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10	stycznia	b.r.	kolejny	raz	łączyliśmy	się	
z	wieloma	osobami,	które	wspierały	charyta-
tywną	 aukcję	 niesienia	 pomocy	 dla	 chorych	
dzieci.	Także	i	w	tym	roku	zorganizowana	zo-
stała	pomoc,	która	miała	na	celu	wyposażenie	
oddziałów	onkologicznych	w	bardziej	nowo-
czesny	sprzęt.	

Dzięki	dobrej	woli	osób	wspierających	tę	
zbiórkę	–	nie	tylko	przy	naszym	sztabie,	-	ale	
również	 w	 Polsce	 i	 na	 świecie	 (Afganistan,	
Anglia,	 Bośnia	 i	 Hercegowina,	 Francja,	
Irlandia	czy	Szkocja)	do	wielu	klinik	 tra-
fi	nowoczesny	sprzęt	taki	jak	np.	tomografy	
komputerowe,	czy	aparaty	pozwalające	na	
bardzo	precyzyjne	zdiagnozowanie	choroby.	

Przy	 Sztabie	 funkcjonującym	 przy	Miej-
sko-Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Sportu	dzia-
łało	dwudziestu	wolontariuszy	z	terenu	całej	
gminy	oraz	osoby	upoważnione	do	 zbiórki.	
Stroną	 organizacyjną	 i	 formalną	 dowodził	
niezastąpiony	 Szef	 Sztabu,	 czyli	Michał Sa-
rzyński. 

Nasi wolontariusze,	 którzy	 zostali	 upo-
ważnieni	do	zbiórki	darów	do	puszek	to:	Wik-
toria Potyrańska, Paulina Gdaniec, Zuzanna 
Ćwik, Weronika Sołtyka, Dominika Sarzyń-
ska, Magdalena Bzduch, Krzysztof Nowiński, 
Paulina Kopeć, Justyna Dziubek, Jolanta Gra-
boń, Krzysztof Piątek, Klaudia Kata, Jowita 
Ostrowska, Karolina Toś, Radosław Krupa, 
Karolina Dziewiątek, Danuta Swatek, Domi-
nika Marzec, Marta Tkocz oraz Martyna Żwi-
rek. W	tym	roku	bezkonkurencyjny	okazał	się	
Krzysztof Piątek.	Kwesta	taka	odbywała	się	
już	od	samego	rana	w	niedzielę	10	stycz-
nia	i	trwała	przez	cały	dzień.	Wolontariu-
sze	byli	m.in.	na	Hali	Sportowej,	gdzie	od	
godziny	 14.00	 odbywały	 się	 rozgrywki	
sportowe,	 na	 terenie	 gminy,	 w	 Domu	
Kultury	 (w	 godzinach	 15.00	 –	 21.00)	
podczas	 trwających	 tam	 aukcji,	 licyta-
cji	 oraz	 różnych	 występów.	 Natomiast	
jeszcze	przed	 rozpoczęciem	18	Finału,	
uczniowie	–	wolontariusze	zbierali	dary	
do	puszek	na	terenie	szkół,	do	których	
uczęszczają.	Za	okazane	dzieciom	ser-
ce,	 wolontariusz	 dziękował	 sercem	 -	
logiem	WOŚP.

W	tym	roku	program	przygotowa-
ny	 przez	 organizatorów	 przedstawiał	
się	następująco:	były	pełne	ciepła	wy-
stępy	dzieciaczków	z	przedszkola	„Pod	
Sosnami”	w	Koprzywnicy,	swoje	umiejęt-
ności	wokalne	prezentowali	 także	ucznio-
wie	Szkół	Podstawowych	z	Niedźwic	i	z	Ko-

przywnicy.	 Nie	 zabrakło	 również	 występów	
wokalnych	starszych	grup,	a	byli	 to:	działają-
cy	 przy	MGOKiS	 zespół	 Avangarda	w	 skład	
którego	wchodzą	uczniowie	z	Zespołu	Szkół	
Ogólnokształcących	 w	 Koprzywnicy	 oraz	
Warsztaty	 Terapii	 Zajęciowej	 działające	 przy	
Stowarzyszeniu	 „Integracja”	 w	 Sandomierzu.	
Także	formacja	taneczna	Black	Star	przedsta-
wiała	swoje	osiągnięcia	w	dziedzinie	tańca	no-
woczesnego.	Debiutancki	występ	mieli	rycerze	
z	Chorągwi	Rycerstwa	Ziemi	Sandomierskiej,	
mający	swój	oddział	w	Sandomierzu.	Podczas	
trzech	 wejść,	 które	 zaprezentowali	 można	
było	dowiedzieć	się	o	różnych	technikach	wy-
korzystywanych	w	średniowiecznych	walkach	
jak	 również	 podziwiać	 dawne	 tańce	 dwor-
skie.	 Skład	 takiej	 grupy	 tworzą	młode	osoby	
w	zróżnicowanym	wieku	szkolnym.	Wszyscy	
również	mogli	 bawić	 się	 razem	 z	 zespołami	
muzycznymi	Rewanż	oraz	Profil.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
                Jan Paweł II 

Bywa	w	 życiu	 tak,	 że	 czasami	 problemy,	 które	 nas	 spotykają	 przerastają	 nasze	 siły	
i	możliwości,	jakimi	dysponujemy.	Są	chwile,	kiedy	nie	jesteśmy	sobie	w	stanie	sami	pomóc	
i	wtedy	potrzebna	jest	czyjaś	dłoń.	I	choć	się	do	tego	nie	przyznajemy,	to	po	cichu,	gdzieś	
w	sercu	wołamy,	by	ktoś	nam	tą	dłoń	podał.
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Dużym	zainteresowaniem	cieszyło	się	sto-
isko	z	loterią	fantową	i	mini-kawiarenka,	z	któ-
rych	zebrane	pieniądze	zostały	przekazane	na	
leczenie	dzieci.

Chore	 dzieci	 wesprzeć	 można	 było	 fi-
nansowo	również	podczas	odbywających	się	
w	 Domu	 Kultury	 aukcji.	 Mógł	 wziąć	 w	 niej	
udział	każdy	o	dobrym	sercu;	zaś	 rzeczy	do	
licytacji	 nie	 brakowało:	 tradycją	 jest,	 że	 do	
udziału	włącza	 się	piekarnia	GS	SCH	w	Ko-
przywnicy,	która	i	tym	razem	przekazała	chle-
by	wypiekane	w	kształcie	serca,	były	również	
obrazy	ręcznie	malowane	i	wykonane	haftem	
krzyżykowym,	 były	 firmowe	 gadżety	 prze-
znaczone	 od	 Fundacji	 (kalendarz,	 koszulka	
i	 kubek),	 prace	 ręcznie	 wykonywane	 przez	
uczestników	WTZ	w	Sandomierzu	jak	i	flory-
stów,	oraz	przedmioty	od	osób	prywatnych.	

Na	 zakończenie	 Finału	 na	 placu	 przed	
Domem	Kultury,	wszyscy	zebrani	zaproszeni	
zostali	do	wspólnego	wypuszczenia	tradycyj-
nego	 już	 „Światełka	 do	 Nieba”.	Wydarzenie	
to	 nie	 mogłoby	 się	 odbyć,	 gdyby	 nie	 spon-
sorzy:	 Urząd	Miasta	 i	 Gminy	w	 Koprzywni-
cy,	 sklep	 wielobranżowy	 pana	 Stanisława 
Jurka,	 przedsiębiorstwo	 usługowo-handlowe	
„Jusgaz”	 pana	Radosława Szlichty,	 piekarnia	
w	 Błoniu	 pana	 Leszka Cieciury,	 piekarnia	

I	zdarza	się	tak,	że	czasami	ktoś	to	nasze	
„nieme	wołanie”	usłyszy.	Tak	po	raz	pierwszy	
stało	się	w	naszej	gminie.	Bardzo	chora	osoba	
walczy	o	życie,	do	pewnego	momentu	w	tej	
walce	 towarzyszyli	 jej	 tylko	 najbliżsi	 i	 nadal	
by	pewnie	tak	było,	gdyby	nie	gest	grona	pe-
dagogicznego	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Ko-
przywnicy,	 które	 postanowiło	 zorganizować	
przy	 udziale	 innych	 jednostek	 oświatowych	
i	instytucji	” RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- CHA-
RYTATYWNY WIECZÓR Z PIOSENKĄ I PO-
EZJĄ”,	z	którego	dochód	został	przeznaczony	
właśnie	 na	 leczenie	 tej	 potrzebującej	 osoby,	
choć	sama	wcale	o	to	nie	prosiła.	

W	tych	chwilach	zadumy,	radości	i	empa-
tii	uczestniczyło	wiele	osób,	w	tym	min:
–	 Zespół	Szkół	Ogólnokształcących	im.	Pa-

pieża	Jana	Pawła	II	w	Koprzywnicy	
–	 Publiczny	Zespół	Szkół	w	Łoniowie	
–	 Zespół	Szkół	w	Połańcu	
–	 Warsztat	Terapii	Zajęciowej	w	Sandomie-

rzu

–	 Szkolne	 koło	 florystyczne	 „Impresja”	
z	Gimnazjum	w	Łoniowie	

–	 Rada	Rodziców	przy	Szkole	Podstawowej	
w	Koprzywnicy	

–	 gość	 specjalny:	 Monika	 Rapa	 z	 Momot	
-stypendystka	marszałka	województwa	lu-
belskiego	

–	 Miejsko-	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	
w	Koprzywnicy	

–	 Magdalena	 Ostrowska	 i	 Mateusz	 Jońca–	
zdjęcia	i	videoreportaż.	
Podczas	widowiska,	mieliśmy	okazję	obej-

rzeć	 i	 wysłuchać	młodych	 i	 starszych	 ludzi,	
którzy	chcieli	pomóc	i	dali	to,	co	mają	najcen-
niejsze,	czyli	swoje	serca	i	talenty.	Oto	opinia	
tych,	którzy	uczestniczyli	w	tym	niezwykłym	
wydarzeniu,	o	swoich	odczuciach	piszą	tak:

„To był niezapomniany wieczór, wieczór 
zaczarowany! Gdy wchodzili do szkoły ko-
lejni goście, wszyscy uśmiechnięci, pragnący 
pomóc to czułam się jak w dobrej, wielkiej 
rodzinie. Miłość żywi się przyjaznymi gestami, słowami, więc każdy powinien zdążyć powie-

dzieć bliźniemu, ze go kocha. 13 lutego 2010 
tuż przed walentynkami ujrzałam właśnie 
taką miłość , która nabiera barw, zapachów 
i dźwięków , gdy słowa przechodzą w gesty. 
To właśnie takie bezinteresowne okruchy ser-
ca dają nadzieje i siłę dają życie” J. Ordon 

„Waga tego wydarzenia jest niezaprzeczal-
na	i bynajmniej nie chodzi tu o wywyższanie 
się i pokazywanie, jacy wszyscy jesteśmy 
wspaniałomyślni, raczej chodzi o to ze wresz-
cie się obudziliśmy, umiemy pomagać. Wy-
chodzę stąd pełna dobrych, spokojnych myśli, 
pewności, że jeśli kiedyś zdarzy się tak, że to ja 
będę potrzebowała pomocy to ją otrzymam, 
bo są ludzie, którzy mnie nie zostawią” M.Or-
don. 							

„Tego wieczoru wspólnie z koleżankami 
byłam odpowiedzialna za stoisko florystycz-
ne.

Celem naszego kiermaszu było przekaza-
nie cegiełki  z całego zysku ze sprzedaży róż-
nych stroików, serduszek, aniołków itp. Ludzie 
bardzo chętnie wspierali nasze stoisko wiedząc 
o naszym celu. Niektórzy składali dobrowol-
ną kwotę, która przewyższała tę sugerowaną 
przez nas, traktując zakupiony przedmiot jako 
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GS	 SCH	 w	 Koprzywnicy,	 sklep	 spożywczo-
przemysłowy	 pana	 Sylwestra Kolasińskiego,	
firma	 handlowo-usługowa	 Auto-Agro-Serwis	
pana	 Zdzisława Nasternaka,	 sklep	 spożyw-
czy	pana	Wojciecha Tosia,	 sklep	spożywczy	
pana	 Zdzisława Cukierskiego,	 restauracja	
„Jubilatka”,	 Nadwiślański	 Bank	 Spółdzielczy	
o/Koprzywnica,	 „Maxipol”	 przedsiębiorstwo	
produkcyjno-usługowo-handlowe	pana	Pawła 
Ćwiertniewskiego,	 sklep	 przemysłowy	 pana	

Jarosława Materkowskiego oraz	dzięki	wspar-
ciu	wielu	jeszcze	anonimowych	osób.

W	imieniu	organizatorów	serdecznie	dzię-
kujemy	 wszystkim	 wolontariuszom,	 sponso-
rom,	 współorganizatorom	 i	 uczestnikom	 18	
Finału	 WOŚP,	 którzy	 wspólnie	 z	 nami	 oka-
zali	swoją	pomoc	dla	chorych	dzieci.	Łączna	
suma	zebrana	 tego	dnia	przez	wolontariuszy	
jak	również	osoby	upoważnione	przekroczyła	
5	000	zł.

om
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tylko symbol swojej dobrej woli. Ten wieczór 
na długo zapamiętam, przekonałam się, iż rze-
czywiście razem można zrobić bardzo, bardzo 
dużo a nawet więcej” Asia	z	gimnazjum	z	Ło-
niowa.

„To	 był	 piękny	 wieczór,	 zimowy	 piękny	
wieczór.	Atmosfera	i	miłość	ludzkich	serc	bar-
dzo	gorąco	ogrzała	tego	wieczoru	szkolną	salę.	
Z	 perspektywy	 tych	 kilku	 tygodni	 wiem,	 że	
,,ludzi	dobrej	woli	jest	więcej	i	mocno	wierzę	
w	to	,	że	ten	świat	nie	zginie	dzięki	nim…”

 Uczestniczka koncertu

Otwarcie	 się	 na	 drugiego	 człowieka	 nie	
zawsze	jest	 łatwe,	ale	zawsze	konieczne,	ży-
jemy	 przecież	 jako	 wspólnota.	 Organizacja	
tego	koncertu	nie	była	podyktowana	wyłącz-
nie	faktem	tego,	iż	zachorował	jeden	z	byłych	
pracowników	tej	placówki,	najważniejsze	było	
to,	że	była	osoba,	której	w	danej	chwili	trzeba	
było	pomóc.	Jeśli	są	potrzebujący,	a	my	o	nich	
wiemy,	może	warto	pomyśleć	 jak	można	 im	
pomóc.	Przecież	takie	wydarzenia	można	or-
ganizować	cyklicznie,	gdyż	„nawet	skromna	
pomoc	 jest	 zawsze	 lepsza	 od	wielkiego	
współczucia.”
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Wyraz	„kolęda”	pochodzi	od	łacińskie-
go	 calendae,	 oznaczający	 pierwszy	 dzień	
każdego	 miesiąca	 w	 państwie	 rzymskim.	
Calendae	 Januariae	 to	 były	 rzymskie	 uro-
czystości	 przypadające	 w	 pierwszy	 dzień	
stycznia.	 Początkowo	 „kolędą”	 nazywano	
w	Polsce	pieśni	noworoczne	odgrywające	
rolę	życzeń	zdrowia	oraz	 szczęścia	 i	uro-
dzaju,	 którym	 towarzyszyła	 zwykle	 przy-
mówka	 o	 datek	 i	 podziękowanie	 za	 dar	
noworoczny	 („podarze”,	 zwany	 także	 ko-
lędą).	Pierwsze	wzmianki	źródłowe	o	pol-
skich	 obchodach	 kolędniczych	 pochodzą	
z	XVI	w.	Dotyczą	one	noworocznej	pieśni	
„Gospodyniej	 kolenda”,	 wydrukowanej	
w	1544	r.,	parodia	Rurale	Ludicium	-	ludy-
cje	wieśne.	Zwyczaj	budowania	zaś	szopek	
bożonarodzeniowych	 przynieśli	 do	 Pol-
ski	franciszkanie,	którzy	przybyli	w	XIII	w.	
W	historii	 tradycji	kolędowania	 sławę	naj-
lepszych	kolędników	zdobyli	XVII-wieczni	
krakowscy	 żacy,	 którzy	 ubarwiali	 kolędy	
licznymi	dowcipnymi	scenkami.	

W	Polsce	 jeszcze	w	XX	w.,	w	okresie	
międzywojennym,	 a	 także	 w	 pierwszych	
latach	 po	 drugiej	Wojnie	 Światowej	 zwy-
czaj	 kolędowania	 był	 bardzo	 popularny	
i	 lubiany,	 zwłaszcza	 na	 wsi,	 ponieważ	
stał	 się	 ważnym	 elementem	 życia	 towa-
rzyskiego	 i	 społecznego.	Zwyczaj	kolędo-
wania	 narodził	 się	 jeszcze	 w	 pogańskich	
czasach	 rzymskich,	 gdy	 to	 w	 pierwszych	
dniach	 roku	 sąsiedzi	 i	 krewni	 odwiedzali	
się	 wzajemnie,	 obdarowywali	 się	 prezen-
tami	 i	 śpiewali	 pieśni	 calendae,	 chwalące	
początek	miesiąca,	domowników	i	otocze-

nie.	Muzyka,	bowiem	łagodzić	miała	obyczaje	
i	 od	 zarania	 dziejów	 była	 wyrazem	 radości.	
Z	upływem	wieków	pieśni	te,	również	wśród	
chrześcijan,	przybrały	charakter	religijny	zna-
ny	po	dziś	dzień.	Obecnie	śpiewane	są	w	cza-
sie	Świąt	Bożego	Narodzenia	–	 to	 jest	od	24	
grudnia,	aż	do	końca	stycznia	–	święta	Matki	
Boskiej	Gromnicznej	obchodzonego	2	lutego.	
Początkowo	 twórcy	 kolęd	 czerpali	 z	 Ewan-
gelii	 i	 taka	 kościelna	 pieśń	 nazwana	 została	
kolędą,	z	biegiem	czasu	pieśń	coraz	częściej	
sięgała	do	źródeł	pobożności	 ludowej	 i	 jako	
bardziej	świecka	nazwana	została	pastorałką.	
Obecnym,	wielowiekowym	zwyczajem,	całe	
rodziny	po	wieczerzy	wigilijnej	siadały	i	kolę-
dowały	kontynuując	tym	samym	niezmienioną	
od	niemal	tysięcy	lat	tradycję.	Do	Polski	zwy-
czaj	ten	dotarł	jeszcze	w	XV	wieku,	a	pierw-
sza	spisana	kolęda	rozpoczynała	się	od	słów	
„Zdrów	bądź,	Królu	Anielski....”	W	niecałe	sto	
lat	później	ukazały	się	pierwsze	Kantycjonały	
Chrześcijańskie,	będące	zbiorami	kantyczek	-	
religijnych	pieśni	kościelnych,	do	których	za-
liczono	 już	 kolędy.	 Do	 najbardziej	 znanych	
kolęd	 świata	 należy	 Cicha	 Noc	 tłumaczona	
niemal	 na	 wszystkie	 języki.	 W	 Polsce	 roz-
brzmiewały	przede	wszystkim	pieśni	„Dzisiaj	
w	Betlejem”,	„Jezus	malusieńki”,	„Lulajże,	 Je-
zuniu”,	czy	„Pójdźmy	wszyscy	do	stajenki”.	Co	
ciekawe,	Polska	liczy	sobie	najliczniejszy	zbiór	
kolęd	na	świecie	–	niemal	200	kolęd	i	400	pa-
storałek,	gdy	w	zachodnich	krajach	dominują	
jedynie	pastorałki.	Również	w	niektórych	 re-
gionach	Polski,	szczególnie	na	wsi,	spotykany	
jest	 jeszcze	nawet	do	dziś,	zwyczaj	„kolędo-
wania”	–	chodzenia	po	domach	grupy	kolęd-

„Wesoło śpiewajmy chwałę Bogu dajmy 
Hej kolęda, kolęda”

Czas koprzywnickiego kolędowania
ników	–	przebierańców	śpiewających	kolędy.	
Wśród	nich,	w	zależności	od	regionu,	spotkać	
można	 Anioła,	 Diabła,	 Turonia,	 Trzech	 Kró-
li,	Pastuszków	i	Muzykantów.	Wiele	z	 takich	
grup	 przygotowywało	 również	 jasełka,	 które	
w	ramach	„teatralnej”	sztuki	odgrywane	były	
przed	 pełną	 publicznością	 przez	 młodych	
„aktorów”.	 Za	 twórcę	 przedstawień	 bożona-
rodzeniowych	 uważany	 jest	 św.	 Franciszek	
z	Asyżu,	a	treścią	ich	była,	i	jest	nadal,	histo-
ria	narodzenia	Jezusa	w	Betlejem	jak	i	spisku	
Heroda.	To	najprawdopodobniej	one	właśnie,	
nawiązując	do	antycznych	tradycji	odwiedzin	
i	pocieszania,	dały	początek	wędrownym	te-
atrzykom	ludowym	o	świeckim	charakterze.

Tym	 pięknym	 zwyczajem	 kolędowania	
dzięki	II	Gali	Kolęd	i	Pastorałek,	która	odbyła	się	
4	stycznia	2010	zaingurowano	również	Nowy	
Rok	w	MGOKiS.	Kolędowali	uczniowie	z	całej	

gminy	a	więc:	Przedszkole	„Pod	Sosnami”,	
SP	 im.	Władysława	 Jasińskiego	 i	ZSO	im.	
Papieża	Jana	Pawła	II	w	Koprzywnicy,	SP	
im.	 Stefana	 Żeromskiego	w	Niedźwicach	
oraz	 grupy	 artystyczne	 działające	 przy	
Domu	Kultury.	W	iście	anielskiej	aranżacji	
rozbrzmiewało	 „Lulajże	 Jezuniu”,	 „Cicha	
Noc”,	czy	„Gore	Gwiazda”	i	wiele,	wiele	
innych.	Zimowo-	bajkowa	atmosfera,	jaka	
zapanowała	 tego	 wieczoru	 oczarowała	
wszystkich	przybyłych	gości,	którzy	choć	
na	chwilę	mogli	powrócić	do	dziecięcego	
świata	pełnego	ciepła	i	beztroski.	

