	w	 którym	mieliśmy	 przy-
jemność	 gościć	 wywarł	 na	 nas	
ogromne	 wrażenie	 a	 sztuka,	 którą	
obejrzeliśmy	stała	się	drogowskazem	
w	 naszych	 dalszych	 projektowych	
poczynaniach.	 Dodatkową	 atrakcją	
było	spotkanie	z	aktorami	Siemasz-
kowej,	 niesamowici,	 ciepli	 pełni	
pasji	 artyści	 odpowiadali	 na	nasze,	
pytania.	Do	domu	wracaliśmy	zmę-
czeni	za	to	bardzo	szczęśliwi	i	dum-
ni,	 bowiem	 wszystkie	 formalności	
dotyczące	 wyjazdu	 udało	 nam	 się	
załatwić	 samodzielnie	 z	 drobną	
pomocą dyrektora	 MGOKiS	 Pani	
Alicji Stępień.	Jest	to	bardzo	ważne,	
bowiem	 w	 tym	 programie	 chodzi	
właśnie	o	to	by	młodzi	mierzyli	się	
z	 ”dorosłymi”	 zadaniami	 realizując	
w	 ten	 sposób	 poszczególne	 etapy	
harmonogramu	 dążąc	 do	 osiągnię-
cia	zamierzonego	celu.	Teraz	przed	
nami	 kolejne	 wielkie	 wyzwanie,	
czyli	 obóz	 wokalno	 –	 taneczny	
i	przygotowanie	musicalu.

Korzystając z okazji za pośred-
nictwem „Koprzywnickich Pejza-
ży” cała grupa pragnie wszystkim 
czytelnikom złożyć najserdeczniej-
sze świąteczne życzenia, zdrowych, 
spokojnych Świąt a przede wszyst-
kim wiary we własne marzenia 
nawet te najbardziej szalone i siły 
na zwalczanie przeciwności losu – 
mimo wszystko. 

NIEFORMALNA	GRUPA	MŁODZIEŻY		
„DANCE&SMILE”	działająca			

przy	MGOKiS	w	Koprzywnicy.	



Bilard	 to	gra	 rozgrywana	na	pokrytym	
suknem	stole.	Polega	ona	na	uderzeniu	bil,	
czyli	 kul	 wykonanych	 z	 odpowiedniego	
materiału	i	o	określonych	parametrach,	za	
pomocą	 kija.	 Istnieje	 wiele	 gier	 bilardo-
wych,	których	zasady	różnią	się	rozmiarami	
stołu,	 liczbą	 używanych	 bil,	 ich	 oznacze-
niami	(np.	kolorami)itp.	Zazwyczaj	w	grze	
uczestniczą	dwie	osoby,	rozgrywające	bile	
na	przemian,	zwykle	wykonując	ruchy	do	
popełnienia	pierwszego	błędu.

W	dniu	02.12.2009	r.	na	hali	sportowej	
MGOKiS	W	Koprzywnicy	odbył	się	I	Gmin-
ny	Otwarty	Turniej	Bilardowy.	W	związku	

I Gminny Otwarty Turniej Bilardowy

Wyniki:
Kategoria Open	
1	miejsce:	Wojciech	Mrozik
2	miejsce	Cebuchowski	Krzysztof
3	miejsce	Ostrowski	Bartek

Kategoria Szkół Gimnazjalnych
1	miejsce	Ostrowski	Wojciech
2	miejsce	Matejkowska	Izabela
3	miejsce	Zwolska	Przemysław

Wojciech	Ciach

z	bardzo	dużym	zainteresowaniem	zawod-
nicy	 w	 nim	 uczestniczący	 zmuszeni	 byli	
grać	 systemem	 rosyjskim,	 który	 umożliwił	
sprawiedliwe	 rozegranie	 Turnieju	w	 jeden	
wieczór.

Turniej	 rozgrywany	 był	 w	 dwóch	 ka-
tegoriach	 wiekowych:	 gimnazjalistów	
i	Open.	W	finałowej	rozgrywce	spotkali	się	
Wojciech	Mrozik	 i	 Bartek	Ostrowski.	Na-
uczyciel	 wychowania	 fizycznego	 a	 zara-
zem	piłkarz	KS	Koprzywianki,	udowodnił,	
ze	umiejętności	pilkarskie	nie	przeszkadza-
ją	w	grze	w	bilard	i	rozstrzygnął	ten	pojedy-
nek	na	własna	korzyść.

Już po dwóch Edycjach

Grand Prix
Wyniki	po	II	Edycji	Turnieju	Tenisa	Sto-

łowego,	który	rozgrywany	był	18.11.2009	r.	
i	09.12.2009	r.