	Takie	wspólne	kolędowanie	spaja	 lo-
kalną	społeczność	i	jest	kontynuacją	prze-
pięknego	polskiego	zwyczaju,	a	o	tym,	że	
warto	 je	 organizować	 świadczy	 choćby	
rokrocznie	zapełniona	sala.

marika

Słowa	 te	 stały	 się	myślą	 przewodnią	 „Ja-
sełek”,	które	odbyły	się	w	dniu	22.12.2009	r.	
w	Szkole	Podstawowej	w	Koprzywnicy.	Uro-
czystość	uświetnili	 swą	obecnością	wspania-
li	 goście:	 Burmistrz	 M	 i	 G	 Koprzywnica	 p. 
Marek Jońca,	 Sekretarz	U	M	 i	G	p. Dorota 
Kruszec-Nowińska,	 proboszcz	 parafii	 św.	
Floriana	 ks. Jerzy Burek,	 prze-wodnicząca	
Rady	Rodziców	p. Renata Floras.	Mili	goście,	
wszyscy	 pracownicy	 szkoły	 oraz	 uczniowie	
zostali	 wprowadzeni	 w	 radosną	 atmosferę	
Świąt	Bożego	Narodzenia	 oglądając	widowi-
sko	przypominające	„Żywą	szopkę”.	Ucznio-
wie	odgrywali	postacie	biblijne	nawiązu-jące	
również	do	wydarzeń	czasów	współczesnych,	
które	zaakcentował	w	naszym	przedsta-wieniu	
dziadek-najstarszy	członek	rodziny.	Wszystkie	
te	sceny,	przeplatane	były	radosnym	śpiewem	
kolęd	i	pastorałek	w	wykonaniu	chóru	szkol-

nego,	 a	 całość	 dopełniała	 prezentacja	multi-
medialna,	nawiązująca	do	scenariusza.	Celem	
przedstawienia	 było	 ukazanie	 miłości,	 jaką	
przyniósł	wraz	ze	sobą	na	Ziemię	Jezus,	oraz	
zapewnienie,	że	ta	Miłość	trwa	nieustannie	re-
alizowana	przez	nas	samych.

Składając	 życzenia	 świąteczne	 i	 nowo-
roczne	 p. dyrektor Teresa Majczak	 powie-
działa	do	zebranych:	„…z	betlejemskiej	szopki	
bije	dziś	do	nas	blask	miłości,	dobra,	prawdy	
i	 piękna.	 Pielęgnujcie	 te	 wartości	 w	 swoich	
sercach	i	nieście	w	Nowy	2010	Rok”.

Uroczystość	 została	 przygotowana	 przez	
nauczycieli:	 Jolantę Ordon, Marzannę Łu-
czak, Bożenę Grzyb, Agnieszkę Kolasińską, 
ks. Pawła Paterka, Martę Chamerską, Martę 
Bochyńską, Elżbietę Beksińską, Agnieszkę 
Drożdżal Al-Haj.

Jolanta	Ordon

BETLEJEM-TO MY SAMI
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6	 stycznia,	w	 święto	 Trzech	Króli,	 odbył	 się	w	Zespole	 Szkół	Ogólnokształcących	 im.	
Papieża	 Jana	Pawła	 II	VI	 Przegląd	Kolęd	 i	 Pastorałek	 -	Koprzywnica	2010.	Organizatorem	
przeglądu	pod	patronatem	burmistrza	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	p. Marka Jońcy	i	parafii	
pod	wezwaniem	św.	Floriana,	było	Szkolne	Koło	Caritas.

Uczestnictwo	w	przeglądzie	zgłosili	soliści	i	zespoły	wokalno-	instrumentalne	działające	
w	placówkach	oświatowych	i	przy	parafiach	na	terenie	województw	świętokrzyskiego	i	pod-
karpackiego.	Były	to:
-	 Zespół	Szkolno	-	Przedszkolny	w	Ślęzakach,
-	 Publiczne	Przedszkole	w	Koprzywnicy,
-	 Szkoła	Podstawowa	im.	Stefana	Żeromskiego	w	Niedźwicach,
-	 Szkoła	Podstawowa	w	Gnieszowicach,
-	 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Długołęce,
-	 Szkoła	Podstawowa	w	Postronnie,
-	 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	im.	Władysława	Jasińskiego	w	Koprzywnicy,
-	 Szkoła	Podstawowa	im.	Batalionów	Chłopskich	w	Kleczanowie,
-	 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Świniarach,
-	 Szkoła	Podstawowa	nr	2	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	w	Gorzycach,
-	 Gimnazjum	nr	1	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	w	Nowej	Dębie,
-	 Publiczne	Gimnazjum	w	Osieku,
-	 Gminne	Gimnazjum	im.	Jana	Pawła	II	w	Raniżowie,
-	 Zespół	Placówek	Oświatowych	w	Chobrzanach,
-	 Zespół	Szkół	Ekonomicznych	im.	Jana	Pawła	II	w	Staszowie,
-	 Zespół	Szkół	Ogólnokształcących	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	w	Koprzywnicy,
-	 Parafia	Matki	Bożej	Królowej	Polski	w	Nowej	Dębie,
-	 Sanktuarium	Matki	Bożej	Bolesnej	w	Sulisławicach.

Formuła	 przeglądu	 przewiduje	 wykonanie	 dwóch	 utworów.	 Uczestnicy	 (ogółem	 120	
osób)	zaprezentowali	oryginalne,	ciekawie	zaaranżowane,	tradycyjne	i	współczesne	kolędy	
i	pastorałki.	Profesjonalnie	przygotowane	solowe	i	zespołowe	występy	młodych	artystów	do-
starczyły	słuchającym	koncertu	wielu	przeżyć	i	wzruszeń.

Dziękujemy	opiekunom,	nauczycielom,	księżom	za	przygotowanie	dzieci	i	młodzieży	do	
uczestnictwa	w	przeglądzie.

Opiekunowie	Szkolnego	Koła	Caritas

VI Przegląd Kolęd i Pastorałek 
– Koprzywnica 2010

Tradycją	 już	 jest,	 że	w	Szkole	Podsta-
wowej	 w	 Niedźwicach	 każdego	 roku,	
w	ostatni	dzień	przed	świąteczną	przerwą	
bożonarodzeniową	 odbywa	 się	 spotkanie	
opłatkowe	ze	wspólnym	kolędowaniem.

I	tego	roku	tradycji	też	stało	się	zadość.	
Uczniowie	 klas	 IV	 –	 VI	 pod	 okiem	 pań	
Renaty Dobrowolskiej	 i	Anny Wilk	 przy-
gotowali	 i	 przedstawili	 inscenizację	 bożo-
narodzeniową.	 W	 krótkich	 słowach	 opo-
wiedzieli	 nam	 historię	 Narodzenia	 Pana	
Jezusa,	 zaś	 wspólnie	 z	 widownią	 zaśpie-
wali	wiele	kolęd	i	pastorałek	począwszy	od	
„Bóg się rodzi”, „Przybieżeli do Betlejem”	
po	wykonaną	sopranem	„Maleńką miłość”.	
Do	części	kolęd	podkład	muzyczny	wyko-
nali	uczniowie	na	fujarkach.

Kolejnym	etapem	były	klasowe	wigilie	
przygotowywane	 przez	 dzieci,	 ich	 rodzi-
ców	i	wychowawców.	Na	stołach	nie	zabra-

„KOLĘDUJMY MAŁEMU…”
„JAK	DROGA	POTRZEBUJE	CELU,	ŻYCIE	BYTU,	RADOŚĆ	UŚMIECHU,	NADZIEJA	
SPEŁNIENIA,	TAK	LUDZKA	MIŁOŚĆ	POTRZEBUJE	BOŻEGO	NARODZENIA.	
ŻYCZYMY	BY	W	WASZYCH	SERCACH	NARODZIŁ	SIĘ	MAŁY	JEZUS	CHRYSTUS”.

kło	tradycyjnych	potraw:	barszczu	z	grzyba-
mi,	 kapuśniaka,	 ryb,	 pierogów	 czy	 grochu	
z	 kapustą.	 Spożycie	 posiłków	 poprzedziła	
jedna	z	najważniejszych	tradycji	tych	świąt	
–	łamanie	się	opłatkiem,	życzenia,	które	naj-
pierw	złożył	wszystkim	p. Dyrektor Krzysz-
tof Chmielowiec,	 a	 także	 przybyli	 na	 tę	
uroczystość	 goście	w	 osobach	Burmistrza 
– Pana Marka Jońcy	i	p. Sekretarz Doroty 
Kruszec – Nowińskiej.

Okres	świąt	Bożego	Narodzenia	to	czas	
miłości,	 przebaczania,	 ciepła	 rodzinnego,	
czas	 zadumy	 i	 refleksji	 nad	 życiem	 oraz	
ważnymi	priorytetami.	Życzymy	wszystkim,	
aby	miłość,	rodzina,	spokój	i	wzajemny	sza-
cunek	gościły	w	każdym	domu.

W	atmosferze	życzeń,	uśmiechów	i	ra-
dości	 rozeszliśmy	 się	 na	 zasłużony	 odpo-
czynek.

aa

17	stycznia	w	Kościele	p.w.	św.	Floriana	w	Koprzywnicy	odbył	się	niepowtarzalny	kon-
cert	świąteczny	-	„Kryształowe	dźwięki”	w	wykonaniu	muzyków	Filharmonii	Świętokrzy-
skiej	im.	Oskara	Kolberga	w	Kielcach,	zaś	31	stycznia	cykl	zimowego	kolędowania	pre-
zentował	chór	ludowy	„Powiślanie”	w	kościele	parafialnym	p.w.	Matki	Bożej	Różańcowej	
w	Koprzywnicy.
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Na	 terenie	 gminy	 Koprzywnica	 na	
przełomie	miesiąca	stycznia	 i	marca	w	
jednostkach	 Ochotniczych	 Straży	 Po-
żarnych	odbywają	się	corocznie	zebra-
nia	 sprawozdawcze	połączone	 ze	 spo-
tkaniem	opłatkowym.	

W	 spotkaniach	 tych	 biorą	 udział:	
Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	 Koprzywni-
ca	 pan	 Marek	 Jońca,	 Sekretarz	 UMiG	
pani	Dorota Kruszec-Nowińska,	Prezes	
Zarządu	 Miejsko-Gminnego	 ZOSP	 RP	
pan	Piotr Frańczak,	komendant	gminny	
pan	Tadeusz Krakowiak,	przedstawiciel	
Komendy	Powiatowej	Państwowej	Stra-
ży	Pożarnej	w	Sandomierzu	oraz	radni	
powiatu.

Takie	spotkania	odbyły	się	w	nastę-
pujących	jednostkach:

-	OSP	Koprzywnica
-	OSP	Postronna
-	OSP	Niedźwice
-	OSP	Gnieszowice
-	OSP	Ciszyca
-	OSP	Krzcin

Barbara	Toś

INfORMACJA 
z działalności 

jednostek 

OSP
Święta	Bożego	Narodzenia	to	najpiękniej-

szy	 czas	w	 roku...	wspólne	 ubieranie	 choin-
ki,	 łamanie	 się	 opłatkiem,	 śpiewanie	 kolęd,	
a	przede	wszystkim	 spędzanie	 tego	czasu	w	
gronie	najbliższych.	Niewątpliwie	jest	to	czas	
miłości,	radości,	ale	jest	to	także	czas	refleksji.	
Czasami	jest	to	jedyna	okazja	w	całym	roku,	
żeby	 spotkać	 się.	 Dlatego	 coroczną	 tradycją	
stały	 się	 Spotkania	 Opłatkowe	 wpisane	 w	
życie	Stowarzyszenia	800-lecia	Opactwa	Cy-
sterskiego	 „Ku	Przyszłości”.	Było	 to	 już	piąte	
spotkanie	 świąteczno	 –	 noworoczne,	 które	
oprócz	członków	i	sympatyków	Stowarzysze-
nia	zgromadziło	przedstawicieli	różnych	insty-
tucji	lokalnych.

Tegoroczne	Spotkanie	Opłatkowe	odbyło	
się	3	stycznia	2010	r.	w	Miejsko	–	Gminnym	
Ośrodku	 Kultury	 i	 Sportu	 w	 Koprzywnicy.	
Przybyłych	gości	powitał	prezes	Stowarzysze-
nia	 p.	 Tomasz Kaczor,	 składając	 wszystkim	
zebranym	 serdeczne	 życzenia	 noworoczne	 i	
wprowadzając	 we	wspaniałą	 atmosferę	 jesz-

Dzieląc się sercem jak opłatkiem...

cze	 obecnych	 w	 pamięci	 Świąt	 Bożego	 Na-
rodzenia.	 To	 szczególne	 bożonarodzeniowe	
spotkanie	opłatkowe	uświetnili	swoją	obecno-
ścią:	 p.	Krzysztof Lipiec	 -	 poseł	 ziemi	 świę-
tokrzyskiej,	p.	Marek Jońca	–	Burmistrz	MiG	
Koprzywnica,	 ks.	 Jerzy Burek,	 p.	Alicja Stę-
pień	 –	dyrektor	MGOKiS	w	Koprzywnicy,	p.	
Mirosława Komaniecka	–	dyrektor	MG	Biblio-
teki,	radni	powiatu	sandomierskiego	–	p.	Zdzi-
sław Cukierski,	p.	Henryk Napieracz	oraz	p.	
Zdzisław Nasternak,	państwo	Lucyna i Marek 
Majkowscy	ze	Stowarzyszenia	na	Rzecz	Osób	
z	Chorobą	Alzheimera	w	Koprzywnicy,	p.	Pa-
weł Ćwiertniewski	z	PPHU	„Maxipol”,	dyrek-
torzy	 szkół:	 p.	Teresa Majczak,	 p.	Mirosław 
Sarzyński,	p.	Marta Marczewska	 p.	Barbara 
Sulicka	 i	 p.	 Bożena	Maciąg,	 przedstawiciele	
Szkolnego	Koła	Caritas	–	p.	Anna Mazurkie-
wicz	 i	 p.	Bożena Grzyb,	 radni:	 p.	Anna Pa-
luch	i	p.	Marek Zrębski,	p.	Maria Kalinowska	
z	„Koła	Emerytów”	oraz	członkowie	i	sympa-
tycy	Stowarzyszenia.

Przybyli	goście	w	krótkich	wypowiedziach	
podziękowali	za	życzenia	 i	zaproszenie.	Na-
stępnie	po	przeczytaniu	 fragmentu	ewangelii	
ks.	proboszcz	wygłosił	kilka	ciepłych,	duszpa-
sterskich	słów	i	pobłogosławił	opłatek.	Zebrani	
na	uroczystym	spotkaniu	złożyli	sobie	ciepłe	
życzenia	 i	 podzielili	 się	 opłatkiem,	 po	 czym	
przy	 tradycyjnie	 nakrytym	 białym	 obrusem	
stole	w	blasku	świec	i	świątecznej	atmosferze	
zasiedli	 do	 poczęstunku	 w	 trakcie,	 którego	
wszyscy	obecni	w	nastroju	sprzyjającym	roz-
mowom	mogli	swobodnie	wymienić	poglądy,	
snuć	dyskusje	i	plany	o	przyszłości	Stowarzy-
szenia.

Spotkanie	 Opłatkowe	 poprzez	 swój	 nie-
powtarzalny	 nastrój	 pozostawiło	 w	 pamięci	
wszystkich	uczestników	niezapomniane	wra-
żenia,	dzięki	magii	Świąt	Bożego	Narodzenia.

Podziękowania	należą	się	wszystkim,	któ-
rzy	przygotowali	spotkanie	opłatkowe.

M.	Floras

Święta	Bożego	Narodzenia	to	jedne	z	naj-
bardziej	wyczekiwanych,	 radosnych	oraz	 ro-
dzinnych	 świąt	w	 roku,	na	 które	 czekają	nie	
tylko	dzieci,	ale	również	my	-	dorośli.

Kultywowanie	 polskich	 tradycji	 narodo-
wych	i	ludowych	stanowi	istotny	element	pra-
cy	wychowawczo	 -	 dydaktycznej	w	 naszym	
przedszkolu.	 Ciepłą,	 świąteczną	 atmosferę	
stwarzamy	dzięki	starannym	przygotowaniom,	
które	 trwają	 cały	 grudzień.	 Na	 długo	 wcze-
śniej	 przed	 wieczornicą	 wigilijną	 przygoto-
wujemy	 scenariusz	 spotkania.	 W	 tym	 roku	
opracowały	go	panie:	Grażyna Milarska, Ewa 
Kornacka i Anna Ciach, pracujące	z	dziećmi 
5-6 letnimi.	Muzycznie	program	przygotował	
pan rytmik Damian Wdowiak. 

W	 przygotowanie	 uroczystości	 zaanga-
żowana	 jest	zawsze	cała	 społeczność	przed-
szkola.	 Staramy	 się,	 aby	 nasza	 wigilia	 pozo-
stała	 na	 długo,	 dla	 każdego	 jej	 uczestnika,	
niezapomnianą	uroczystością,	 jaką	przeżywa	
w	przedszkolnej	rodzinie.

Po	raz	pierwszy	dniu	21.XII. 2009r.,	dzieci	
z	grupy 5-6latków wraz	z	paniami Ewą Kor-
nacką i Anną Ciach w	ramach	przedszkolnego	
kolędowania	 odwiedziły podopiecznych	Za-
kładu Opiekuńczo - Leczniczego Alzheimer 
w Koprzywnicy. Przedszkolaki	 zaprezento-
wały	montaż	słowno	-	muzyczny	pod	hasłem	
„Niesiemy Wam kolędę”. Spotkanie	to,	oprócz	
tego,	że	miało	nieść	radość,	przywrócić	wspo-
mnienia,	wzbudzić	pozytywne	uczucia	u	pen-
sjonariuszy,	miało	także	uwrażliwić	dzieci	na	
problem	ludzi	starszych	i	ciężko	chorych	w	na-
szym	 społeczeństwie.	Miało	 pokazać,	 te	 łzy	
wzruszenia	w	Ich	oczach	i	uświadomić,	że	na-
wet	małe	dziecko	swoją	obecnością,	radosną	

RADOSNY CZAS KOLĘDOWANIA 
Przedszkolaków z „Przedszkola Pod Sosnami”
kolędą	może	zrobić	coś	dobrego	dla	starszego,	
schorowanego	człowieka.	Mamy	nadzieję,	że	
ta	 forma	 współpracy	 zostanie	 włączona	 do	
tradycji	obu	instytucji	po	to,	aby	kształtować	
altruistyczne	zachowania	młodego	pokolenia.

W	 końcu	 nadszedł	 22.XII. 2009r.	 dzień 
naszej przedszkolnej wigilii.	 Udekorowane	
przedszkole	 i	 świąteczna	 atmosfera	 powitało	
zaproszonych	gości:

Burmistrza	M	iG	Koprzywnica	pana Marka 
Jońcę, sekretarz	MiG	Koprzywnica	panią  Do-
rotę Kruszec - Nowińską, przewodniczącego	
RMiG		Koprzywnica	pana Stanisława Pawlika,  
zastępcę	przewodniczącego	RMiG	Koprzyw-
nica	 pana Kazimierza Kitlińskiego, księdza	
proboszcza Jerzego Burka, radnego	 powiatu	
pana Zdzisława Nasternaka, dyrektora	 SP	
w	Koprzywnicy	panią Teresę Majczak, dyrek-
tora	ZSO	w	Koprzywnicy	pana Mirosława Sa-
rzyńskiego, dyrektora	MGOKiS	w	Koprzywni-
cy	panią Alicję Stępień, przewodniczącą	RR	
panią Agnieszkę Gawron, przewodniczącego	
GKRPA	 pana Dariusza Łabudzkiego, przed-
stawiciela	TUiR	„Warta”	S.A.		pana Wojciecha 
Pietrzyka oraz	 lokalnych	 przedsiębiorców,	
przyjaciół	 przedszkola	 panią	Marię Cieciura 
i pana Jerzego Wieczorka.		

Dzieci	 zaprezentowały	 montaż	 słowno	
-	 muzyczny	 związany	 z	 tą	 magiczną	 nocą	
Narodzenia	Pana.	Wszyscy	z	wielkim	zainte-
resowaniem	 i	 skupieniem	wysłuchali	małych	
aktorów.	Goście,	 rodzice	 i	cała	przedszkolna	
rodzina	wraz	z	opłatkiem	od	dzieci,	otrzymali	
najlepsze	Świąteczne	i	Noworoczne	Życzenia.	
Na	 zakończenie	 głos	 zabrał	 Burmistrz	 MiG	
Koprzywnica pan Marek Jońca, sekretarz	
MiG	Koprzywnica	pani Dorota Kruszec-No-
wińska, dyrektor	 naszego	 przedszkola	 pani 
Marta Marczewska oraz	przewodnicząca	RR	
pani Agnieszka Gawron.	Goście	dziękując	za	
zaproszenie	 przekazali	 świąteczne	 życzenia	
dla	wszystkich	zgromadzonych.	Dzieci	otrzy-

mały	 słodkie	 upominki	 pod	 choinkę.	Goście	
zaś	zaproszeni	zostali	do	pięknie	i	suto	zasta-
wionego	wigilijnego	stołu,	na	którym	znalazły	
się	tradycyjne	potrawy	wigilijne	przygotowane	
przez	nasze	wspaniałe mamy i przedszkolne 
panie kucharki. 

W	 ramach	 przedszkolnego	 kolędowania	
grupa	 naszych	 dzieci uczestniczyła	 w	 dniu 
03.01.2010r. w	zorganizowanym	przez	MGO-
KiS	w	Koprzywnicy	spotkaniu	pt.	„ Wesołe ko-
lędowanie”. Nasi	wychowankowie	zachwycili	
swym	śpiewem	wszystkich	zgromadzonych.

W	 dniu	 06.01. 2010r. dzieci	 z „Przed-
szkola pod sosnami”, jak	co	rok,	uczestniczyły	
w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek	zorganizowa-
nym	przez	Szkolne	Koło	„Caritas”	przy	Zespo-
le	Szkół	Ogólnokształcących	w	Koprzywnicy.	
Występ	naszych	przedszkolaków	Kasi Kijania, 
Natalki Grzesiak i Piotrusia Niekurzaka zy-
skały	gromkie	brawa	a	przedszkole	kolejny	do	

swojej	kolekcji	dyplom.	Dziękujemy	organiza-
torom	za	zaproszenie	i	gratulujemy	tego	wspa-
niałego	przedsięwzięcia.

Tak	zakończył	się	czas	przedszkolnego,	ra-
dosnego	kolędowania.

Ewa	Kornacka,	Anna	Ciach,	Grażyna	Milarska,	MM.
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Zimowe leniuchowanie naszych dzieciaków
W	naszym	województwie	 ferie	 rozpo-

częły	się	jako	pierwsze;	trwały	od	18	do	31	
stycznia.	 Równorzędnie	 odbywały	 się	 w:	
lubuskim,	 kujawsko-pomorskim,	 małopol-
skim	i	wielkopolskim.	Także	i	w	tym	roku	
na	dzieci	czekały	różne	propozycje	na	czas	
ferii	 przygotowane	 przez	 Dom	 Kultury,	
Szkołę	 Podstawową	 w	 Niedźwicach	 oraz	
parafię.

W	 programie	 na	
ferie	 Dom	 Kultury	
zaplanował:	 koncer-
ty,	 zajęcia	 plastyczne	
i	 rękodzielnicze,	 tur-
nieje	 sportowe,	 rozgrywki	 szachowe	 czy	
warsztaty	fotograficzne.

Program	 feryjny	 poprzedzony	 został	
koncertem	muzyków	z	Filharmonii	Święto-
krzyskiej	im.	O.	Kolberga	w	Kielcach.

Podczas	 tygodniowych	 zajęć	 można	
było	 uczestniczyć	 w	 wyjeździe	 do	 Mu-

Pasja,	radość,	nowe	doświadczenia,	ale	
i	 ciężka	praca	–	 tak	pokrótce	można	opi-
sać	 to,	 co	 działo	 się	 przez	 4	 zimowe	 dni	
w	Krynicy	Górskiej	z	udziałem	nieformal-
nej	 grupy	 młodzieżowej	 „Dance,&Smile”,	
która	 przebywała	 tam	w	 ramach	 projektu	
„MUSICALOWE	TOURNNE„	realizowane-
go	i	finansowanego	dziki	Fundacji	Sytemu	
Rozwoju	Edukacji	
–	 Program	 „Mło-
dzież	 w	 działa-
niu”.	

Nasz	 obóz	 rozpoczął	 się	 25	 stycznia	
o	dość	”nieludzkiej	godzinie”,	czyli	5	rano,	
kiedy	 to	 zebraliśmy	 się	 w	 Domu	 Kultury	
–	 tu	 czekaliśmy	na	 kierowcę,	 który	 dotarł	
do	nas	pomimo	złych	warunków	pogodo-
wych	i	zaczęliśmy	się	pakować.	Nie	obyło	
się	bez	problemów,	ponieważ	dziewczyny	
tradycyjnie	zabrały	więcej	walizek	niż	po-
trzebowały	;)	W	końcu	wszyscy	zajęli	swo-
je	miejsca	i	ruszyliśmy	po	przygodę.	Prawie	
cztery	godziny	jazdy	minęły	nam	jak	z	bi-
cza	strzelił	-	przed	12	byliśmy	już	w	katolic-
kim	schronisku	młodzieżowym	i	szturmem	
zdobywaliśmy,	co	lepsze	pokoje.	Samo	po-
łożenie	schroniska	było	wręcz	idealne	–	bli-
sko	stoku	narciarskiego	i	zaledwie	30	minut	
od	 centrum	 –	 aczkolwiek	 na	 korzystanie	
z	 tych	przyjemności	mieliśmy	mało	czasu	
gdyż	głównie	wypełniały	go	warsztaty	 ta-
neczne,	wokalne	oraz	teatralne,	prowadzo-
ne	 przez	 nasze	 nieocenione	 instruktorki	
Justynę Klag	i	Anitę Bajorską.	Czas,	który	
okazał	się	„zapełniony	po	brzegi”	zaczynał	
się	od	śniadania,	na	którym	wszyscy	o	dzi-

Prawdziwą	zimową	przygodę	z	górami	
i	nartami	przeżyli	uczniowie	klasy	sporto-
wej	przy	Szkole	Podstawowej	w	Niedźwi-
cach.	Swoje	górskie	wojaże	 rozpoczęli	19	
stycznia	2010	roku.	Po	zapakowaniu	swo-
ich	bagaży	 ruszyli	na	spotkanie	z	przygo-
dą,	która	czekała	na	nich	w	zimowej	stolicy	
Polski	–	Zakopanem.

Cel	 główny	 wyjazdu	 to	 doskonalenie	
technik	jazdy	na	nartach,	ale	na	miejscu	cze-
kało	na	nich	mnóstwo	dodatkowych	atrakcji.	
Niewątpliwą	był	trening	pod	okiem	JÓZEFA 
ŁUSZCZKA, mistrza	świata	m.in.	w	biegach	
narciarskich	na	15	km	z	Lahti	w	1978	roku. 
Były	 mistrz	 udzielał	 cennego	 instruktażu,	
a	nieocenione	uwagi	pozostaną	w	pamięci	
uczniów	z	pewnością	na	długo.

Kolejną	 atrakcją	 dla	 dzieci	 było	 spo-
tkanie	ze	skoczkami	z	reprezentacji	Polski:	
Marcinem Bachledą i Łukaszem Rutkow-
skim. Każdy	uczeń	na	dowód	tego	wielkie-
go	 wydarzenia	 przywiózł	 zdjęcie	 z	 auto-
grafami	sportowców,	którzy	bardzo	chętnie	
odpowiadali	na	pytania	dzieci.	Uczniowie	
mieli	 też	 przyjemność	 uczestniczyć	 i	 ki-
bicować	 Polakom	 w	 eliminacjach	 do	 za-
wodów	 Pucharu	 Świata,	 które	 odbyły	 się	
w	dniu	23	i	24	stycznia	w	Zakopanem.

Do	codziennych	i	obowiązkowych	za-
jęć	dzieci	wynikających	z	programu	klasy	
sportowej	należały	 treningi	pod	okiem	in-
struktora,	a	także	liczne	zawody	i	konkursy.	
Jeden	z	nich	na	mistrza	stoku	„Bachledowy	
stok”	w	narciarstwie	alpejskim,	organizowa-
ny	dla	wszystkich	będących	w	danym	dniu	
na	stoku	dzieci	z	całej	Polski.	Nasi	ucznio-
wie	znów	byli	niepokonani	i	zebrali	prawie	
wszystkie	medale,	nagrody	i	dyplomy.

Wśród	 dziewczyn	 wyniki	 wyglądały	
następująco:
	 I.	 miejsce	Dominika Guz	–	klasa	VI	
	 II.	 miejsce	Weronika Satławska	–	klasa	IV	
	III.	 miejsce	Anna Kuśmierz	–	klasa	IV

 

 

zeum	Regionalnego	w	Stalowej	Woli,	gdzie	
zwiedzana	była	wystawa	malarska	 Juliana	
Fałata.	 Zorganizowane	 były	 zajęcia	 pla-
styczne	dla	dzieci,	czyli	„dzień	z	plastyką”,	
podczas	 których	 najmłodsi	 malowali	 zi-
mowe	scenki,	a	po	krótkiej	przerwie	lepili	
z	masy	 solnej.	Wszystko	 pod	 okiem	 pani	
Heleny Pileckiej	oraz	Małgorzaty Sarzyń-
skiej.	Dla	starszych	natomiast	przygotowa-
liśmy	wspólną	zabawę	-	wycinanki	ludowe.	
Zajęcia	 te	 prowadziła	 pani	Anna Rzeszut	
z	Zespołu	Ludowego	Lasowiaczki	oraz	Ali-
cja Stępień	 z	Domu	Kultury.	 Ponadto	 dla	
młodzieży	 szkolnej	przygotowaliśmy	 śpie-
wanie	w	stylu	karaoke,	 rozgrywki	szacho-
we	oraz	warsztaty	 fotograficzne	w	plene-
rze.	Chcielibyśmy,	aby	z	czasem	powstało	
kółko	 fotograficzne,	 dlatego	 przyjmujemy	
zapisy	do	tej	sekcji.	Pozostałe	zajęcia	pro-
wadzone	były	zgodnie	z	harmonogramem.	

Kolejną	propozycją	przygotowaną	przez	
Dom	Kultury	był	wyjazd	z	młodzieżą.

TAK SPĘDZALIŚMY WOLNY CZAS W fERIE

wo	 pojawiali	 się	 punktualnie,	 później	 zaś	
odbywały	się	intensywne	zajęcia,	a	w	mię-
dzyczasie	przed	lub	po	obiedzie	wypad	na	
narty	lub	łyżwy.	Wieczory	zaś	były	czasem	
na	oddech	i	wspólną	integrację-	zorganizo-
waliśmy	 sobie	 karaoke,	 oglądaliśmy	 filmy	
taneczne	 nie	 mogło	 zabraknąć	 również	
dyskoteki	obozowej,	na	której	nawet	nasze	
opiekunki	nie	oszczędzały	nóg	;).	

Wspólnie	 spędzone	 chwile	 nauczyły	
nas	wielu	rzeczy	nie	tylko	tych	związanych	
i	niezbędnych	z	realizacją	musicalu.	Bardzo	
ważne	było	dla	nas	przebywanie	ze	 sobą	
24	godziny	na	dobę	–	wzajemna	tolerancja,	
brak	podziałów	typu	„my	i	wy”,	uprzedzeń.	
To	było	dla	nas	niesamowicie	budujące,	na	
pewno	umocniło	nas	jako	grupę.	Widzimy	
wyraźny	cel,	do	którego	dążmy	i	pomimo	
małych	 przeszkód	 na	 drodze	 wiemy,	 że	
nam	się	uda.	

Otwarcie	się	na	nowe	możliwości	i	po-
konanie	strachu	przed	odpowiedzialnością	
sprawiło,	że	mamy	przed	sobą	możliwości	
których	 zwyczajnie	 nikt	 nie	 jest	 w	 stanie	
zapewnić,	bo	cały	pobyt	i	wszystkie	zajęcia	
są	za	darmo	–	mamy	szansę	która	nie	zda-
rza	 się	 często,	 czasami	 tylko	 raz	w	 życiu	
i	to	jest	właśnie	pora	żeby	ją	wykorzystać	.

GRUPA 
NIEFORMALNA 
MŁODZIEŻY 
„DANCE&SMILE” 
z Koprzywnicy  
KOORDYNATOR 
PROJEKTU 
Marta Ordon 

 

Ferie	to	czas	zasłużonego	wypoczynku	
po	ciężkiej	pracy.	Niewątpliwie	zdobywanie	
wiedzy,	 poszerzanie	 swoich	 horyzontów,	
rozwijanie	 pasji	 możemy	 do	 niej	 zaliczyć.	
Wiele	dzieci	stanęło	przed	wyborem	jak	je	
dobrze	spożytkować,	aby	cieszyły,	rozwija-
ły,	budowały	właściwe	i	zdrowe	postawy.

Z	 pomocą	 w	 organizacji	 tego	 czasu	
przyszła	 parafia	 p.w.	 św.	 Floriana	 w	 Ko-
przywnicy.	 Do	 wspólnego	 wypoczynku	
i	wyjazdu	zostały	zaproszone	te	dzieci,	któ-
re	przez	 roczny	program	 formacji	działają	
w	ruchach	i	stowarzyszeniach	przyparafial-
nych.	Możemy	tutaj	wymienić:	Liturgiczną	
Służbę	Ołtarza	 (Ministrantów	 i	 Lektorów),	
Ruch	Światło–Życie	(Oazę)	oraz	scholę.	Na	
miejsce	wspólnego	wyjazdu	został	wybra-
ny	Bodzentyn	w	województwie	świętokrzy-
skim.	 Położona	 nieopodal	 miejscowość,	
ukryta	w	scenerii	pięknego	krajobrazu	Gór	
Świętokrzyskich	okazała	się	być	doskonałą	
lokalizacją.	Wspólny	czas	wypełniony	był	
zabawą	jak	i	sportami,	głównie	tymi	zimo-
wymi.	Nie	 brakło	 szusowania	 po	 nieopo-
dal	położonym	stoku	narciarskim,	 sanecz-

kowych	 zjazdów	czy	 niezliczonych	bitew	
śnieżnych.	 Uczestnicy	 rozegrali	 również	
między	sobą	halowy	turniej	sportowy	piłki	
nożnej.	Po	zmaganiach	sportowych	nastę-
powały	zmagania	w	kuchni	podczas	przy-
rządzania	 i	 konsumowania	własnoręcznie	
przygotowanych	 posiłków.	 Nie	 można	
było	w	tym	wszystkim	zapomnieć	o	Tym,	
dzięki	 któremu	 posiadamy	 to	 wszystko,	
stąd	 codziennie	 sprawowana	msza	 święta	
w	 kościele	 parafialnym.	 Nieopodal	 niego	
znajdują	 się	 ruiny	 pałacu	 biskupiego	 bp.	
Bodzantego,	 na	 których	 to	 rozgrywana	
była	gra	terenowa	pod	tytułem	„Oblężenie	
Bodzentyna”.	 Wieczorami	 nie	 brakowało	
dobrych	 humorów,	 które	 jeszcze	 bardziej	
podsycały	wspólne	 skecze,	 gry	 i	 zabawy,	
a	także	wspólnie	oglądane	filmy.	

Wszyscy	chcieli,	aby	ten	czas	wspólnie	
przeżytego	wypoczynku	 trwał	 jak	 najdłu-
żej.	Dzięki	tym	chwilom	relaksu,	na	nowo	
można	było	włączyć	się	od	nowego	seme-
stru	wypoczętym	i	z	pełnym	entuzjazmem	
w	wir	obowiązków	szkolnych.	

Ks.	Paweł	Paterek

ZIMOWE SZLAEŃSTWA
Wśród	chłopców:
	 I.	 miejsce	Karol  Kaczmarski	–	klasa	VI	
	 II.	 miejsce	Karol Szymański	–	klasa	IV	
	III.	 miejsce	Chłopiec	z	Poznania

Ponadto	odbyły	się	też	zawody	w	nar-
ciarstwie	biegowym	pod	Średnia	Krokwią.	
Tu	wyniki	rozłożyły	się	następująco:
	 I.	 miejsce	Dominika Guz	
	 II.	 miejsce	Anna Kuśmierz	
	III.	 miejsce	Weronika Satławska

Wśród	chłopców:
	 I.	 miejsce	Karol Kaczmarski	
	 II.	 miejsce	Karol Szymański	
	III.	 miejsce	Sebastian Strójwąs

Odbył	się	także	kulig,	po	nim	grill	i	licz-
ne	zabawy	zorganizowane	przez	organiza-
tora	wraz	z	degustacją	góralskiej	kwaśnicy.

Uczniowie	 mieli	 przyjemność	 prze-
jażdżki	 alpejską	 kolejką	 na	 Kasprowy	
Wierch,	skąd	przedostali	się	na	szczyt	Tatr	
Zachodnich	-	Beskid	(	2021	m	n.p.m.).	

Mimo,	że	panował	środek	prawdziwej	
zimy,	nasi	sportowcy	pławili	 się	w	geoter-
malnych	 źródłach	 w	 Bukowinie	 Tatrzań-
skiej,	 gdzie	 temperatura	 wody	 wynosiła	
+40°C	–	tylko	pozazdrościć.

Niestety	osiem	dni	minęło	bardzo	szyb-
ko,	trzeba	było	spakować	walizki	 i	wrócić	
do	stęsknionych	rodziców	i	czekającego	na	
prezenty	 rodzeństwa	–	bo	oczywiście	nie	
mogło	zabraknąć	wizyty	na	Krupówkach.

Zakopanemu	powiedzieliśmy:	„Do	zo-
baczenia	za	rok”.

Takie	aktywne	spędzanie	czasu	preferu-
ją	nasi	szkolni	sportowcy	od	kilku	lat	i	taki	
sposób	 polecamy	 wszystkim,	 zwłaszcza	
dzieciom	i	ich	rodzicom.	Każda	pora	roku	
posiada	swoje	zalety,	a	zima	ma	ich	wiele,	
tylko	 trzeba	mieć	do	nich	pozytywne	na-
stawienie.	Życzymy	wszystkim	wielu	 jesz-
cze	mocnych	wrażeń	na	śniegu	i	lodzie.

Organizatorzy	wyjazdu
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Mamy	 za	 sobą	 kolejne	 walentynki,	
czyli	 święto	 zakochanych,które	 przypa-
da	 na	 14	 lutego.	Od	 kilku	 lat	 zadomowi-
ło	 się	 również	 w	 Polsce.	 Przyjęło	 przede	
wszystkim	w	 kręgach	młodzieżowych,	 co	
szczególnie	 nie	 dziwi	 gdyż	 o	miłości	 naj-
więcej	myślą	 ludzie	młodzi.	Dla	wielu	 to,	
bo	błahy	 i	obcy	zwyczaj.	Przewrażliwieni	
patrioci	grymaszą,	że	znowu	ściągnęliśmy	
cos	 z	 Ameryki.	 Nikt	 jednak	 nie	 ośmiela	
się	 zdecydowanie	 krytykować	 czegoś,	 co	
z	gruntu	rzeczy	niesie	przyjaźń,	sympatię,	
dobro,	 uprzejmość	 a	więc	 to,	 co	 chcemy	
żeby	nam	towarzyszyło.	

Jednak,	kiedy	się	wgłębimy	w	kontekst	
folklorystyczny,	to	okaże	się,	że,	walentyn-
ki	 są	 jednak	 bardzo	 europejskie	 i	 sięgają	
rzymskiej	 tradycji,	 właściwie	 chrześcijań-
skiej.	Zaczęło	się	od	Walentego,	młodego	
Włocha,	 pochodzącego	 z	 Tereni,	 małej	
miejscowości	położonej	w	pobliżu	Rzymu.	

Człowiek	 ten	 opiekował	 się	 chorymi,	
których	dopadały	choroby	układu	nerwo-
wego.	Walenty	potrafił	tym	nieszczęśnikom	
dać	 ulgę	 dąć	 ulgę	 i	 przywrócić	 spokój.	
Był	to	taki	starożytny	psychoterapeuta.Zo-
stał	 też	 księdzem,	 a	 następnie	 biskupem.	
Niestety,	 żył	 w	 czasach	 prześladowań	
chrześcijan.	 Jego	 aktywność	 religijna	 nie	
spodobała	 się	ówczesnemu	władcy.	Klau-
diuszowi	Grotowi	II,	który	kazał	go	uwięzić	
i	 przesłuchiwać.	W	 czasie	 procesu	 udało	
mu	 się	 nawrócić	 na	 wiarę	 chrześcijańską	
nawet	 zadającego	mu	ból	w	czasie	 tortur	
sędziego	 Astergieusza.	 Walentego	 jednak	
zamęczono.	Stał	się	wkrótce	jednym	z	mę-
czenników	kościoła	powszechnego-	błogo-
sławionym	i	świętym.	Opiekunem	chorych	
na	podagrę	 i	epilepsję(padaczkę)	a	6także	
miłości,	 spokoju,	 pokoju	 między	 ludźmi.	
Z	biegiem	wieków	te	dwie	funkcje	jakby	się	
rozdzieliły	i	europejskim	kulcie	św.	Walen-
tego	można	wyróżnić	dwie	drogi.	W	Euro-
pie	 Zachodniej	 (Belgii,	 Francji	 ,Anglii)	 św.	
Walenty	stał	się	patronem	typowej	miłości	
erotycznej.	Dowodu	na	 to	dostarcza	nam	
sam	William	Szekspir,	który	w	słynnym	dra-
macie	„Hamlet”	w	usta	głównej	bohaterki	
Ofelii	wkłada	taką	piosenkę

„Dzień	dobry,	dziś	święty	Walenty
Dopiero,	co	świtać	poczyna:
Młodzieniec	sam	leży	ujęty	
A	hoża	doń	puka	dziewczyna,
Podskoczył	kochanek,	wdział	szaty
Drzwi	rozwarł	przed	swoją	jedyną
I	weszła	dziewczyna	do	chaty	
Lecz	z	chaty	nie	wyszła	dziewczyną”

Jak	wiemy	Anglicy	przenieśli	spory	ka-
wał	swojej	tradycji	na	grunt	amerykańskie-
go	i	tam	kult	św.	Walentego	się	przyjął	,	i	14	
lutego	stał	się	popularnym	dniem,	ekspor-
towanym	następnie	na	cały	świat.