Gimnazja:
	 1.	 Kosalik	Mateusz		 31	pkt.
	 2.	 Tokarski	Grzegorz		 27	pkt.
	 3.	 Kapusta	Karol		 25	pkt.
	 4.	 Mroczek	Mateusz		 24	pkt.
	 5.	 Zwolski	Przemysław		 20	pkt.
	 6.	 Paluch	Józef		 19	pkt.
	 7.	 Pawlik	Dariusz		 18	pkt.
	 8.	 Kotyra	Damian		 13	pkt.
	 9.	 Bury	Paweł		 13	pkt.
	10.	 Łukawski	Mateusz		 12	pkt.
	11.	 Jasiński	Tolek		 7	pkt.
	12.	 Stefaniak	Krzysztof		 6	pkt.

Szkoły Podstawowe:
	 1.	 Bojczynko	Grzegorz		 30	pkt.
	 2.	 Nowiński	Krzysztof		 16	pkt.
	 3.	 Nowiński	Michał		 15	pkt.
	 4.	 Skolak	Dawid		 15	pkt.

Dziewczęta:
	 1.	 Materkowska	Izabela		 32	pkt.
	 2.	 Maśloch	Agnieszka		 30	pkt.
	 3.	 Misiak	Alicja		 14	pkt.

Seniorzy:
	 1.	 Sroczyński	Mateusz		 32	pkt.
	 2.	 Milarski	Jacek		 28	pkt.
	 3.	 Karwatowski	Robert		 26	pkt.
	 4.	 Ciach	Wojciech		 24	pkt.
	 5.	 Cebuchowski	Wojciech		 22	pkt.
	 6.	 Sroczyński	Józef		 15	pkt.
	 7.	 Ozdoba	Maciej		 15	pkt.
	 8.	 Cebuchowski	Krzysztof		 10	pkt.
	 9.	 Pawlik	Marek		 10	pkt.
	10.	 Słowik	Mateusz	 10	pkt.

Wojciech	Ciach

Mikołajki	 to	 wyjątkowy	 czas,	 w	 którym	
obdarowujemy	 bliskich	 prezentami	 i	 sami	 je	
otrzymujemy.	 Takim	 prezentem	 była	 dla	 nas	
dzieci	 i	 młodzieży	 działających	 w	 sekcjach	
tematycznych	 przy	 Domu	 Kultury	 całodnio-
wa	 wycieczka	 do	 Krakowa.	 Zorganizowana	
ona	została	w	ramach	projektu	,,Gminny	tygiel	
rekreacyjny”	przez	MGOKiS	w	Koprzywnicy	
i	odbyła	się	dzień	przed	mikołajkowym	świę-
tem	tj.	05.12.2009	r.

Rankiem	 o	 godz.6	 pod	 Domem	 Kultu-
ry	wKoprzywnicy	 zebrała	 się	 30	 –	 osobowa	

Piłkarski Mikołaj !!!

Gramy w warcaby
Warcaby	znane	nam	w	dzisiejszej	po-

staci	powstały	na	Półwyspie	Iberyjskim	na	
przełomie	XV	 i	 XVI	wieku.	 Są	 dyscypliną	
sportową,	w	której	rozgrywane	są	mistrzo-
stwa	 różnych	 krajów,	 mistrzostwa	 konty-
nentów	 i	 świata.	 Organizacją	 skupiającą	
narodowe	federacje	warcabowe	jest	Świa-
towa	 Federacja	 Warcabowa.	 Największe	
sukcesy	 naszych	 warcabistów	 to	 wicemi-
strzostwo	Świata	Ewy	Schalley	(Miękiny)	z	
Poczesnej	w	1997	 r.	oraz	brązowy	medal	
w	Drużynowych	Mistrzostwach	 Świata	w	
Weronie	w	1989	r.

Także	w	Koprzywnicy	gramy	w	tą	jakże	
popularna	grę.	25.12.2009	 r.	na	hali	 spor-
towej	w	Koprzywnicy	odbył	się	już	II	Tur-
niej	 Warcabowy.	 Rozgrywki	 przebiegały	
w	 dwóch	 kategoriach:	 dzieci	 i	 dorosłych.	
Tytuł	Mistrza	2008	r.	utracił	na	rzecz	swo-
jego	syna	Krzysztofa	Cebuchowskiego	jego	
ojciec	Zdzisław	Cebuchowski.

Wyniki:
W kategorii dorosłych zwyciężyli:
1	–	Krzysztof	Cebuchowski
2	–	Zdzisław	Cebuchowski
3	–	Stanisław	Rowiński

Kategorii dzieci zwyciężyli:
1	–	Jakub	Floras
2	-	Darek	Pawlik
3	–	Tolek	Jasiński

Wojciech	Ciach

Dnia	14.12.2009	r.	na	hali	sportowej	MGO-
KiS	w	Koprzywnicy	uczniowie	 szkół	podsta-
wowych	brali	udział	w	rozgrywkach	halowej	
piłki	nożnej.	Cztery	drużyny	grały	w	systemie	
każdy	z	każdym	i	każda	drużyna	rozegrała	po	
trzy	mecze.