Inną	otoczkę	kulturową	przybrało	imię	
Walenty	 w	 Niemczech.	 Znaczyło	 w	 ka-
lendarzu	 dzień	 feralny.	 Jeszcze	 bardziej	

idąc	na	wschód,	tam	Walenty	zmieniał	się	
w	 polskiego	 Walka,	 a	 tak	 nazywano	 qw	
niektórych	stronach	diabła.	Lud	polski	koja-
rzył,	bowiem	chorobę	nerwową,	epilepsję	
z	szatanem.	Jeżeli	u	kogoś	wystąpił	rozstrój	
nerwowy,	 czyli	 opętanie,	 to	 znaczyło,	 że	
w	 takiego	człowieka	wszedł	diabeł	 i	 trze-
ba	 go	wypędzić	 egzorcyzmami..	Nastąpi-
ło,	 więc	 przesunięcie	 cech,	 dobra	 w	 zło,	
a	 tym	samym	 imion	Walentego	w	Walka.	
Wynika	 z	 tego	 też	 kilka	 starych	 przysłów	
i	przekleństw	m.in.	„A	bodajże	cię	św.	Wa-
lenty	ciskał”,	Idźże	do	Walentego!”,	„Dajże	
go	 Walentemu”.	 W	 ludowej	 medycynie,	
a	 raczej	 folklorze	 słownym	 Lasowiaków,	
zamieszkujących	 Puszczę	 Sandomierską	
w	 widłach	Wisły	 i	 Sanu,	 kiedy	 zawiodły	
wszystkie	sposoby	wypędzenia	z	chorego-
(opętanego)	 „ciorta”	mówili;	 ”Jemu	 to	 już	
nic	nie	pomoże,	ale	zmówta	modlitwe	do	
świętego	Walentego,	to	może	się	udo”.	Jest	
też	niecodzienne,	ukute	w	poł	XVI	w	łaciń-
skie	przysłowie,	raczej	przestroga	–ostrzeże-
nie,	na	które	trafiłem	ogniś		w	staropolskiej	
księdze	na	stronie	tytułowej.	W	wolnym	tłu-
maczeniu	brzmiało	„Ten	co	ukradnie(chyba	
wspomniana	 książkę)będzie	 śpiewał	mszę	
na	trzech	drzewach(szubienicy),	a	Walenty	
mu	będzie	do	niej	 służył”.	Nie	 spotkałem	
natomiast	w	księgarniach	czy	bibliotekach	
takich	napisów.	

Postać	 świętego	 Walentego	 w	 naszej	
tradycji	 religijnej	 traktowana	 jest	 jednak	
z	 dużą	 estymą.	W	 niektórych	 kościołach	
diecezji	sandomierskiej	można	spotkać	cie-
kawe	stare	obrazy	przedstawiające	św.	Wa-
lentego	w	momencie	uzdrawiania	chorego	
na	epilepsję.	Dwa	z	nich	 traktowane	były	
przez	wiernych	jako	wizerunki	słynące	ła-
skami.	Wyjątkową	sławą	cieszył	 się	obraz	
w	Koprzywnicy,	gdzie	w	pocysterskim	ko-
ściele	 ,	w	bocznej	kaplicy	możemy	zoba-
czyć	wizerunek	patrona	zakochanych.	Tra-
dycja	klasztorna	przekazała,	że	pierwotnie	
obraz	znajdował	się	w	zakonnym	szpitali-
ku,	założonym	w	1478	r		przez	opata	Prze-
worskiego.	 Już	wtedy	 chorzy	na	 epilepsje	
doznawali	cudownych	uzdrowień.	W	1870	
r	 ks.	 Proboszcz	Wosiński	 obraz	 przeniósł	
do	samodzielnej	kaplicy	Walentego,	 i	 tam	
znajduje	się	obecnie.	Opatrzony	został	na-
pisem	„Ten	ołtarz	 ku	czci	 św.	Walentego,	
męczennika,	sławny	leczeniami,	został	wy-
niesiony	dużym	nakładem	kosztów	i	starań	
przez	jego	czcieli”.

Podobny	i	równie	stary	obraz	św.	Wa-
lentego	znajduje	się	w	kościele	parafialnym	
w	 Kiecczynie	 k.	 Bogorii	 staszowskiej.	Od	
dawna	wierni	modlą	 się	przed	nim	 i	pro-
szą	o	łaski.	W	lokalnej	tradycji	uchodzi	za	
łaskami	 słynący.	 A	 i	 dziś	 spotkać	 można	
przed	 nim	 młode	 i	 starsze	 kobiety,	 któ-
rym	nie	udało	się	w	małżeństwie:	mąż	pije	
i	bije,	ogląda	 się	za	 innymi,	nie	ma	upra-
gnionego	potomka.	Natomiast	okrutną	sce-
nę	męczeństwa	biskupa	Walentego	można	
zobaczyć	w	sandomierskiej	katedrze.

Józef	Myjak

Jak to jest z tym świętym Walentym?

Konkurs,	który	został	ogłoszony	przez	Dom	Kultury,	miał	na	
celu	popularyzację	Dnia	św.	Walentego	jako	jednego	ze	świętych	
–	patronów	kościoła	oraz	promowanie	chrześcijańskiego,	alterna-
tywnego	wobec	nowoczesnego	sposobu	świętowania	tego	dnia	
–	dnia	patrona	narzeczonych	i	dnia	obietnicy	miłości.	

Na	konkurs	wpłynęło	sto	 jeden	prac	 (w	 tym	prace	młodzieży	szkolnej	oraz	osób	
dorosłych).	Spośród	wszystkich	prac,	komisja	przyznała	następujące	miejsca:

	 I	miejsce				–	Anastazja Maśloch	
	 II	miejsce			– Izabela Maśloch	
	 III	miejsce		–	Joanna Mianowska	oraz	Damian Widanka

„Rozpal	serce	zapal	serce”	już	po	raz	drugi	
pod	tym	hasłem	obchodziliśmy	walentynki	–	
święto	zakochanych.	Miejsko-	Gminny	Ośro-
dek	Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy	wraz	ze	
Stowarzyszeniem	„	Ku	przyszłości”	pokazało	
mieszkańcom	 nowy	 alternatywny	 sposób	 na	
spędzanie	tego	magicznego	dnia.	

O	godz	9.00	rozpoczęliśmy	kiermasz	wa-
lentynkowy,	 na	 naszym	 stoisku	 pyszniły	 się	
piernikowe	 serce,	 uśmiechały	 anioły	 i	 pach-

 WYNIKI KONKURSU NA KARTKĘ WALENTYNKOWĄ

Dzień św. Walentego
niały	 chleby	 oraz	 podpłomyki	 w	 kształcie	
serc	 z	 koprzywnickiej	 piekarni	 GS.	 Radość	
sprawiały	także	małe	bukieciki	które	panowie	
prezentowali	swoim	towarzyszkom.

Wieczór	upłynął	pod	znakiem	przeżyć	du-
chowych.	W	kościele	p.w.	św	Floriana(	który	
ponadto	 tego	 dnia	 obchodził	 odpust)	 odpra-
wiona	została	uroczysta	msza	św	z	wystawie-
niem	 relikwii	 św.	Walentego	 zaś	 tuż	 po	 niej	
rozpalono	wielkie	płonące	serce	na	dziedziń-

cu	 kościelny	 będące	 zobrazowaniem	 przy-
świecającego	nam	hasła.

Finałowym	punktem	obchodów	był	 kon-
cert	 w	 klimacie	 kawiarnianym	 organizowany	
w	MGOKiS.	 Piękne	 piosenki	 o	miłości	 z	 re-
pertuaru	 legend	 polskiej	 estrady	 połączo-
ne	 z	 tańcem	 a	 także	 przemyśleniami	 o	 tym	
najpotężniejszym	 uczuciu	 z	 pisma	 świętego	
sprawiło,	 że	 przybyli	 goście,	 którzy	 znaleźli	
się	 rzeczywiście	 przy	 stolikach	 „restauracyj-
nych”	 dodatkowo	 uraczeni	 kawą	 i	 ciastkiem	
w	 kształcie	 serca	 odpłynęli	w	 inny	 świat	 ni-
czym	w	piosence.	

om
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Od zapustów do palmowej niedzieli …
Za	nami	karnawał	i	tzw.	„Zapusty”,	czyli	kolejna	niepo-

wtarzalna	piękna	polska	tradycja	dająca	możliwość	beztro-
skiej,	hucznej	zabawy	„do	upadłego”.	Co	prawda	dzisiejsze	
zabawy	kanałowe	znacznie	odbiegają	od	tych	dawniejszych	
jednakże	myślę	że	warto	poznać	wina,	wiosny,	słońca,	odra-
dzającej	się	przyrody	i	miłości).	Bachusem	nazywano	chłop-
ca	ubranego	w	słomiane	powrozy,	albo	słomianą	lalkę,	którą	
na	sankach	lub	wózku	obwożono	po	wsiach.	Towarzyszyła	
mu	grupa	przebierańców,	zbierających	datki	dla	„Bachusa”.	
Dziewczyny,	które	nie	wydały	się	podczas	karnawału,	brały	
udział	w	zabawie	-	obrzędzie	zwanej	podkoziołkiem.

W	ostatkowy	wtorek	zbierały	się	w	karczmie,	opłacały	
muzykę	i	tańczyły	ze	sobą,	podczas	każdego	tańca	rzucając	
pieniądze	na	talerz	ustawiony	w	pobliżu	orkiestry,	na	becz-
ce	z	piwem,	pod	umieszczoną	na	niej	 figurką	drewnianą,	
wyobrażającą	chłopca	lub	kozła	(symbol	męskości	 i	płod-
ności),	czyli	pod	koziołka.	Mówiono,	że	dają	w	te	sposób	
swój,	podkoziołek	-	czyli	okup	za	uciechy	wolnego	stanu,	
ale	także	i	okup	składany	w	intencji	swego	przyszłego,	moż-
liwie	szybkiego	zamążpójścia.	Śpiewały	przy	tym:

	Nieodłączna	stroną	uciech	zapustnych	było	jedzenie	–	
na	stołach	królowały	potrawy	obfite,	tłuste	i	słodkie.	Pączki	
i	chrust,	reczuchy	i	pampuchy,	które	znamy	także	obecnie	
były	 smażone	gromadnie	w	kuchniach	wiejskich	włościan	
i	szlachty,	w	dużych	ilościach	gotowano	i	pieczono	mięsa	
stąd	też	inna	znana	tez	nazwa	mięsopusty.	

Tak	jak	Wenecja	ma	sobie	tylko	właściwe,	choć	rozpo-
znawalne	 na	 całym	 świecie	 bale	maskowe	 i	 pochody	 tak	
typowo	polskim	sposobem	świętowania	był	kulig.	Ten	zwy-
czaj	w	żartobliwym	wierszyku	opisuje	Wincenty	Pol:

„Wędrowano”	od	sąsiada	do	sąsiada	saniami	i	końmi,	czym	
kto	miał,	gdy	już	zatrzymywano	się	w	jakimiś	domostwie	go-
ście	„	życzyli”	sobie,	aby	ich	nakarmić	i	napoić	tak	aż	spiżarnia	
została	całkowicie	opróżniona,	po	czym	takiego	„nieszczęśni-
ka”	wraz	z	jego	rodziną	zabierano	w	kompanie	i	ruszano	dalej	
i	 tak	 sobie	pozwalano	do	Wstępnej	 środy	Na	zabawach	po-
przedzających	Popielec	można	było	czasem	usłyszeć	 taką	 to	
przyśpiewkę:

Oj, trzeba dać podkoziołek, trzeba dać,
Dobrze było cały roczek wywijać! 
Oj, trzeba dać koziołkowi trzeba dać
Jeśli która z nas ma jeszcze się wydać!

Wpadliśmy tu, z hukiem z krzykiem
Z weseliskiem i kuligiem
Lecz na radość smutek godzi
Wstępna środa już nadchodzi
Powiedzieć tam Wstępnej środzie
Niech poczeka  na zagrodzie” Popielec	 też	ma	nie	byle	 jaką	historię.	 Środa	Popielcowa	

na	Kaszubach	była	niegdyś	„dniem	granicznym”.	Po	północy	
kończyły	się	ostatnie	zabawy.	Odkładano	instrumenty	muzycz-
ne,	bo	następował	czas	wyciszenia.	Na	stołach	pojawiały	się	
postne	posiłki.

„Witaj pączku na widelec
bo nadchodzi już Popielec.
Tańcowała ryba z rakiem
A pietruszka z pasternakiem”.

Powszechnym	 zwyczajem	 było	 wybijanie	 półpościa	
w	środę	w	połowie	postu.	Rzucano	wtedy	glinianymi	garn-
kami	wypełnionymi	popiołem,	najczęściej	do	sieni	domów	
zamieszkałych	przez	panny”	-	czytamy	w	książce	Ciesiel-
skiego.	 Zachowywano	 się	wtedy	 głośno,	 bo	 zwyczaj	 ten	
miał	 sprzyjać	 wypędzaniu	 duchów	 podziemia	 -	 „złych	
mocy	ze	wsi”.

W	Środę	Popielcową	gospodynie	starannie	myły	i	wy-
parzały	wszystkie	naczynia,	żeby	nie	pozostał	w	nich	nawet	
ślad	 tłuszczu,	 a	 patelnie	wyrzucano	 przez	 okno	 do	 sadu	
lub	wynoszono	na	strych.	Wyszorowane	garnki,	w	których	
wcześniej	gotowało	się	rosół	lub	inne	mięsa	zawieszało	się	
na	ten	czas	na	kołkach	płotu	przed	domem.	Nie	używano	
masła	ani	śmietany,	chleb	smarując	samym	powidłem.	Na-
tomiast	żur	postny	-	najpopularniejszą	wielkopostną	potra-
wę	-	zabielano	mlekiem.	Gospodynie	przygotowywały	go	
z	zaczynu	mąki	żytniej	i	wody,	śpiewając	przy	tym	różne	
piosenki.	 Jedyny	dopuszczalnym	na	czas	postu	tłuszczem	
była	oliwa	lub	olej.	W	Popielec,	trzeba	było	zebrać	ze	ścian	
kwiaty	z	bibuły,	którymi	były	ubrane	obrazy,	bo	było	wiel-
kie	 umartwienie	 i	 przygotowanie	 ciała	 do	męki	 pańskiej.	
W	palmową	niedzielę	szło	się	z	tą	palmą	do	kościoła,	każda	
dziewczyna	niosła	dużą	palmę,	a	chłopaki	nieśli	gałązkę	ja-
łowca,	albo	gałązkę	bazi.	Po	święceniu	przychodziło	się	do	
domu.	Starsze	gosposie	chodziły	z	tą	święconą	palmą	wo-
koło	stajni,	to	miało	nieszczęście	odganiać	od	bydła.	Trzeba	
było	też	po	jednym	„kotku”	od	bazi	połknąć,	bo	wtedy	nie	
miało	boleć	gardło.	

malwa

Szanowni czytelnicy !

Zbliża się czas wielkiej radości, czas w którym natura przebudza się do życia, 
przemija czas marazmu, zastoju, a nadchodzi okres działania, wytężonej pracy. 
W te szczególne dni nieodłącznie wpisane jest Zmartwychwstanie Pańskie 
do którego wszyscy się przygotowujemy.
Z tejże okazji, już teraz pragniemy naszym sympatykom złożyć ciepłe wiosenne życzenia,
wiele słońca nie tylko na niebie ale przede wszystkim w sercach każdego z osobna,  
zapału do wytężonej pracy i radości z uzyskanych efektów oraz wzajemnej serdeczności 
i życzliwości by rozkwitała wśród nas jak wiosenne kwiaty.

Redakcja
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Szanowni czytelnicy 
„Koprzywnickich pejzaży”

Oddajemy	w	Państwa	ręce	20	numer	naszej	gazety.	Pierw-
szy	numer	ukazał	się	w	lipcu	2007	roku.	To	niewiele	jak	na	wiek	
gazety,	ale	z	uwagi	na	 to	 iż	 funkcjonujemy	na	naszym	rynku	
dopiero,	 a	może	 już	 3	 lata,	 to	 świętujemy	dostojny	 jubileusz	
naszej	redakcji.	Jakby	nie	patrzeć	na	sprawę,	jest	to	dotychczas	
największa	 liczba	numerów	wychodzącej	gazety	 lokalnej.	 Je-
steśmy	dumni	z	naszej	gazety.	Każdy	może	sprawdzić,	od	czego	
zaczynaliśmy	i	dokąd	doszliśmy	(tu	załączamy	zdjęcia	archiwal-
nych	numerów	naszego	wydania).

Przez	 te	20	numerów	staraliśmy	się	śledzić	 i	komentować	
na	bieżąco	wszystko	to,	co	niesie	życie.	Jej	podstawowy	zasób	
stanowią	 informacje	dotyczące	spraw	społecznych,	gospodar-
czych,	kulturalnych	 i	historycznych	 regionu.	 Jej	merytoryczna	
treść	stanowi	niewątpliwie	cenny	dorobek	na	polu	dokumento-
wania	osiągnięć,	sukcesów,	potknięć.			

W	tym	czasie	towarzyszyliśmy	wszystkim	ważniejszym	ko-
przywnickim	wydarzeniom,	 inwestycjom,	pisaliśmy	o	naszym	
miasteczku,	wioskach	oraz	jego	mieszkańcach.	„Koprzywnickie	
pejzaże”	 są	 jak	kronika	zmieniającej	 się	 ciągle,	 ale	 też	doku-
mentująca	historię	naszej	„Małej	Ojczyzny”

I	niech	tak	zostanie.	Będziemy	dalej	pisać	o	ludziach,	na-
szym	regionie	i		dopóki	tylko	Wy	będziecie	do	nas	pisać,	dzwo-
nić,	prosić	o	pomoc,	dopóty	będziemy	czuć	się	potrzebni	i	do-
ceniani.

Alicja	Stępień	wraz	z	zespołem	redakcyjnym	gazety

Gmina	Koprzywnica	realizację	„Programu	usuwania	azbestu	i	wyrobów	zawierających	
azbest	dla	Miasta	 i	Gminy	Koprzywnica”	rozpoczęła	w	2008	r.,	 jako	jedna	z	pierwszych	
w	województwie	świętokrzyskim.	Aby	wesprzeć	działania	mieszkańców	związane	z	usuwa-
niem	wyrobów	i	odpadów	zawierających	azbest,	rokrocznie	władze	gminy	zabezpieczają	
w	budżecie	gminy	środki	na	dofinansowanie	tego	przedsięwzięcia.	

Opracowanie	programu	i	zaplanowanie	środków	własnych	zaowocowało,	tak	jak	w	la-
tach	ubiegłych,	pozyskaniem	przez	Burmistrza	Miasta	 i	Gminy	w	Koprzywnicy	dodatko-
wych	 środków	 z	Wojewódzkiego	 Funduszu	Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	Wodnej	
w	Kielcach.	

W	2009	r.,	od	maja	do	listopada,	Firma	Auto	Złom	Bogusław Paź	z	Przewłoki,	wyłoniona	
w	drodze	przetargu,	wykonała	prace	związane	z	demontażem	pokryć	dachowych	i	trans-
portem	powstałych	odpadów	niebezpiecznych	oraz	prace	związane	z	usuwaniem	zmagazy-
nowanych	na	posesjach	odpadów,	które	zostały	unieszkodliwione	na	składowisku	Firmy	Śro-
dowisko	i	Innowacje	Sp.	z	o.o.	w	Dobrowie	Gm.	Tuczępy.	W	wyniku	realizacji	zadań	z	48	
nieruchomości,	usunięto	7.430,95	m?	tj.	81,74	Mg	popularnie	zwanego	eternitem.	Z	czego:
•	z	23	nieruchomości	zabrano	zmagazynowany	odpad	zawierający	azbest	do	utylizacji	–	
3.973,04	m?	(43,70	Mg)	za	kwotę	brutto	17.472,24	zł,

•	z	25	nieruchomości	zdemontowano	i	zutylizowano	3.457,91m2	(38,04	Mg)	wyrobów	za-
wierających	azbest	za	kwotę	brutto	30.413,65	zł.
Na	ten	cel	w	2009	roku	wydatkowano	środki	finansowe	w	wysokości	47.885,89	zł,	w	tym:

•	22.049,08	 zł	 dotacja	 z	Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	
Wodnej	w	Kielcach,

•	25.836,81	zł	środki	z	budżetu	gminy.

Informujemy,	że	osoby,	które	zamierzają	w	2010	roku	zmieniać	pokrycia	dachowe	z	eter-
nitu	na	pokrycie	inne,	niezawierające	azbestu	oraz	właściciele	zmagazynowanego	na	posesji	
odpadu,	którzy	zamierzają	skorzystać	z	dofinansowania,	aby	zgłaszali	ten	fakt	do	Urzędu	
Miasta	i	Gminy	w	Koprzywnicy	-	I	piętro,	pokój	nr	35.

Renata	Krakowiak

Zmiany strukturalne w KPP w Sandomierzu
INFORMACJA O ZMIANACH

Z	dniem	1	stycznia	2010	roku	w	związku	z	restrukturyzacją	struktur	Komenda	Powia-
towa	Policji	w	Sandomierzu	wprowadziła	następujące	zmiany:

1. W Koprzywnicy został utworzony Komisariat Policji, który będzie obsługiwał tere-
ny  gmin Koprzywnica, Łoniów, Samborzec, Klimontów.

Komisariat	Policji	w	Koprzywnicy przy ul.	11-Listopada	98	jest	czynny	całodobo-
wo.	Telefon	na	Komisariat	-	15	833	43	63

W	Klimontowie	będzie	funkcjonował	Posterunek	Policji	na	dotychczasowych	zasadach.
W	Łoniowie	w	siedzibie	dotychczasowego	posterunku	został	utworzony	Punkt	Przyjęć	

Interesantów,	gdzie	będą	pełnione	następujące	dyżury:	
poniedziałki,	środy	i	piątki	w	godzinach	8	–	10	
wtorki,	czwartki	w	godzinach	16	–	18	
Telefon	do	Punktu	Przyjęć	Interesantów	w	Łoniowie	-	695-162-014.
W	Samborcu	w	siedzibie	budynku	Urzędu	Gminy	Samborzec	/	pierwsze	piętro	/	został	

utworzony	Punkt	Przyjęć	Interesantów,	gdzie	będą	pełnione	następujące	dyżury:	
poniedziałki,	środy,	i	piątki	w	godzinach	8	–	10
wtorki,	czwartki	w	godzinach	16	–	18
Telefon	do	Punktu	Przyjęć	Interesantów	w	Samborcu	-	695-161-704.

2. Teren gminy Wilczyce będzie obsługiwany przez Posterunek Policji w Dwikozach.
W	Wilczycach	w	siedzibie	dotychczasowego	posterunku	został	utworzony	Punkt	Przy-

jęć	Interesantów,	gdzie	będą	pełnione	następujące	dyżury:
poniedziałki,	środy	i	piątki	w	godzinach	8	–	10
wtorki,	czwartki	w	godzinach	16	–	18
Telefon	do	Punktu	Przyjęć	Interesantów	w	Wilczycach	–	695-188-651.

Poza	wyznaczonymi	godzinami	kontakt	z	funkcjonariuszami	Policji	za	pośrednictwem	
dyżurnych	KPP	Sandomierz	tel.	15-833-42-05,	997,	lub	112.

Jarosław	Ciźla	sierżant	sztabowy

AZBEST
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Organizacją spotkania zajął się 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu oraz Urząd Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy. 

Imprezę rozpoczął Burmistrz 
MiG Koprzywnica pan Marek Joń-
ca, przywitał wszystkich zaproszo-
nych gości, organizatorów, uczestni-
ków oraz zebraną na rynku lokalną 
społeczność. Swoją obecnością za-
szczycili nas m.in.: Wicepremier 
Rządu RP Przemysław Gosiewski, 
Poseł na Sejm RP Maria Zuba, Poseł 
na Sejm RP Jarosław Rusiecki, Poseł 
na Sejm RP Krzysztof Lipiec.

Zaraz po części oficjalnej zaczę-
ła się część artystyczna. Na scenie 
jako jedni z pierwszych wystąpili 
przedstawiciele młodzieży szkolnej 

z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Koprzywnicy, których do wy-
stępu przygotowała pani Bożena 
Grzyb. Uczniowie prezentowali 
występy taneczne oraz wokalne. 
Można było także zobaczyć układy 
choreograficzne grupy tanecznej 
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Koprzywnicy przy-
gotowane przez panią Małgorzatę 
Ciach. Następnie na scenie pojawiła 
się grupa z Warsztatów Terapii Za-
jęciowej z Sandomierza prezentując 
wiązankę przebojów disco-polo. 
Do posłuchania koncertu w wyko-
naniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
zachęcał kapelmistrz Marek Kosior, 
natomiast do wysłuchania repertu-
aru zespołu ludowego „Powiślanie” 
zapraszał chórmistrz Wiesław Woź-

W piękną słoneczną niedzielę, na koprzywnickim rynku dnia 30 września b.r. odbyła się plenerowa impreza „Pożegnanie lata”.

niak. Dawkę humoru zapewniła 
młodzież z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących z Koprzywnicy wyko-
nując skecze i scenki kabaretowe, 
do realizacji których przyczyniły 
się panie: Anna Wiśniewska, Ma-
rzena Łuczak, Marzena Urbańska, 
Agnieszka Chmielowiec, Beata 
Szemraj, Katarzyna Bąk. 

Wielkie zainteresowanie wzbu-
dzały Kasia i Jowita przebrane 
w stroje Szkotek, zachęcające do 
skorzystania z kursu języka angiel-
skiego metodą Callana, prowadzo-
nego w MGOKiS.

Równocześnie z trwająca im-
prezą na rynku odbywały się róż-
nego rodzaju kiermasze rękodzieła 
i twórczości ludowej. Swoje prace 
zaprezentowali różni artyści, m.in. 
Jan Puk (rzeźba), Małgorzata Sarzyń-

ska (bukiety florystyczne), Ryszard 
Susło (krzemień pasiasty), Tomasz 
Wach (rzeźba, płaskorzeźba, malar-
stwo), Anna Słabczyńska (ręcznie 
zdobione obrusy, firany, serwety), 
i szczególni autorzy, którymi były 
dzieci z Warsztatów Terapii Za-
jęciowej ze Śmiechowic. Młodsi 
uczestnicy imprezy mogli skorzy-
stać z różnego rodzaju atrakcji: 
eurobandżi, strzelnicy, boxera, na-
dmuchiwanych zjeżdżalni, stoiska z 
balonami z helem, stoiska z loterią 
fantową. Ponadto rozstawione były 
punkty gastronomiczne: z grillem, 
watą cukrową, ziemniaczanymi 
sprężynkami oraz domowymi cia-

stami. Uwagę skupiało na sobie 
między innymi stoisko z naturalny-
mi miodami pszczelimi.

Nadeszła także długo oczekiwa-
na przez wszystkich chwila – kon-
cert niekwestionowanej Gwiazdy 
Dnia, zespołu „SAMI”. Podczas 
trwającego występu nie zabrakło 
największych hitów grupy takich 
jak: „Lato” oraz „Zakręć mnie”, przy 
których wszyscy bawili się świetnie. 
Całą imprezę zakończyła wieczorna 
dyskoteka z zespołem „VIVAT”.

Patronat medialny nad całym 
spotkaniem objęło Radio Leliwa, 
reprezentowane przez redaktorów - 
Wojtka Lisa i Piotrka Żaka. 

B.S.
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• Uroczystości 800 lecia
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Punktualnie o godzinie 14.00, uroczyste bicie dzwo-
nów oznajmiło licznie zebranym mieszkańcom Ko-
przywnicy rozpoczęcie głównych uroczystości  związa-
nych z konsekracją kościoła. Mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczył J. Ex. ks. biskup Andrzej Dzięga – ordy-
nariusz sandomierski, którego z wielką radością powitał 
proboszcz parafii pw. św. Floriana ks. Jerzy Burek oraz 
burmistrz UMiG Koprzywnica Marek Jońca.

W wygłoszonym kazaniu Ksiądz Biskup nawiązał 
w poetycki sposób do historii Polski wplatając w nią 
dzieje cystersów z Koprzywnicy. Zwrócił uwagę na kłót-
nie i waśnie, które towarzyszyły Polsce, kiedy to w Ko-
przywnicy wznoszono świątynię. Podział dzielnicowy 
Polski spowodował wiele zła i osłabił nasze znaczenie 
w Europie. Dziś te staropolskie wady, które towarzy-
szą nam od zarania, również dają znać. Kłócimy się na 
różnych szczeblach władzy. Kłócimy się i ośmieszamy 
w sprawach politycznych w domach, wśród znajomych, 
a pewne gremia wykorzystują tę sytuację dla wygrania 
swych ideologicznych spraw. 

„Co czujesz Ziemio Polska, która przez 800 lat pa-
trzysz na to miejsce, gdzie nasz wielki rodak 
Wincenty z Sandomierza, pisał swą kronikę 
o dziejach umiłowanego Kraju, w której ukazał 
jak należy sprawować władzę z pożytkiem dla 
narodu i godnością dla rządzących. To Win-
centy ukazał nam, że zaszczyty i godności nic 
nie znaczą, nie dają zadowolenia. Zrezygnował 
z godności biskupiej, zrezygnował z dobro-
dziejstw tego świata, przywdział habit cyster-
ski i w niedalekim Jędrzejowie posługiwał jako 
zwykły mnich zakonny.

Patrzcie w ołtarz i umiejcie te cechy prze-
nieść w swoje życie.

Wasz Kościół jest perłą w bukiecie polskich 
kościołów, idźcie radośnie w życie jako polskie 
mądre pokolenie, a ja błogosławię minione 
osiemset lat, błogosławię dzień dzisiejszego 
święta i jutro - niosące przyszłość” -  powiedział 
w swym kazaniu Pasterz Sandomierski.

Uroczysta Msza św. miała tym razem dwa 
momenty kulminacji. Pierwszy to przeistocze-
nie chleba i wina, towarzyszące każdej Mszy 

św.,  a drugi, to poświęcenie i wpro-
wadzenie Najświętszego Sakramen-
tu do tabernakulum w odnowionym 
ołtarzu główny. 

Na zakończenie Mszy św. J. Eks-
celencji Księdzu Biskupowi podzię-
kowanie złożyli przedstawiciele ko-
przywnickiej młodzieży, Proboszcz 
Parafii i Burmistrz MiG Koprzywni-
ca. Głos również zabrali: Wicepre-
mier Rządu RP, główny konserwator 
ołtarza oraz pan Adam Janusz spon-
sor rekonstrukcji ołtarza w Kaplicy 
Ukrzyżowania.

Po uroczystościach w kościele, 
mieszkańcy Koprzywnicy przystąpi-
li do świętowania tego uroczystego 
dnia, o czym piszemy na następ-
nych stronach 
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Na falach modlitwy ¿arliwej
Jak arka p³ynie przez wieki

Kośció³ od ośmiuset lat ¿ywej
Wiary pisanej cz³owiekiem

Ile serc w tych murach kamiennych
Mi³ośæ z zapraw¹ zmiesza³o

Ile burz histori¹ brzemiennych
Nad tym kościo³em zagrzmia³o

A on trwa³ jak opoka mocna
Wichrom historii siê opar³

I Boska opieka wszechmocna
Sprawi³a, ¿e  do nas dotar³

Dzisiaj modlitwy nasze wspólne
Wznosimy do Ciebie Panie
Prosimy o dobro szczególne
O dalsze Kościo³a trwanie
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Pop³ynie przez oceany
Na fali mi³ości gorliwej

Nasz Kośció³ wiar¹ pisany.
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JJak aarrka p³³ynie prrzez wieki

28 października br. mmminnęęęłoo 
osiemset lat odd konsekracccji kkko---
ścioła pw. Najśwwiętszej Mariii PPaaan---
ny i św. Florianna w Koprzywwwnniccy... 
Jak podają dawwne kroniki, kkkoonsse---
kracji dokonał biskup krakooowwssski,,, 
Pełka. Późnorromański kooośściiółł,,, 
wzniesiony z obrobionychhh ccio---
sów piaskowcaa, kilkakrotniie niiiszz--
czony przez najazdy tatarrskkieee wwww 
XIII wieku dotrrwał w niezmmmieennniooo--
nym  wystrojuu wewnętrznnnymm doooo 
czasów dzisiejjszych. 

W tych średniowieccczznnyychhh 
murach, odbyyła się podddnniooosłłłaa 
uroczystość oobchodów juubbbileeee-
uszu 800-leciia Konsekraaccjii Koooo-
ścioła pw. śww. Floriana. HHooonoooo-
rowy patronaat nad obchhhooddaammmmi 
objęli: Jego Ekkscelencja ks... bbisskuuup  
ordynariusz AAndrzej Dzięęgaa ii wwwii-
cepremier Rząądu RP Przeemysssłaaawww 
Gosiewski.

Maria Gawlikowska 
rys.: Agnieszka Drożdżal
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Dzień dobry Państwu!
Cieszę się, że mogę ponownie 

gościć w Koprzywnicy. Każdy mój 
przyjazd do Waszego miasta pozo-
stawia u mnie niezapomniane wra-
żenie. Nie tak dawno byłem u Was 
na plenerowym spotkaniu „Biesiada 
Rodzinna”, dziś mogę się cieszyć, że 
jestem w Koprzywnicy na święcie 
plonów.

Swój pobyt rozpocząłem od po-
dziwiania tych pięknych wieńców 
dożynkowych wyeksponowanych 
przed sceną. Nie wiem, który wie-
niec wygrał, ale ich twórcom chcę 
złożyć szczere gratulacje. Każdy 
wieniec ma swój niezapomniany 
urok i są pięknym wytworem sztuki 
ludowej mieszkańców Koprzywnicy 
i okolicznych sołectw. Jeszcze raz 
serdecznie gratuluję wieńców – tych 
pięknych dzieł sztuki ludowej.

Proszę Państwa!
Przyjechałem do Was, bo chcia-

łem być z Wami choć przez krótki 
czas podczas święta, które wieńczy 
całoroczny trud rolnika, sadownika 
i ogrodnika. Dziękuję wam za waszą 
wytrwałą pracę. Wiem, że dzisiaj w 
naszej gospodarce rolnictwo staje 
się coraz ważniejszą gałęzią pro-
dukcji. Najlepszym tego przykładem 

PRZEMÓWIENIE PRZEMYSŁAWA GOSIEWSKIEGO 
WICEPREZESA RADY MINISTRÓW PRZEWODNICZĄCEGO 
STAŁEGO KOMITETU RADY MINISTRÓW NA „GMINNYM 

ŚWIĘCIE PLONÓW KOPRZYWNICA 2007”

jest fakt, że dzisiaj rolnictwo i pro-
dukty rolne stanowią już 46 proc. 
polskiego eksportu. Rolnictwo pol-
skie ma coraz lepszą markę na ryn-
kach zagranicznych i mam nadzieję, 
że niedługo skutki tego osiągnięcia 
będą wyraźnie odczuwalne przez 
świętokrzyskich rolników i sadow-
ników, jak również przez mieszkań-
ców miasta i gminy Koprzywnica.

Bieżący rok nie był łatwy dla 
sadowników. Spotkała Was klęska 
w sadach w postaci silnych mrozów 
podczas kwitnienia drzew owoco-
wych. Byłem u Was w maju, wy-
słuchałem Waszych skarg na fatum 
pogodowe – na spustoszenia, które 
powstały w zbiorach. Informuję 
więc, Rząd RP uchwalił stosowne 
dokumenty, które umożliwią admi-
nistracji (Agencji Rozwoju Rolnic-
twa)  skierować bezpośrednio do sa-

Tegoroczne powiatowe święto 
plonów odbyło się dnia 26 sierpnia 
2007 roku na stadionie sportowym w 
Łoniowie. Organizatorami tego świę-
ta było Starostwo Powiatowe wspól-
nie z samorządami miast i gmin z na-
szego regionu. 

Obchody dożynek rozpoczęto 
o godzinie 12.00 Mszą św. w koście-
le Świętego Mikołaja w Łoniowie. 
Później zaproszeni goście, przedsta-
wiciele poszczególnych gmin z pięk-
nymi wieńcami wspólnie z tłumem 
mieszkańców z całej okolicy prze-
maszerowali w pięknym korowodzie 
dożynkowym na stadion w celu dal-
szego świętowania. 

Na święcie plonów nie mogło 
zabraknąć przedstawicieli władz wo-

downików rekompensaty finansowe, 
które w pewnym stopniu złagodzą 
skutki katastrofalnego przymrozku 
wiosennego.

Z nieukrywaną satysfakcją in-
formuję państwa, że zostały zakoń-
czone prace dotyczące przyznania 
środków finansowych w ramach 
„Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich” z Komisji Europejskiej. 
Chodzi tu o ogromną kwotę pienię-
dzy sięgającą 17,5 mld euro, która 
będzie skierowana na polską wieś. 

Wiem, przez 15 lat często było 
tak, że Polska wieś i małe miastecz-
ka były płatnikiem przemian w Pol-
sce. To, w zdecydowanej większo-
ści, wy finansowaliście te przemiany 
i dlatego głęboko wierzę, że środki 
finansowe z „Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich” trafią do Was, 
trafią na polską wieś i będą służyły 

jewódzkich i powiatowych. Obec-
ni byli także reprezentanci naszej 
Gminy, m.in burmistrz Marek Joń-
ca, wiceburmistrz Dorota Kruszec 
- Nowińska, radni powiatowi–Hen-
ryk Napieracz, Zdzisław Cukierski 
i Zdzisław Nasternak, przewodni-
czący Rady Miasta Stanisław Pawlik 
oraz radni MiG Marek Kubicki, Euge-
niusz Mróz, Marek Zrębski, pracow-
nicy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu oraz Urzędu Miasta 
i Gminy Koprzywnica, którzy zjawi-
li się na dożynkach z przepięknym 
wieńcem i lokalnym zespołem lu-
dowym „Powiślanie”. Zespół zadbał 
o oprawę muzyczna i jak tradycja 
nakazuje obśpiewał znakomicie ko-
przywnicki wieniec dożynkowy. 

Na nasz wieniec już od czerwca 
odkładaliśmy najpiękniejsze i  naj-
dorodniejsze kłosy zbóż. Zgod-
nie z tradycją został wypleciony 
z 4 podstawowych zbóż. Oprócz 
zboża w wieńcu znalazły się wple-
cione pachnące kwiaty (słoneczni-
ki, wrzosy, ozdobne trawy, łoboda, 
hortensja, nawłoć), zioła (melisa, 
mięta, lubczyk, wrotycz, rozmaryn) 
oraz owoce (rajskie jabłuszka, grusz-
ki i  jabłka). Wieniec był barwny, 
dostojny utrzymany w formie koro-
ny. Dominowały w nim stonowane 
kolory i detale bukieciarskie. 

Projektem tegorocznego wieńca 
oraz jego przygotowaniem zajął się 
zespół z Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu oraz Urząd Mia-
sta i Gminy w Koprzywnicy wspólnie 
z lokalnymi florystkami. 

Głównymi kryteriami oceny przez 
Powiatową Komisję Konkursową 
wszystkich wieńców biorących udział 

w konkursie była zgodność 
z miejscową tradycją w za-
kresie formy, materiału 
i techniki. Brano również 
pod uwagę staranność 
i wyraz artystyczny 
zgłoszonych 
do konkursu 
wieńców. 
Wieniec 
dożynko-
wy gminy 
Koprzywnica 
okazał się 
najpiękniej-
szy i zajął 
pierwsze 
miejsce. Tym 
samym 
powtórzył 
swój wynik 
sprzed 
dwóch lat. 

(B.S.)

jej rozwojowi, będą również swoistą 
rekompensatą – podziękowaniem 
za cały trud rolnictwa polskiego.

Jestem przekonany, że już 
niedługo zmieni się obraz woje-
wództwa świętokrzyskiego, a zara-
zem i Koprzywnicy z jej pięknymi 
okolicami. Nadzieje te pokładam 
w fakcie, iż woj. świętokrzyskie ma 
zabezpieczone na najbliższy czas 
4 mld euro z pomocy unijnej, część 
z tych pieniędzy (i to nie mała) trafi 
do waszej gminy.

Władze gminy z p. burmistrzem 
Markiem Jońcą poczyniły już stara-
nia w pozyskaniu około 15 mln zł. 
na najbardziej pilne zadania. Cieszę 
się, że mogłem pomóc w pozyskaniu 
środków finansowych z  tzw. fundu-
szu „popowodziowego”, kwota 150 
tys. zł. jest już wykorzystywana. Na-
stępne pieniądze będą lada chwila, 
mam na myśli środki finansowe prze-
znaczone na rewaloryzację klasztoru 
cysterskiego, które pomogą przywró-
cić świetność budowli cysterskich, 
a to bezpośrednio przełoży się na 
podniesienie walorów historycznych, 
które będzie można wykorzystywać 
w promocji miasta i rozwoju turysty-
ki. Przyznane również zostaną środki 
finansowe na modernizację i rozbu-
dowę gminnych ujęć wodnych i ska-
nalizowanie gminy.

Gratuluję p. Burmistrzowi i Pań-
stwu dotychczasowej inicjatywy, 
zapraszam do dalszej pracy nie tyl-
ko w pozyskiwaniu środków finan-
sowych, ale i ich wykorzystywaniu. 
Znam Wasze plany i będę śledził ich 
realizację służąc również pomocą.

Dziś jednak chcę państwu ży-
czyć wszystkiego dobrego, dobrej 
zabawy, jak największej satysfakcji 
z przyszłych plonów i tego by Ko-
przywnica z okolicą mogła się roz-
wijać, a kolejne lata były coraz lep-
sze i pomyślniejsze.

Dziękuję bardzo.

KOPRZYWNICKI WIENIEC NAJPIĘKNIEJSZY W POWIECIE SANDOMIERSKIM
Dobrą tradycją na Ziemi Sandomierskiej jest organi-
zowanie corocznych dożynek zarówno gminych jak 
i powiatowych. Tak było i tym razem. 

Z Dorotą Kruszec - Nowińską 

Z A S T Ę P C Ą
BURMISTRZA 
M I A S T A 
I   G M I N Y 
KOPRZYWNICA
Rozmawia Janusz Czapla

Dorota Kruszec – Nowińska 
lat 52. Matka dwójki dzieci, cór-
ka ukończyła studia prawnicze, 
syn kontynuuje studia.

Posiada wykształcenie wyż-
sze – administracyjne, po ukoń-
czeniu studiów pracuje przez 
dziesięć lat jako kurator zawo-
dowy dla nieletnich, następnie 
przez osiem lat pełni funkcję 
wójta  gminy Koprzywnica, 
przez ostatnie siedem lat nie 
pracuje zawodowo. Od stycz-
nia 2007 r. pełni funkcję z-cy 
burmistrza. 

Janusz Czapla: Pani Bur-
mistrz, proszę zapoznać na-
szych czytelników czym Pani 
kieruje w Urzędzie Miasta 
i Gminy.

Dorota Kruszec - Nowiń-
ska: W naszym Urzędzie zaj-
muję się sprawami czysto ad-
ministracyjnymi, podlegają mi 
wszystkie jednostki budżetowe 
z wyjątkiem służb komunal-
nych, a więc szkoły, przedszko-
la, dom kultury i wszystkie jed-
nostki administracyjne.

c.d. na str.2
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Niedziela Wielkanocna przy-
pada na pierwszą niedzielę po 
pełni księżyca po wiosennej rów-
nonocy. Otwierała ona Wielki Ty-
dzień, kończący Wielki Post. 