Turniej	sędziowali	nauczyciele	wychowa-
nia	fizycznego	z	Koprzywnicy	Wojciech Mro-
zik i	Tomasz Oszczudłowski.	Klub	sportowy	
,,Arka”	 Koprzywnica	 reprezentowały	 dwie	
drużyny,	Szkołę	Podstawową	w	Koprzywnicy	
jedna	i	Szkołę	Podstawową	z	Chobrzan	tak-
że	jedna	drużyna.	Mecze	były	bardzo	emo-
cjonujące,	duża	ilość	strzelonych	bramek	na	
pewno	 zachwyciła	 licznie	 zgromadzonych	
widzów.	Wielu	 z	 nich	 twierdziło,	 że	 z	 tych	
chłopców	w	przyszłości	wyrosną	mali	piłka-
rze,	o	których	w	niedługim	czasie	na	pewno	
usłyszymy.

Na	szczególne	wyróżnienie	zasłużyli:	Wi-
śniewski Dawid,	 Pruś Piotr,	Wiącek Patryk,	
Kopeć Bartłomiej	oraz	Nasternak Wiktor.

Wyniki:
		1	m.	,,Arka	Koprzywnica”I	–	7	pkt.
		2	m.	Szkoła	Podst.	Koprzywnica	–	6	pkt.
		3	m.	Szkoła	Podst.	Chobrzany	–	3	pkt.
		4	m.	,,Arka	Koprzywnica”	II	–	1	pkt.

W	dniu	16.12.2009r.	na	parkiecie	hali	spor-
towej	 MGOKiS	 W	 Koprzywnicy	 spotkali	 się	
uczniowie	 klas	 gimnazjalnych	 aby	 rozegrać	
mecze	 piłki	 nożnej	 halowej.	 Cztery	 drużyny:	
FANATIC	SQUAD,	POMPA	BARSZCZE,	III	,,C”	
oraz	,,Arka”	Koprzywnica	grały	systemem,	każ-
dy	 z	 każdym.	 Piłkarzom	 dopingowała	 licznie	
przybyła	publiczność.	Mecze	były	bardzo	za-
cięte	a	emocje	zawodników	studzili	sędziowie:	
Wojciech Mrozik	i	Tomasz Oszczudłowski.

Ostatecznie	 zwyciężyła	 drużyna	 III	 ,,C”	
a	 następne	 miejsca	 zajęły	 kolejno	 ,,Pompa	
Barszcze”,	 ,,Arka	 „Koprzywnica	 i	 ,,Fanatic	
Squad”.	Królem	strzelców	został	Łukawski Mi-
chał.	Wszystkie	drużyny	otrzymały	pamiątko-
we	dyplomy. Wojciech	Ciach

Mikołajkowa przygoda 
grupa	wycieczkowiczów	wraz	z	opiekunami.	
Droga	minęła	przyjemnie	i	dosyć	szybko.	Na	
miejscu	pierwszym	punktem	naszej	wycieczki	
był	Klub	Sportowy	Bronowianka,	gdzie	udział	
w	Turnieju	Tenisa	Stołowego	wzięli	pan Józef 
Sroczyński	wraz	z	synem	Mateuszem.	Mate-
usz	zajął	wysokie	7	miejsce	na	25	uczestników.	
Następnie	wszyscy	 udaliśmy	 się	 na	 uczelnie	
AWF.	Tam	obejrzeliśmy	wszystkie	sale	sporto-
we,	boisko,	bieżnię,	a	także	przekonaliśmy	się	
jak	wygląda	życie	studentów.	Około	godziny	
12	 wszyscy	 udaliśmy	 się	 na	 Rynek	 Główny.	
Tam	pomodliliśmy	się	w	Kościele	Mariackim,	
zwiedziliśmy	 Sukiennice	 oraz	 zakupiliśmy	
ciekawe	pamiątki.	Następnie	udaliśmy	się	do	
Galerii	 krakowskiej,	 która	 swym	 ogromem	
i	 przepychem	 zachwyciła	 wszystkich	 –	 szał	
zakupów	ogarnął	każdego.	Wreszcie	pojecha-
liśmy	na	pływalnie	Aquapark.	Tam	spędziliśmy	
2	godziny	na	zabawach	i	szaleństwach	w	wod-
nej	scenerii.	Zjeżdżaniom	na	zjeżdżalniach	nie	
było	końca	można	było	tez	odpocząć	w	gorą-
cym	dżakuzi.	Około	godziny	19	–	ej	wyjecha-
liśmy	z	Krakowa.	Z	niechęcią	opuszczaliśmy	
to	miasto,	w	którym	tego	dnia	tyle	się	zdarzyło.	

W	Koprzywnicy	 byliśmy	o	 godzinie	 21	 –	 ej.	
Trochę	zmęczeni	lecz	zadowoleni	nie	mogli-
śmy	się	doczekać	zrelacjonowania	tej	wypra-
wy	rodzicom	i	bliskim.

Serdecznie	dziękujemy	pani Alicji Stępień	
za	zorganizowanie	tej	wycieczki	oraz	wszyst-
kim	 opiekunom,	 dzięki	 którym	 mikołajki	 te	
będą	dla	nas	na	pewno	niezapomniane.

Misiak,	J.	Domań,	K.	Grzesik