Kwietna Niedziela, zwana 
inaczej Palmową była ważnym 
dniem. Wymagała uczestniczenia 
w procesji. Było to nabożeństwo 
upamiętniające wjazd Chrystusa 
do Jerozolimy, zapowiadający ry-
chłą jego śmierć i zmartwychwsta-
nie. Podczas Kwietnej Niedzieli 
Wszystko jest bardzo wyraźnie 
odtwarzane w chrześcijańskiej li-
turgii. Towarzyszyły jej i towarzy-
szą różne obyczaje, które bardzo 
chętnie nazywa się ludowymi. 
Podczas mszy świętej tego dnia 
święci się palmy. Jak wspomina 
historyk i folklorysta Łukasz Gołę-
biowski, „dla znakomitszych osób 
starał się zakrystian przysposobić 
gałązki zielonością okryte trzy-
mając wierzbowe pręty w wodzie 
w ciepłym pokoju i z wystawą ku 
słońcu przez parę niedziel, dla 
pospolitszej rzeszy były suche, 
albo z pączkami, czyli bagniąt-
kami zaledwie. Odrywał je gmin 
pobożny i połykał, w tym będąc 
przekonaniu; że kto w niedzielę 
palmową bagniątka palmo-
wego nie połknie, to już 
zbawienia nie otrzy-
mał”. Palmy niesiono 
do kościoła pieszo, 
całymi rodzinami. Do 
dziś zachowała 

się ta tradycja. Palmy zostawia się 
w kościołach, by zdobiły ich wnę-
trza przez cały okres Wielkanocny. 
I tak dawniej jak dziś wierzy się, że 
wierzbowe czy palmowe bagniątka 
mają moc uzdrowicielską.

Wielki Tydzień, prowadzący 
bezpośrednio od święta Zmar-
twychwstania, był czasem święce-
nia (Wielka Sobota) wody, ognia 
i czerni. 

Wielka Sobota była dniem świę-
cenia jadła przygotowanego do spo-
życia podczas świąt.

Ludność wiejska najczęściej 
wędrowała ze święconym do ko-
ścioła lub, jeżeli kościoła blisko nie 
było, organizowano wielkosobot-
nie święcenie we dworze. Wtedy 
to przychodzący do domu kapłan 
kropił zastawione stoły święconą 
wodą. Natomiast gdy przybywał on 
do dworu szlacheckiego, schodzili 
się ludzie ze wsi przynosząc w ko-
szykach jedzenie przeznaczone do 
święcenia ułożone w białych ręcz-
nikach. Na środku izby wśród zebra-
nych stawiano ceber z wodą, którą 
poświęcał ksiądz, by potem z niej 
czerpiąc pokropić wiktuały w koszy-
kach wiernych. Wodę z cebra roz-

lewano do flaszek i zanoszono 
do domów, pozostałą 

zaś wlewano do 
studni. W cza-
sach, gdy rezu-
rekcja odbywała 
się o półno-

cy, zaraz po powrocie do domów 
dzielono się poświęconym jajkiem, 
wybaczając sobie czyny niedobre 
i życząc wszystkiego najlepszego. 
Najcześciej święconka składała się: 
z dużego bochenka chleba pieczo-
nego w domu lub kupnego, z kilku 
jaj obłupanych, z chrzanu utaryego 
zbitego w gałkę, z kawałka mięsa 
wędzonego wieprzowego, a cza-
sem i wołowego, z kiełbasy, z serka 
i masła zrobionego w Wielką Sobotę 
rano. Wszystko to przystrojone było 
w bustyn (bukszpan). Obecni przy 
święceniu organista i grubarz (gra-
barz) otrzymywali od każdej baby 
po jajku w łupinie lub po kilka. Jajka 
te były białe, a rzadko zdarzyło się 
widzieć między nimi malowane i to 
wówczas na czerwono.

Na świąteczne dni przygotowy-
wano mięso wieprzowe, kiełbasy 
i wysoko wyrośnięte ciasta. I oczy-
wiście koniecznie jaja, najczęściej 
malowane, kraszone, skrobane, 
oklejane, pisane. Zdobiono jaja czę-
sto ornamentem geometrycznym 
(przypominającym symetrię pól) 
i roślinnym: w jabłka, dzwonki, so-
sny, topole, drabinki, serduszka. Sto-
sunkowo rzadziej spotykało się zdo-
bienie wyobrażeniami zwierząt, a tu 
najczęściej rysowano ptaki, rzadziej 
konie, jelenie, zające i ryby. Nie-
kiedy zdobiono je w „kurze łapki” 
albo w „koguciki”. Do dziś przetrwał 
w Polsce zwyczaj dzielenia się jaj-
kiem podczas wielkanocnego śnia-
dania. Towarzyszą temu najlepsze 

życzenia współbiesiadnikom. Ma 
to specjalny sens bezinte-
resowności, serdeczności, 
przyjaźni. 

Pisanki ofiarowywa-
no dzieciom lub zako-

pywano w ziemi, 
by dzieci mogły 

je odnaleźć 
i przy-

nieść 

do domu. Zdobienie jaj było szcze-
gólnym rytuałem, malowały je prze-
ważnie kobiety w okresie Wielkiego 
Tygodnia. Stosy pisanek ofiarowano 
w dowód przyjaźni osobom najbliż-
szym i przyjaciołom. Podarowanie 
zdobionego jajka było wyrazem ser-
decznych uczuć i dobrych życzeń. 

Już w XIX wieku znano też za-
bawę „w pisanki”. Polegała ona na 
toczeniu malowanych jaj po stole 
i uderzaniu jedno o drugie. Wygry-
wał ten, którego pisanka pozostała 
nie stłuczona. 

Malowane jaja ofiarowywano 
też zmarłym podczas wiosennych 
uroczystości zausznych. Pewnym do 
tego nawiązaniem był prawdopo-
dobnie zwyczaj zwany „Rękawką” 
praktykowany jeszcze w XX wieku 
w Krakowie. Od dnia Wielkiej Sobo-
ty, a właściwie nocy obserwujemy 
w obrzędowości prawie bezustanne 
oblewanie, wylewanie, polewanie, 
skrapianie, nasuwanie nieodparcie 
myśli o magicznym działaniu czło-
wieka, prowokującego przyrodę do 
naśladowania, prowokującego de-
mony wody do działalności najbar-
dziej dla niego pożądanej. 

Nastaje Poniedziałek Wielka-
nocny, a wraz z nim powszechnie 
znany i praktykowany zwyczaj 
śmingusa-dyngusa. Każda jednak 
z tych nazw oznacza nieco inny 
zwyczaj. „Dyngować” najprawdo-
podobniej znaczyło kiedyś tyle, co 
„otrzymywać wykup”. „Śmigus” na-
tomiast dotyczył zwyczaju uderza-
nia gałązką, palmą czy łodyżką i ob-
lewania wodą. Po wsiach praktykuje 
się smaganie dziewcząt po nogach 
jałowcowymi gałązkami, ciernistymi 
łodygami czy witkami wierzby albo 
brzozy, tak długo aż złożony zo-
stanie okup. Połączenie więc dwu 
tych nazw wskazuje na rzeczywiste 
złączenie dwu obyczajów – polewa-
nia się wodą, chłostania gałązkami 
i składania wykupu. W ten dzień ob-
lewano się na różne sposoby. Aman-
ci oblewali swoje wybranki lekko 
różaną lub inną pachnącą wodą po 
ręce, a najwięcej po ciele małą si-
kawką lub flaszeczką. Byli też tacy, 
którzy polewali wodą prostą, chlu-
stając garnkami, szklanicami, duży-
mi sikawkami prosto w twarz lub 
po całym ciele. Po wsiach chłopcy, 
którzy złapali dziewczynę, brali ją 
nad staw lub rzekę i tam wrzucali. 
Zdarzało się również, że złapaną 

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim upamiętniającym śmierć oraz zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa. Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy 
im wiele obrzędów. Tydzień poprzedzający Wielkanoc zwany jest Wielkim Tygodniem, w którym wspomina się 
Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę). O wielu wielkanocnych obyczajach pamię-
tamy także dzisiaj. 

ararararararar
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ppoobbbożżnnyy i pppoołyykkał,,, w tyymm bęęędąc 
pprrzzeekkonnaaniuuu; żee ktooo ww nnieedzieeelę 
ppaalmmooowwąą baaagnniąątkaaa palmmoo-
wwwegggoo nniee pooołkknniie, ttto juużż
zzzbbaaawwieeniaa niie ottrzy-
mmałł”. PPaalmyy nieesiooonoo
dddoo kkkooścciołłła ppiesszo,
ccaałyyymmmi rroodzzzinnaammi. Doo
dddzziśśś zzaachhhowwwaała 
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kaach wiernych. Wodę z cebra roz-

leewano do flaszek i zanoszono 
do domów, pozostałą 

zaś wlewano do 
studni. W cza-
sach, gdy rezu-
rekcja odbywała 
się o półno-

y, p , ,
sunkowo rzadziej spotykało się zdo-
bienie wyobrażeniami zwierząt, a tu 
najczęściej rysowano ptaki, rzadziziejej 
konie, jelenie, zające i rybybyy. Nie-
kiedy zdobiono je w „k„kuurze łapki” 
albo w „koguciki”. D Do dziś przetrwrwał 
w Polsce zwywyczczaj dzieleniaia się jaj-
kiem pododcczas wielkananoocnego śnia-
daniniaa. Towarzyszząą temu najjleepspsze 

życzenia wwsspółbiesiadnnikikoom. Ma 
toto specjalnyny s sens bezinte-
resownwnośości, serdecznościcici, 
prprzzyjaźni. 

Pisanki ofofofiaiaiarowywa-
no dziiecececiioiom lub zakoo--

pywano w zzieiemii,, 
by dzizieeci momogły y

jeje o oddnalaleźeźć 
ii przy-

niieśeśeśććć 

c.d. na str. 3

dziewczynę wkładali do koryta przy 
studni i lali ją wodą. Z tej właśnie ra-
cji Poniedziałek Wielkanocny zwa-
ny jest czasami dniem św. Lejka, 
polewanką czy oblewanką. 

Obrzędowość i zwyczaje lu-
dowe podporządkowane świętom 
kościelnym zachowywały (i zacho-
wują niejednokrotnie do dziś) dość 
długo własne symbole wskazujące 
na charakterystyczny światopogląd, 
tkwiący dotąd głęboko pod uświa-
damianymi treściami uroczystości. 
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KOPRZYWNICKIE BZIUKI
Wielkanoc. Najważniejsze święta dla 
chrześcijan, z którymi wiąże się wie-
le tradycji i obrzędów, także w Ko-
przywnicy obchodzone jest sposób 
szczególny.

Jest jednak coś, co wyróżnia naszą miejscowość spośród wszystkich 
innych miast. Tylko tutaj można podziwiać tak niesamowite widowisko ja-
kim są „Bziuki”. Nikt nie wie, skąd wziął się ten obyczaj. W Wielką Sobotę, 
w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej zbierają się tłumy ludzi, nie tylko 
z naszego regionu, ale także z całej Polski. We wszystkich innych kościołach 
rezurekcja odbywa się w Wielką Niedzielę o świcie na pamiątkę zmartwych-
wstania Pana Jezusa. Tylko tutaj jest inaczej, co stanowi zagadkę, której nie 
mogą rozwikłać nawet najstarsi mieszkańcy Koprzywnicy. Na długo przed 
Mszą ulice zajmowane są przez samochody wiernych biorących udział 
w uroczystości. Punktualnie o godzinie 2000 wszyscy zgromadzeni zbiera-
ją się wokół kościoła. W podniosłej atmosferze rozpoczyna się rezurekcja 
od poświęcenia ognia. Nie można było nie zauważyć młodych strażaków 
czuwających przy grobie Pana Jezusa, którzy co jakiś czas zmieniali wartę. 
Cała Msza święta trwała ponad dwie godziny. Pod koniec rezurekcji odbyła 
się procesja, na którą wszyscy tak bardzo czekali. Przed księdzem niosącym 
monstrancję z Panem Jezusem szło 4 strażaków.

Co w tym takiego niesamowitego? 
Otóż mieli oni ze sobą butelki napełnione naftą oraz płonące pochodnie. 

Strażacy nabierali naftę do ust i dmuchali nią na płomienie pochodni. W ten 
sposób wszyscy zebrani mogli podziwiać słupy ognia unoszące się w powie-
trze, co dawało niesamowity efekt. Ciemności wokół były rozświetlane przez 
ogromne, sięgające prawie jednego metra wysokości płomienie. Ogień miał 
za zadanie oświetlić drogę księdzu niosącemu Pana Jezusa. Tuż przed nimi 
szły kobiety które trzymały wielki, drewniany różaniec, orkiestra dęta oraz 
wierni. Gdy cała procesja okrążyła kościół kilka razy, wszyscy zgromadzili 
się w nim, aby uroczyście zakończyć Mszę świętą. Dla zgromadzonych tam 
osób, a w szczególności dzieci, to przeżycie na długo zapisze w pamięci. 
Nic więc dziwnego że zainteresowanie Bziukami z czasem wzrasta, o czym 
świadczyły liczne media tj. prasa, telewizja i radio biorące udział w uroczy-
stości.

Anna Sulicka
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KLARNETY: Dereń Anna, Nowińska Marta, Dawid Bzorek, Maciej Godek, Ziomkowski Mateusz, SAKSOFONY ALTOWE: Misiur Maciej, Gach Paweł, Walewski Grzegorz, KORNETY: 
Czechowski Mariusz, Czechowski Rafał , Marczewski Karol, Nowiński Grzegorz , Ostrowski Mariusz, Nowińska Ania, Szlichta Michał,  Korczak Michał,  Marczewski Karol, SAKSHORNY 
TENOROWE: Płaneta Mariusz, Floras Michał, Ostrowski Dariusz, Materkowski Rafał, SAKSOFONY TENOROWE: Ozdoba Maciej, Lipa Paweł, Misiur Paweł, Beksiński Andrzej, PUZONY: 
Ozdoba Błażej, Łopatka Marcin, PUZONY WENTYLOWE: Fąfara Maciej, BASY: Młynarczyk Karol (gitara basowa), Sadrakuła Mateusz, Floras Łukasz (gitara akustyczna), PERKUSJA: Fąfara 
Mateusz, Dziwólski Łukasz, Gaweł Monika , Ostrowski Grzegorz, SOLIŚCI: Daria Sałata, Patrycja Zwolska, Marcin Michalik.

Mszą św. dziękczynną, za 20 lat
istnienia orkiestry, odprawioną 
w Kościele Matki Bożej Różańcowej 
w Koprzywnicy rozpoczęły się ob-
chody jubileuszowe powstania MOD 
z Koprzywnicy. Mszę św. odprawił 
proboszcz parafii ks. dr Jacek Sta-
szak w koncelebrze z ks. Leszkiem 

Chamerskim, byłym członkiem orkiestry dętej. 
„Przyszliśmy tu do Kościoła aby podziękować Bożej Opatrzności za dar 

Orkiestry Dętej i za to, że w Koprzywnicy tak wiele w ostatnim czasie się 
dzieje na niwie kultury. Dwadzieścia lat temu pierwszy występ orkiestry 
miał właśnie miejsce w tym Kościele, i dziś świętowanie naszego jubile-
usz rozpoczynamy od dziękowania Bogu za dwadzieścia lat istnienia Or-
kiestry w tym samym miejscu. Kultura w życiu człowieka jest potrzebna, 
muzyka to jej stały element, kto wie czy nie najpiękniejszy. Staję tu przed 
wami jako kapłan, ale również jako kolega, członek tej społeczności, któ-
ry z całego serca dziękuje prowadzącym Orkiestrę za wkład w wychowa-
nie i kształtowanie młodych charakterów. Z tego daru i ja skorzystałem 
i za to jestem wdzięczny założycielom Orkiestry” – powiedział w homilii 
ks. L. Chamerski.

Po Mszy św. członkowie orkiestry  wraz z zaproszonymi gośćmi, przyja-
ciółmi i mieszkańcami Koprzywnicy udali się do Domu Kultury gdzie odbyły 
się uroczystości jubileuszowe. 

Przybyłych gości i społeczność koprzywnicką przywitali: Pani Dyrektor 
Domu Kultury mgr inż. Alicja Stępień i kapelmistrz orkiestry mgr Marek Ko-
sior, którzy profesjonalnie poprowadzili „konferansjerkę” uroczystości. 

Gorącymi brawami przywitano pana Mariana Zwolskiego – emerytowa-
nego nauczyciela,  jednego z trzech pomysłodawców reaktywacji orkiestry 
dętej w Koprzywnicy. Po przywitaniu zaproszonych gości, władz Koprzyw-
nicy i Starostwa Powiatowego p. Marek Kosior przywitał symbolicznie osoby, 
które przyczyniły się w historii 20 -  lecia istnienia orkiestry do jej rozwoju. 

Po powitaniu orkiestra uraczyła zebranych pięknym koncertem 
muzyki rozrywkowej i klasycznej. Była to swego rodza-
ju uczta dla melomanów, bo poziom muzykowania 
wzrasta z koncertu na koncert. Licznie zgromadzo-
na publiczność nagradzała muzyków gorącymi 
brawami.

C.d. na str. 2

W środku najmłodszy członek Młodzieżowej Orkiestry Dętej – Ania Nowińska

Burmistrz Koprzywnicy Marek Jońca w towarzystwie Pani Dyrektor Alicji Stępień wręcza 
kapelmistrzowi Markowi Kosiorowi nowe instrumenty

HISTORIA 
MŁODZIEŻOWEJ 

ORKIESTRY DĘTEJ 
W KOPRZYWNICY

„Jeśli usłyszysz muzykę, 
gdzie ludzie grają, 

tam wejdź, 
ludzie tam dobre serca mają”

Początki zespołowego kon-
certowania sięgają w Koprzyw-
nicy XVII wieku kiedy to, przy 
klasztorze cysterskim w Ko-
przywnicy powstała orkiestra. 
Jak podają źródła historycz-
ne, mnisi nie tylko uświetniali 
uroczystości w swym kościele, 
ale również grali w sąsiednich 
miastach. Po kasacie zakonu 
przestała istnieć orkiestra. Dru-
gą orkiestrę założono dzięki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Koprzywnicy dnia 8 maja 
1991 r. W 1912 r orkiestra grała 
i była przedmiotem zazdro-
ści innych straży pożarnych 
w powiecie sandomierskim. 
W skład ówczesnej orkiestry 
wchodziło 24 muzyków (stra-
żaków) którymi kierował druh 
Michał Marian Szymalski – pra-
dziadek dzisiejszych muzyków 
Maćka i Mateusza Fąfarów. 
Ideowym twórcą orkiestry był 
mieszkaniec Koprzywnicy me-
cenas Bronicki.

C.d. na str. 2
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•	Od	zapustów	do	palmowej
	 niedzieli...............................8
•	Jubileusz	„Koprzywnickich
	 Pejzaży”	..............................9
•	Wywiady	...........................10
•	Obrady	Rady	MIejskiej	.........11
•	Bal	karnawałowy	.................12
•	Dzień	Babci	i	Dziadka	.........12
•	Wieści	ze	szkolnego
	 podwórka	..................... 13-15
•	Sport	.................................16

10	stycznia	b.r.	kolejny	raz	 łączyliśmy	się	
z	wieloma	osobami,	które	wspierały	charyta-
tywną	 aukcję	niesienia	pomocy	 dla	 chorych	
dzieci.	Także	i	w	tym	roku	zorganizowana	zo-
stała	pomoc,	która	miała	na	celu	wyposażenie	
oddziałów	onkologicznych	w	bardziej	nowo-
czesny	sprzęt.	

Dzięki	dobrej	woli	osób	wspierających	tę	
zbiórkę	–	nie	tylko	przy	naszym	sztabie,	-	ale	
również	w	 Polsce	 i	 na	 świecie	 (Afganistan,	
Anglia,	 Bośnia	 i	 Hercegowina,	 Francja,	
Irlandia	czy	Szkocja)	do	wielu	klinik	 tra-
fi	nowoczesny	sprzęt	taki	jak	np.	tomografy	
komputerowe,	czy	aparaty	pozwalające	na	
bardzo	precyzyjne	zdiagnozowanie	choroby.	

Przy	 Sztabie	 funkcjonującym	 przy	Miej-
sko-Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Sportu	dzia-
łało	dwudziestu	wolontariuszy	z	terenu	całej	
gminy	oraz	osoby	 upoważnione	do	 zbiórki.	
Stroną	 organizacyjną	 i	 formalną	 dowodził	
niezastąpiony	 Szef	 Sztabu,	 czyli	Michał Sa-
rzyński. 

Nasi wolontariusze,	 którzy	 zostali	 upo-
ważnieni	do	zbiórki	darów	do	puszek	to:	Wik-
toria Potyrańska, Paulina Gdaniec, Zuzanna 
Ćwik, Weronika Sołtyka, Dominika Sarzyń-
ska, Magdalena Bzduch, Krzysztof Nowiński, 
Paulina Kopeć, Justyna Dziubek, Jolanta Gra-
boń, Krzysztof Piątek, Klaudia Kata, Jowita 
Ostrowska, Karolina Toś, Radosław Krupa, 
Karolina Dziewiątek, Danuta Swatek, Domi-
nika Marzec, Marta Tkocz oraz Martyna Żwi-
rek. W	tym	roku	bezkonkurencyjny	okazał	się	
Krzysztof Piątek.	Kwesta	taka	odbywała	się	
już	od	samego	rana	w	niedzielę	10	stycz-
nia	i	trwała	przez	cały	dzień.	Wolontariu-
sze	byli	m.in.	na	Hali	Sportowej,	gdzie	od	
godziny	 14.00	 odbywały	 się	 rozgrywki	
sportowe,	 na	 terenie	 gminy,	 w	 Domu	
Kultury	 (w	 godzinach	 15.00	 –	 21.00)	
podczas	 trwających	 tam	 aukcji,	 licyta-
cji	 oraz	 różnych	 występów.	 Natomiast	
jeszcze	przed	 rozpoczęciem	18	Finału,	
uczniowie	–	wolontariusze	zbierali	dary	
do	puszek	na	terenie	szkół,	do	których	
uczęszczają.	Za	okazane	dzieciom	ser-
ce,	 wolontariusz	 dziękował	 sercem	 -	
logiem	WOŚP.

W	 tym	roku	program	przygotowa-
ny	 przez	 organizatorów	 przedstawiał	
się	następująco:	były	pełne	ciepła	wy-
stępy	dzieciaczków	z	przedszkola	„Pod	
Sosnami”	w	Koprzywnicy,	swoje	umiejęt-
ności	wokalne	prezentowali	 także	ucznio-
wie	Szkół	Podstawowych	z	Niedźwic	i	z	Ko-

przywnicy.	Nie	 zabrakło	 również	 występów	
wokalnych	starszych	grup,	a	byli	 to:	działają-
cy	przy	MGOKiS	 zespół	 Avangarda	w	 skład	
którego	wchodzą	uczniowie	z	Zespołu	Szkół	
Ogólnokształcących	 w	 Koprzywnicy	 oraz	
Warsztaty	Terapii	 Zajęciowej	 działające	przy	
Stowarzyszeniu	 „Integracja”	w	 Sandomierzu.	
Także	formacja	taneczna	Black	Star	przedsta-
wiała	swoje	osiągnięcia	w	dziedzinie	tańca	no-
woczesnego.	Debiutancki	występ	mieli	rycerze	
z	Chorągwi	Rycerstwa	Ziemi	Sandomierskiej,	
mający	swój	oddział	w	Sandomierzu.	Podczas	
trzech	 wejść,	 które	 zaprezentowali	 można	
było	dowiedzieć	się	o	różnych	technikach	wy-
korzystywanych	w	średniowiecznych	walkach	
jak	 również	 podziwiać	 dawne	 tańce	 dwor-
skie.	 Skład	 takiej	grupy	 tworzą	młode	osoby	
w	zróżnicowanym	wieku	szkolnym.	Wszyscy	
również	mogli	 bawić	 się	 razem	 z	 zespołami	
muzycznymi	Rewanż	oraz	Profil.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
                Jan Paweł II 

Bywa	w	życiu	tak,	że	czasami	problemy,	które	nas	spotykają	w	przerastają	nasze	siły	
i	możliwości,	jakimi	dysponujemy.	Są	chwile,	kiedy	nie	jesteśmy	sobie	w	stanie	sami	pomóc	
i	wtedy	potrzebna	jest	czyjaś	dłoń.	I	choć	się	do	tego	nie	przyznajemy,	to	po	cichu,	gdzieś	
w	sercu	wołamy,	by	ktoś	nam	tą	dłoń	podał.

Koncert charytatywny

„Żyj z całych sił”
c.d.	str.	2

WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

c.d.	str.	2
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Po raz szósty, z półtora miesięcznym opóźnieniem ze wzglę-
du na fatalną pogodę, świętowaliśmy Dni Koprzywnicy. Wspól-
ne spotkanie, miało tym razem miejsce, w niedzielę 15 czerwca 
na stadionie KS Koprzywianki. W niedzielne popołudnie i wie-
czór przez stadion przewinęło się kilka tysięcy osób, którzy od 
najmłodszych po najstarszych mogli obejrzeć i uczestniczyć 
w wielu imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Dni Koprzywnicy rozpoczęły 
się przemówieniem pana burmistrza 
Marka Jońcy, który w swoim wystą-
pieniu położył duży nacisk na rozwój 
Koprzywnicy i jej okolicy w kierunku 
turystyczno – wypoczynkowym. Ko-
przywnica ma wiele do zaprezento-
wania, nie tylko w dziedzinie zabyt-
ków architektury sakralnej, ale także 
zabytkowej architektury urbanistycz-
nej i turystyczno – wypoczynkowej. 
Musimy, jak najszybciej przystąpić 
do rewitalizacji rynku w Koprzywni-
cy i zagospodarowania terenów wo-
kół zalewu. Realizacja tych działań 
pozwoli nam zwiększyć ofertę tury-
styczną i rozwinąć przemysł agrotu-
rystyczny na terenie naszej Gminy.

Blok sportowy, podczas VI Dni 
Koprzywnicy, rozpoczął się od me-
czu siatkarskiego dziewcząt z gimna-
zjum w Chobrzanach z drużyną na-
szych siatkarek. Po bardzo zaciętym 
meczu dziewczęta z Koprzywnicy 
pokonały, swe wyżej notowane prze-
ciwniczki 3:2, zwyciężając w tajbre-
ku 15:3. Równolegle na wydzielo-
nym fragmencie boiska odbywał się 
turniej piłkarski „minieuro” chłop-
ców z Koprzywnicy. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się konkurencje 
biegowe, w których startowały dzie-
ci od przedszkola do gimnazjum. 
Ukoronowaniem bloku sportowego 
był bieg na 6 kilometrów, w któ-
rym zwyciężył Tomasz Nasternak 
z Gnieszowic, drugie miejsce zdobył 
Wojciech Ciach, trzecie – Grzegorz 
Gawroński – obaj z Koprzywnicy. 
Kategorię kobiet wygrała Agnieszka 
Kwasek z Chobrzan, a w kategorii 

powyżej 60 lat zwyciężył Andrzej 
Gawroński przed Andrzejem Bokwą 
obaj z Koprzywnicy.

Wyjątkowym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy grupy karateków 
stylu Kyokushin, którzy od trzech 
miesięcy trenują w Koprzywnicy 
pod okiem pana Dariusza Chorzę-
py. Młodzi zawodnicy zaprezen-
towali swoje umiejętności, a pan 
Dariusz naocznie pokazał widzom, 
jak jednym ciosem pięści można 
rozbić jedenaście dachówek i czte-
ry dachówki betonowe czołem. Ten 
efekt uzyskuje się po kilku latach 
systematycznych treningów. Instruk-
tor karate naszej młodzieży trenuje 
tę dyscyplinę od 22 lat i należy do 
jednych z najlepszych w naszym 
makroregionie.

Na murawie boiska sportowe-
go przed główną sceną zebrani wi-
dzowie mogli podziwiać występy 
grup tanecznych z Osieka „410” 
i „Black Stars” z Koprzywnicy. Wy-
stępy dziewcząt były przeplatane 
piosenkami, które prezentowały Ka-
rolina Smardz i Patrycja Szustarska. 
W bloku artystycznym występowały 
również dzieci z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Koprzywnicy oraz 
Zespół Ludowy Powiślanie, którzy 
jak zwykle zauroczyli widzów cza-
rem swoich głosów.

Byłoby nietaktem z naszej stro-
ny, gdybyśmy nie poinformowali 
czytelników o przyjeździe na Świę-
to Koprzywnicy pana Przemysława 
Gosiewskiego – przewodniczącego 
Klubu Parlamentarnego PiS. Pan 
premier Gosiewski zawsze znajdzie 
choć chwilę czasu aby odwiedzić 

Koprzywnicę. To miłe, że przedsta-
wiciele wielkiej polityki przyjeżdża-
ją do Koprzywnicy nie tylko z oka-
zji kampanii wyborczej, ale tak po 
prostu, by móc spotkać się ze społe-
czeństwem.

Dużą atrakcją była również zaba-
wa taneczna, która przy dźwiękach 
zespołu „Venus” trwała kilka godzin.

Zabawę na chwilę przerwał po-
kaz słynnych koprzywnickich „Bziu-
ków”, który został zaprezentowany 
przez członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Koprzywnicy. Ten pokaz 
jest zawsze fascynujący i wzbudza-
jący wiele emocji wśród publiczno-
ści, jest zarazem pokazem, którego 
nie można zobaczyć w innym miej-
scu Europy. Ta wielka atrakcja tury-
styczna powinna być wizytówką dla 
Ziemi Koprzywnickiej.

VI Dni Koprzywnicy zakończył 
efektowny pokaz ogni sztucznych, 
który przygotował pan Michał Sa-
rzyński. Zachwytom nie było końca. 
Po raz pierwszy mogliśmy podzi-
wiać wyczyny „bziukarzy” i pokazy 
ogni sztucznych.

Dni Koprzywnicy minęły, była 
to impreza niezwykle udana, gdzie 
każdy, czy to dziecko, czy dorosły 
mógł miło spędzić czas. Gratulacje 
należą się organizatorom i wszyst-
kim osobom biorący udział w przy-
gotowaniu imprezy, jak również 
i sponsorom, bez których organi-
zacja takich imprez w dzisiejszych 
czasach jest niemożliwa.

Tekst i zdjęcia JCz
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Skończyły się żniwa, plony zebrano, czas na święto-
wanie. W dniu 10 sierpnia br. na stadionie KS Koprzy-
wianka w Koprzywnicy odbyło się Gminne Święto 

Po Mszy św. w kościele Matki Bożej Różańcowej skromny korowód do-
żynkowy z Krzcina i Koprzywnicy przeszedł ulicami miasta i połączył się 
z wszystkimi sołectwami pod kościołem św. Floriana. Korowód dożynkowy 
prowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta, a tuż za nią szli gospodarze tego-
rocznych dożynek  pani Janina Lipa z Krzcina i pan Piotr Pawlica z Gnieszo-
wic w towarzystwie Emilki Lichockiej i Michałka Kluska. Tuż za gospoda-
rzami dożynek w korowodzie szli włodarze Miasta i Gminy Koprzywnica 

wraz z przybyłymi gośćmi oraz  przedstawiciele wszystkich sołectw i osiedli 
koprzywnickich z pięknymi wieńcami dożynkowymi. 

Po przybyciu korowodu dożynkowego na stadion odbyło się symbo-
liczne przekazanie chleba, wypieczonego z tegorocznych zbiorów,  przez 
gospodarzy dożynek na ręce burmistrza Koprzywnicy pana Marka Jońcy 
i przewodniczącego Rady Miasta i Gminy pana Stanisława Pawlika. Tra-
dycyjnie Burmistrz wygłosił przemówienie, którego treść prezentujemy na 
stronie nr 6.

W części oficjalnej odznaczono pięcioro  mieszkańców gminy Ko-
przywnica honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznaną 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznakę otrzymali:

- pani Sabina Stołkowska z Beszyc
- pan Zbigniew Macias z Sośniczan
- pan Jarosław Paluch z Błonia

WWW czc śśęś icci ofififi jcjc lalneejj j dodznnaczonno piię icioro  miieszkkańńcóów g iminy K Ko-
przzywniica hhhhonorrową oddznaakką „ZZZZa łsł żużony dldla RRollniictw ”a” przyznanąp
przzez MMinistra Roolnictwa i RRozwooju Wsi. Odznakę otrzymali:p

- pa ini S S babiina StSt łołkkowskka z B Beszyc
- pan ZbZbiig iniew M Maciias z SSośśniiczan
- pan Jarosław Paluch z Błonia

- pan Jan Rynkowski z Ciszycy
- pan Stanisław Satławski ze Świężyc

Plonów. Obchody dożynek na stadionie poprzedziły, 
zgodnie z tradycją uroczyste Msze św., jak zwykle 
sprawowana w dwóch koprzywnickich kościołach.

>> ciąg dalszy na str. 2
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J a k  s i ę  r o b i  p o l i t y k ę  w  K o p r z y w n i c y ?

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

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

Oczywiście w naszym kraju 
musi być inaczej. 

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

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

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

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

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

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

 
Szanowni Państwo, 
Drodzy Czytelnicy. 
 
W każdym demokratycznym 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Post scriptum 
Redaktorem Naczelnym Tygodnika Nadwiślańskiego jest pan Piotr 

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

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

Redaktor Naczelny „Koprzywnickich Pejzaży” Janusz Czapla

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

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

Janusz Czapla

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

wisk UMiG Koprzywnica - sekretarka.
3 Zaburzenie psychiczne zaliczane do grupy psychoz endogennych. Objawia się upośledze-

niem postrzegania lub wyrażania rzeczywistości, najczęściej pod postacią omamów słu-
chowych, paranoidalnych lub dziwacznych urojeń albo zaburzeniami mowy i myślenia, co 
powoduje znaczącą dysfunkcję społeczną lub zawodową.
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Marek Joñca
Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica

Szanowni Państwo!
Drodzy Czytelnicy!

Z nieukrywaną satysfakcją oddajemy Państwu do rąk pierwszy 
numer miesięcznika społeczno - kulturalnego  „Koprzywnickie Pej-
zaże”. Mam nadzieję, że miesięcznik ten spełni Państwa oczekiwania 
poprzez publikacje najnowszych wiadomości z terenu miasta i gmi-
ny Koprzywnica. Poruszać w nim będziemy gorące tematy – takie 
jak rozwój Gminy – towarzyszyć będziemy Burmistrzowi i pracow-
nikom Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica, jak również Przewod-
niczącemu Rady Gminy i Radnym, w ich pracy codziennej, od nich 
zależeć będzie jak Gmina i Koprzywnica wyglądać będą za cztery 
lata. Przedstawimy Państwu sylwetki wszystkich osób, które piastują 
najważniejsze stanowiska na naszym terenie, aby przybliżyć ich po-
stacie i poznać ich plany działania.

Nie zapomnimy o dzieciach i młodzieży, tym bardziej, że człon 
kolegium redakcyjnego stanowią ludzie młodzi – uczniowie ko-
przywnickich szkół. Pamiętać będziemy o poradnictwie rolniczym, 
przypominać będziemy zapomniane przepisy kulinarne, charaktery-
styczne dla rejonu Koprzywnicy, folklor i stare tradycje.

Chcielibyśmy Państwu przybliżyć drużyny piłkarskie z Ko-
przywnicy i Zbydniowa, jak również osiągnięcia dzieci i młodzieży 
w rozgrywkach szkolnych. Liczymy, że uda nam się nawiązać stałą  
współpracę z działaczami obu drużyn piłkarskich i nauczycielami 
wychowania fizycznego ze szkół w celu pozyskania najświeższych 
informacji sportowych.

Pierwszy numer powstawał w nietypowych warunkach. Byliśmy 
gotowi do druku w połowie czerwca, lecz przeciągająca się rejestra-
cja sądowa spowodowała, że część materiałów zdezaktualizowała 
się i musieliśmy je zastąpić innymi artykułami, część artykułów nale-
żało uaktualnić. Proszę nam wybaczyć, że w tym numerze będziecie 
Państwo czytać materiały z sesji UM, która odbyła się 29 maja br. 
Chcemy jednak przedstawić sprawozdania z każdej sesji, na której 
będziemy. Myślę, że od następnego numeru będziemy już na bieżą-
co informować Państwa o problematyce z terenu naszej Gminy.

Serdecznie zapraszamy  czytelników do zgłaszania tematów, któ-
re Waszym zdaniem należy poruszyć w następnych numerach nasze-
go miesięcznika. Gorąco zapraszamy do współpracy w redagowaniu 
„Koprzywnickich Pejzaży”. Kolegium redakcyjne spotyka się w każ-
dy wtorek o godzinie 16.00 w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy. Oczekujemy również na telefony, 
których numery przedstawiamy w stopce redakcyjnej. 

Głęboko wierzymy, jako zespół redakcyjny, że od miesiąca sierp-
nia systematycznie w miesięcznych odstępach będziemy gościć w 
Państwa domach, a lektura miesięcznika wszystkich nas do siebie 
zbliży. Wiem na pewno – gazeta lokalna jest bardzo potrzebna, czy 
będzie ciekawa, czy spełni oczekiwania mieszkańców? – myślę, że 
tak, choć najlepszym jurorem są jej czytelnicy i to Wy Państwo zade-
cydujecie jak długo będziemy na rynku czytelniczym.

Serdecznie pozdrawiam i życzę przyjemnej lektury.
Redaktor naczelny Janusz Czapla.

Marta Ordon: Okres ośmiu mie-
sięcy to dość krótki czas, może Pan 
nam jednak wymienić działania pod-
jęte przez Pana  na rzecz gminy?

Marek Jońca: Istotnie, osiem mie-
sięcy wydaje się okresem bardzo krót-
kim, ale charakteryzującym się dużym 
tempem pracy. Została przebudowa-
na i uaktualniona strategia rozwoju 
gminy, zmieniony i  dostosowany do 
możliwości finansowych gminy plan 
rozwoju lokalnego. Opracowany zo-
stał lokalny plan rewitalizacji obsza-
rów miejskich Miasta Koprzywnica 
na lata 2007-2013 i przekazany do 
społecznej oceny. Na najbliższej sesji 
ten podstawowy dokument zostanie 
przedstawiony Radzie, która podej-
mie stosowną uchwałę. W końcowej 
fazie opracowania jest projekt zało-
żeń planu energetycznego dla Miasta 
i Gminy Koprzywnica. Wszystkie te 
dokumenty są bardzo ważne jeśli 

chodzi o rozwój miasta i obszarów 
wiejskich w latach 2007-13 a nawet 
do 2020, uwzględniają one strate-
giczne przedsięwzięcia, które już 
są zaplanowane bądź, które będą 
zaplanowane w następnych latach. 
Te dokumenty stanowią podstawę 
do opracowania koncepcji i szcze-
gółowych projektów technicznych, 
a także podstawę starania się o środki 
finansowe z funduszy Unii Europej-
skiej. Te 8 miesięcy mojego burmi-
strzowania to rozpoznanie wielu waż-
nych ludzkich spraw i problemów, 
głównie pierwszej potrzeby, które 
poprawiają i ułatwiają życie wielu 
mieszkańcom naszej gminny, a także 
sporządzenie swoistej inwentaryzacji  
zadań i przedsięwzięć,  które muszą 
być  wykonane w najbliższym cza-
sie. Ten okres obfitował w dziesiątki 
spotkań i wyjazdów, szkoleń i szuka-
nia kontaktów, mających na celu nie 
tylko wzbogacanie wiedzy ale także 

poszukiwań skutecznych sposobów 
rozwiązywania naszych samorządo-
wych problemów. Wiele z nich uda-
ło się pozytywnie załatwić. Pierwsze 
półrocze br. to generalne sprzątanie 
gminy, likwidacja dzikich wysypisk, 
których było i jest nadal bardzo dużo. 
Dotychczas zlikwidowanych zosta-
ło 17 takich miejsc. Zwróciłem się 
z prośbą i apelem do mieszkańców 
naszej gminy o nadanie tym działa-
niom absolutnego priorytetu poprzez 
włączenie się w porządkowanie na-
szych obejść, posesji a także terenów 
bezpośrednio przyległych do dróg. 
Zwracam się jeszcze raz o poszano-
wanie przyrody, o zwiększenie troski 
o ochronę środowiska oraz o estetykę 
i piękno naszego miasta i gminy. Wy-
rażam wdzięczność i chcę wszystkim, 
którzy pozytywnie odpowiedzieli na 
ten apel BARDZO SERDECZNIE PO-
DZIĘKOWAĆ. 

Z BURMISTRZEM  MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA
- PANEM MARKIEM JOÑC¥

WYWIAD

c.d. na str.2

Sośniczany. Jedno z wielu niezwykłych miejsc, 
mające w sobie niezapomnianą magię. Klimat tej 
miejscowości tworzą między innymi stare, zabyt-
kowe kapliczki, przedstawiające np:. Matkę Boską, 
oraz krzyż. Stoją one w całej wsi przy wielu dro-
gach prowadzących do Sośniczan.

Przez wiele, lat odprawiane przy nich były 
majowe i czerwcowe nabożeństwa. Po dziś dzień 
zachowała się ta tradycja. Gdy zaczyna się maj lu-
dzie z wioski dekorują figury, aby potem codzien-
nie śpiewać przy nich pieśni i modlić się.

Najstarszą z figur sośniczańskich jest stoją-
ca przy drodze głównej (Sandomierz - Kraków 
) figura przedstawiająca Matkę Bożą. Ufundo-

wana w 1888 r. przez Franciszkę i Jana Żoł-
nowskoch. Co roku zbierane są fundusze 
na restaurację i renowację tego zabytku.

Krzyż stojący nieopodal ronda w So-
śniczanach postawiono 6 kwietnia 1892 

roku. Na figurze widnieje napis „Ku czci i chwale 
Panu Bogu krzyż ustawili Franciszek i Katarzyna 
Kwaski” Jest ona jedną z najczęściej odwiedzanych 
figur w Sośniczanach. 

Na tzw. „Spławach” stoi drewniana kapliczka. 
Wiadomo, że renowacji dokonali w 1996 roku pań-
stwo Legwantowie. Na krzyżu umieszczono tablicz-
kę z napisem „Matko Bądź z Nami”

Kolejna figura znajduje się na „Mieszkiem”. Więk-
szość napisów jest nieczytelna, lecz gdyby lepiej się 
przyjrzeć, widać słowa „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus” Ufundowali ją Józef i Józefa Siudako-
wie w 1924 r.

W Sośniczanach znajdują się jeszcze krzyż przy 
polnej drodze prowadzącej na „Budkę” oraz figura 

stojąca obok posesji p. Daniela Krzemienia, 
jednak o ich pochodzeniu brak informa-
cji. 

Wiele tych zabytków zostało znisz-
czonych. Ludzie chcąc prze-
prowadzić renowację, czę-
sto nieumyślnie pogarszali 
stan figurek. Np. malowali 
je wapnem, czy ścierali 
powierzchnię w celu po-
zbycia się starej farby. Przez 
to większość napisów jest 
teraz nieczytelna.

Anna Sulicka

Sośniczany

Urodzony w 1950 r. w Zbigniewicach. Mgr inż. Absolwent 
Wydziału Rolnego (specjalność agrobiznes i ochrona środo-
wiska) Akademii Rolniczej w Lublinie.

Żona Janina – technik ekonomista 
prowadzi 5 hektarowe gospodarstwo 
rolne. Synowie Piotr i Paweł ukończyli 

wydział budownictwa Politechniki Lu-
belskiej. Od marca  do listopada 2006 r.  

pełnił funkcję Dyrektora Kopalni Siarki 
„Machów” w Tarnobrzegu.

Radny Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
nieprzerwalnie od 1990 r., w latach 1994 1998 

pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy 
Koprzywnica.

Autor wielu opracowań naukowych dotyczą-
cych metod rekultywacji terenów zdegradowanych 
działalnością przemysłową, w tym dotyczących od-
twarzania środowiska glebowego. W swoim dorobku 
posiada szereg publikacji dotyczących odnawialnych 
źródeł energii, głównie roślin agroenergetycznych.
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    Wigilijny wieczór

W wigilijny wieczór
Kiedy radośæ chodzi po świecie
I garściami mo¿na j¹ chwytaæ,
Szary mrok zakochany w bieli
Leg³ na puszystym śniegu
Aby Świêta powitaæ.

Jeszcze dzieci g³ośno swawol¹,
Jeszcze lepi¹ ba³wana
Z mroźnym wiatrem pospo³u,
A ju¿ gwiazdka srebrem siê mieni
I mrugaj¹c znacz¹co
Nawo³uje wszystkich do sto³u.

W wigilijny wieczór na stole
O mi³ości poematy pisz¹ 
¯yczenia, op³atkiem sk³adane.
W niebo p³yn¹ sercom bliskie kolêdy,
A przed domem stoi ws³uchany,
Cichy, uśmiechniêty ba³wanek.

Maria Gawlikowska

Na cztery tygodnie przed Bo-
żym Narodzeniem wykonuje się 
wianki adwentowe z czterema świe-
cami.  W każdą kolejną niedzielę 
aż do świąt zapala się odpowiednią 
liczbę świec.

Poszczególne elementy dekora-
cyjne wieńca mają swoja symbolikę. 

Kolisty kształt wieńca 
- nadzieja na przyjście Pana, 

odnowienie życia w świetle miłości 
bożej.

Zielone gałązki
- zimozielone: cis, jemioła, ostro-

krzew, jałowiec, jodła, świerk, sosna, 
cyprysik, bukszpan, mahonia- mają 
magiczną wymowę, moc amuletu- 
chronią przed złymi siłami zimy.

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, 
Mieszkańcy Koprzywnicy i Sołectw naszej Gminy!

Już za kilka dni zakończy się okres adwentu – cza-
su oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa w oso-
bie dzieciny, która to zawsze wprowadza w nasze 
życie radość i nadzieję. Jak co roku narodziny Pana 
świętować będziemy z radością w atmosferze powagi 
i spokoju w rodzinnym gronie - najbliższych osób. 

Kochani
na radosne Święta Bożego Narodzenia składam 

najserdeczniejsze życzenia bezmiaru darów miłości 
i łask ofiarowanych Wam w Tajemnicy Narodzenia 
Syna Bożego, zdrowia, pokoju i radości oraz Szczęśli-
wego i Dobrego Nowego Roku 2008.

  W imieniu 
  pracowników Urzędu Miejskiego w Koprzywnicy 
  burmistrz Marek Jońca

Drodzy Państwo!
Kończy się czas adwentu, zbliżają się Świę-

ta Bożego Narodzenia, niech każda chwila Tych 
Świąt żyje swym własnym pięknem, a szczęście 
pozostanie z Wami na cały Nowy 2008 Rok

tego szczerz Wam życzą

  przewodniczący Stanisław Pawlik 
  i wszyscy Radni Rady Miejskiej Koprzywnicy

Bóg się rodzi, moc truchleje
  Pan niebiosów obnażony,
    Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
       ma granice nieskończony.
          Wzgardzony, okryty chwałą,
              śmiertelny Król nad wiekami
                A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
                   I MIESZKAŁO MIĘDZY NAMI.

Dzieląc się radością płynącą z Tajemnicy Narodzenia Pańskiego, 
która jest wyrazem niezgłębionej miłości Boga Ojca do człowieka 
składamy wszystkim Naszym Czytelnikom moc najserdeczniejszych 
życzeń.

Życzymy radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowo Narodzona Dziecina obdarzy Nas Wszystkich praw-

dziwą radością i pokojem, niech udzieli każdemu z Nas łaski Ducha 
Świętego, by każdy nowy dzień promieniał radością i obdarzał wszyst-
kie serca spokojem i miłością, a w Nowym 2008 Roku szczęściło się 
w życiu codziennym 

  W imieniu całego zespołu redakcyjnego 
  oraz pracowników Domu Kultury
  Alicja Stępień i Janusz Czapla

Zwyczaj dekorowania mieszkań i domów w okresie adwentu przyjął się przede wszystkim w krajach Europy Za-
chodniej i Stanach Zjednoczonych. Adwent z łacińskiego słowa, adventus  – przejście. To radosny czas na przygo-
towania do Bożego Narodzenia, okres czterech tygodni oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od niedawna i w Pol-
sce obyczaj ten ma wielu zwolenników. Klasyczną dekoracją związaną z tym okresem jest wieniec adwentowy. 

Bezlistne gałązki
- przynoszą optymizm, błogo-

sławieństwo, są usposobieniem siły 
życiowej, i urodzaju

Świece 
- cztery świece wskazują na 

gwiazdę zapowiadającą nadejście 
Chrystusa, nadzieję na Zbawienie 
i pokój. W pierwszą niedzielę ad-
wentu zapalamy 1 świecę, w drugą 
2, w trzecią 3, w czwartą 4. 

Światło świec 
- winno towarzyszyć naszym 

modlitwom:- ma moc umacniania 
wiary, jednoczenia się w oczekiwa-
niu na przyjście Boga, nadziei na 
życie wieczne, to znak czuwania 
i gotowości na przyjście Jezusa: po-
siłkom, spotkaniom, 

Kolorystyka świec
- czerwone wskazują na siłę ży-

ciową, żółte i miodowe- na światło 
i nadzieję.

Kształty świec: kuliste, proste, 
kręcone, niskie, wysokie, nietypo-
we, pachnące, ekologiczne…

Elementy zdobnicze
- różne przysmaki np. owoce 

kandyzowane – (ananasy, papaja,) 
mandarynki, jabłka, cukierki- skła-
dano je w darze dobrym duchom, 
jako środek łagodzący zło. Spoczy-
wające w owocu nasienie jest sym-
bolem życia i odnowy. ( takie samo 
znaczenie mają we florystyce suche 
owocostany bez nasion)

Ozdoby w kształcie gwiazd 
i aniołów 
- zapowiadają narodziny w Be-

tlejem. Bywają słodkie, ze słomy, 
siana, metalu, drutu, szkła, papieru, 
wiórków drewnianych

Inne ozdoby
- bombki, ciastka, sztuczne 

lub żywe kwiaty, muszelki, figurki-
aniołki, ptaszki, gwiazdki, 

- szyszki, orzechy, laski cyna-
monu, owoce dzikiej róży, goździki, 
kasztany, kolby kukurydzy, nasienni-
ki powojnika, suszone hortensje, po-
rosty, mchy, chrobotek, tilancja, su-
szone i preparowane owoce, liście 

- kokardy i pasmanteria: wstąż-
ki, sznury- papierowe, jedwabne, 
naturalne, z drutem, własnoręcznie 
wykonane np. haftowane

Alicja Stępień
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10 Koprzywnickie	Pejzaże

W	 roku	 2001	 Koprzywnica	 uzyskała	
status	miasta,	w	którym	 to	wyodrębniono	
trzy	osiedla-	Koprzywnica,	Zarzecze	i	Ce-
gielnia.	 Podział	 terytorialny	 osiedli	 został	
obszarowo	określony	jako	teren,	w	którym	
przed	zmianą	były	sołectwa.	Rada	Miejska	
w	Koprzywnicy	 tworząc	okręgi	wyborcze	
w	2001	roku	utworzyła	w	Koprzywnicy	je-
den	pięciomandatowy	okręg	wyborczy	i	tak	
jest	 do	 dnia	 dzisiejszego,	 nie	 uwzględnia-
jąc	osiedli	 jako	oddzielnych	okręgów	wy-
borczych.	 Protesty	 mieszkańców	 Osiedla	
Cegielnia	przeciw	takiemu	podziałowi	po-
zostały	bez	echa.	Obecnie	przed	zbliżają-
cymi	się	wyborami	samorządowymi	w	tym	
roku,	 został	 złożony	 przez	 mieszkańców	
Osiedla	 Cegielnia	 wniosek	 do	 Burmistrza	
Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	o	utworzenie	
jednomandatowego	 okręgu	 wyborczego	
dla	 Osiedla	 Cegielnia.	 Burmistrz	 wystąpił	
z	wnioskiem	do	Rady	Miejskiej	w	Koprzyw-
nicy	o	podjecie	uchwały	w	tej	sprawie.	Rada	
na	sesji	25.02.2010	roku	odrzuciła	wniosek	
uzasadniając	 tym,	że	mieszkańcy	Cegielni	
nie	 powinni	 manipulować	 przy	 podziale	
gminy	na	okręgi.	Radni	podjęli	decyzję	po-
lityczną	nie	uwzględniając	naszego	prote-
stu.	Czujemy	się	pokrzywdzeni	przez	Radę	
Miejską,	ponieważ	uważamy,	że	podział	na	

Koprzywnicka demokracja
okręgi	powinien	uwzględnić	Cegielnię	jako	
okręg	jednomandatowy	i	uszanować	wolę	
nas	mieszkańców	tego	osiedla.

Utworzenie	 jednomandatowego	 okrę-
gu	wyborczego	dla	Osiedla	Cegielnia	dało-
by	nam	 szansę	na	 to,	 aby	mieć	własnego	
przedstawiciela	w	Radzie	Miejskiej	w	Ko-
przywnicy.	Nie	mamy	szans	na	przegłoso-
wanie	Koprzywnicy,	 która	ma	4	 razy	 tyle	
mieszkańców	co	my.

Tworząc	 okręg	 wyborczy	 dla	 Osie-
dla	 Cegielnia	 zachowana	 byłaby	 norma	
przedstawicielstwa,	ponieważ	osiedle	liczy	
ponad	500	mieszkańców	a	 norma	przed-
stawicielstwa	dla	Miasta	i	Gminy	Koprzyw-
nica	wynosi	 480	mieszkańców.	Na	 ostat-
niej	 sesji	 zostaliśmy	 potraktowani	 przez	
niektórych	członków	Rady	jako	obywatele	
drugiej	 kategorii	 i	 dowiedzieliśmy	 się,	 że	
nie	będzie	zmian	w	okręgach	wyborczych	
„Nie,	bo	nie”.	

Wyniki	 głosowania	 przedstawiały	 się	
następująco:	 8	 głosów	 było	 przeciwko	
utworzeniu	okręgu	wyborczego	dla	osiedla	
Cegielnia,	zaś	6	głosów	wyrażało	zgodę	na	
jego	utworzenie.	

Czy	 tak	demokrację	 rozumieją	niektó-
rzy	Radni	Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy?.

Przewodniczący	Zarządu	Osiedla	Cegielnia	
Marta	Gach

MAREK KUBICKI
1. Jest Pan Radnym dla dwóch wiosek, 

to nie łatwe zadanie jak sobie Pan radzi, 
kiedy trzeba decydować, komu np. przy-
znać dotację na drogę?

M.K.:	Mój	 okręg	wyborczy	 składa	 się	
z	 trzech	miejscowości:	Niedźwice,	Beszy-
ce,	 Trzykosy.	 W	 tym	 okręgu	 jest	 dwóch	
radnych,	ale	tak	naprawdę	to	ja	jestem	rad-
nym	Miast	i	Gminy	Koprzywnica	i	zawsze	
staram	się	patrzeć	na	gminę	jako	na	całość.	
Zazwyczaj	kieruje	się	tym,	aby	realizowa-
ne	były	zadania	najbardziej	konieczne	dla	
konkretnej	miejscowości.	

2. Czas trzech lat, w którym przyszło 
Panu pracować jako radnemu jest dosyć 
korzystny. Pojawił się Program Integracji 
Społecznej, dzięki któremu radni mają 
większe pole do popisu czy może Pan 
stwierdzić, że wykorzystał tą szansę na 
100%? 

M.K.:	 Program	 Integracji	 Społecznej,	
w	 tym	 roku	 wchodzi	 „Lider”,	 Fundusz	
Sołecki.	 Programy	 te	 skierowane	 są	 do	
mieszkańców	na	działania	oddolne,	 gdzie	
mieszkańcy	sami	decydują,	co	chcę	robić,	
wymyślają	 projekty	 i	 później	 je	 realizują.	
Do	 tych	 programów	 przygotowaliśmy	 się	
jeszcze	 w	 poprzedniej	 kadencji,	 uczest-
nicząc	 w	 różnego	 rodzaju	 szkoleniach,	
warsztatach.	

W	 mojej	 miejscowości	 udało	 mi	 się	
zgromadzić	 wokół	 siebie	 grupę	 osób	 po-
zytywnie	 zakręconych,	 którzy	 chcę	 coś	
wspólnie	zrobić	dla	swojej	małej	ojczyzny.	

W	2009	roku	po	raz	drugi	realizowali-
śmy	projekt	z	Programu	Integracji	Społecz-
nej,	który	był	skierowany	głównie	do	dzieci	
i	młodzieży,	ale	włączamy	również	osoby	
dorosłe.	

Cieszę	 się	 bardzo,	 że	 po	 raz	 kolejny	
mogliśmy	gościć	naszych	przyjaciół	ze	Sto-
warzyszenia	 „Integracja”	 z	 Sandomierza,	
którzy	prowadzą	zajęcia	z	osobami	niepeł-
nosprawnymi

3. Są decyzje, których Pan żałuje jako 
radny lub, z których jest Pan szczególnie 
dumny?

M.K.:	Zbyt	mało	zrobiłem	w	kierunku	
zatarcia	podziałów	pomiędzy	radnymi.	

4. Jak się panu pracuje w takim skła-
dzie rady, jaką wybrali mieszkańcy czy to 
dobry, team? Funkcjonujecie jako całość 
czy są jednak podziały, przez które po-
wiedzmy sobie wprost Gmina traci, bo 
nie można dojść do porozumienia w wielu 
ważnych sprawach?

M.K.:	Podziały	w	demokracji	są	rzeczą	
naturalną,	ważne	jest,	aby	udało	się	wypra-
cować	kompromis.	

5. Czy w swoje pracy kieruje się Pan 
jakimś konkretnym cytatem, ma Pan cel, 
do którego Pan dąży tak by na zakończe-
nie kadencji mógł sobie Pan powiedzieć: 
„udało mi się”? 

M.K.:	„Staram	się	robić	swoje”,	funkcję	
radnego	 traktuję	 jako	misję,	a	wyborcy	 to	
ocenią.

MAREK ZRĘBSKI 
1. Panie Radny słyszałam, że remiza 

w Ciszycy ma być adaptowana na świetlice 
wiejską, czy to prawda a jeśli tak to skąd po-
chodzą środki na to przedsięwzięcie i jeśli 
zostanie ono sfinalizowane to, co dalej z nią 
będzie, co będzie się tam działo?

M.Z.:	 Tak	 to	 prawda.	 Remiza	 strażac-
ka	 w	 Ciszycy	 została	 oddana	 w	 1984	 roku,	
a	obecnie	przejdzie	gruntowny	 remont	połą-
czony	z	adaptacją	na	świetlicę	wiejską.	Prze-
ciekający	dach,	nieszczelne	okna,	zamoknięte	
ściany	to	kiepski	wygląd	budynku.	Po	remon-
cie	będzie	„perłą”	naszej	miejscowości.	

Wewnątrz	 utworzymy	 salę	 komputerową,	
pomieszczenie	do	gry	w	tenisa	i	bilard.	Wnętrze	
będzie	ogrzewane	kominkiem.	Na	placu	obok	
powstaną	boiska	sportowe.	Przedsięwzięcie	to	
będzie	sfinansowane	ze	środków	unijnych	oraz	
częściowo	z	wkładu	własnego	gminy.	

2. Ciszyca jest wsią, w której mieszka 
wielu młodych, fajnych ludzi, ale nie realizo-
wano u Was Programu Integracji Społeczne;, 
nie dostaliście pieniędzy czy po prostu uznał 
Pan, że to jest nie ten czas?

M.Z.:	Może	i	czas	na	integracje	jest	wła-
ściwy,	 lecz	nie	 jestem	zwolennikiem	na	wy-
korzystywanie	 tych	 funduszy.	Ten	sposób	in-
tegrowania	społeczeństwa	wygląda,	jakby	był	
bez	duszy,	bez	celu,	który	się	chce	osiągnąć.	
Jest	to	integracja	chwili,	która	zostawia	po	so-
bie	różne	wrażenia.	Można	 to	zrobić	 inaczej	
–	osiągnąć	cel	integracji,	zostawić	owoc.	Nie	
wiem	czy	każdy	mnie	zrozumie.

3. Spełnia się Pan jako Radny?, Czy gdy-
by mógł Pan cofnąć czas zmieniłby Pan coś 
w zrealizowanych przez Pana działaniach?

M.Z.:	Trudno	jest	samego	siebie	oceniać.	
Zostawmy	to	innym.	Na	pewno	tak	-	lecz	cza-
su	nie	da	się	cofnąć.	Jednak,	aby	być	radnym	
trzeba	mieć	doświadczenie,	a	to	moja	pierw-
sza	kadencja.	

4. W Ciszycy działa OSP? Co Pan sądzi 
o jej działalności? 

M.Z.:	OSP	Ciszyca	to	potężna	jednostka.	
Jesteśmy	w	 Krajowym	 Systemie	 Ratowniczo-
Gaśniczym,	a	naszą	specjalnością	jest	ratow-
nictwo	wodne.	W	2009	roku	jednostka	została	
wyposażona	w	łódź	motorową.	Usprzętowie-
nie	jednostki	jest	na	wysokim	poziomie.	

Chciałbym	 za	 pośrednictwem	 naszej	 ga-
zety	podziękować	strażakom	ochotniczym	za	
ich	zaangażowanie	dla	naszej	jednostki	i	miej-
scowości.	Szczególnie	wyróżniłbym	tu	nasze-
go	długoletniego	prezesa	druha	Mariana Raka 
i	komendanta	Jana Sobczyka.	

5. Czy po trzech latach kadencji obec-
nej Rady Miejskiej i Burmistrza zauważa Pan 
w Gminie i swojej wiosce pozytywne zmiany? 

M.Z.:	Poczynania	Burmistrza	to	widoczny	
krok	w	rozwoju	gminy.	Widać	 to	we	wszyst-
kich	 dziedzinach.	 Postęp	 ogromny.	 Samo	
„otwarcie”	 gminy	 na	 zewnątrz.	 Przecież	 jak	
dużo	się	mówi	 teraz	o	Koprzywnicy	w	środ-
kach	masowego	przekazu.	A	czy	wizyta	Pre-
zydenta	RP	w	Koprzywnicy	to	nie	duży	sukces	
„dyplomatyczny”?	

Na	temat	Rady	wolę	się	nie	wypowiadać.	
Uważam,	że	jest	to	Anty-rada.	

WYWIADY

Dnia	27	marca	b.r.	przedstawiciele	gminy	Koprzywnica	wezmą	udział	
w	XI	edycji	„Śniadania Wielkanocnego”,	

imprezy	popularyzującej	wielkanocne	zwyczaje	i	obrzędy	ludowe,	kultywowane	
w	naszym	regionie.	Spotkanie	odbędzie	się	na	sandomierskim	zamku	o	godzinie	11.00.	

W	dniu	10	marca	2010r.	o	godzinie	9.00	w	Szkole	Podstawowej	w	Koprzywnicy	
odbędą	się	XXXIII	eliminacje	gminne	Ogólnopolskiego	Turnieju	Wiedzy	Pożarniczej	

„Młodzież Zapobiega Pożarom”	
w	którym	udział	wezmą	uczniowie	szkół	podstawowych,	

gimnazjów	oraz	szkół	ponadgimnazjalnych.

Dom	Kultury	zaprasza	do	zwiedzania	wystaw:
-	 rękodzielniczej,	pn.	„Z serca wydziergane”. Dzieła	przekazane	na	wystawę,	
	 to	wynik	pracy	artystek-amatorek,	mieszkanek	naszej	gminy.	
-	 malarskiej,	pn.	„Z serca malowane” cz. II.	Pracami	plastycznymi	są	dzieła	
	 studentek-słuchaczek	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	w	Tarnobrzegu.	

Wystawy	będą	czynne	od	8	do	23	marca	b.r.	w	godzinach	8.00-18.00	
w	sali	nr	15	(na	piętrze).

Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
Ogłasza otwarty konkurs ofert

Na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2010r.
Zadanie pn.	„Pozyskiwanie	i	magazynowanie	artykułów	żywnościowych	dla	najuboż-

szych	mieszkańców”
1.	 W	otwartym	konkursie	ofert	mogą	uczestniczyć	organizacje	pozarządowe	prowadzące	

działalność	w	zakresie	pomocy	społecznej,	oraz	inne	organizacje	wymienione	w	art.	
25	ust	1	ustawy	z	dnia	12	marca	2004	r.	o	pomocy	społecznej.	Oferty	należy	składać	
w	zamkniętych	kopertach	z	dopiskiem	otwarty	konkurs	ofert.	Oferty	na	realizacje	za-
dania	publicznego	w	zakresie	pomocy	społecznej	na	2010r	należy	składać	w	sekre-
tariacie	Urzędu	Miasta	i	Gminy	pokój	nr	18	do	dnia	6	kwietnia		2010r.	Wzór	oferty	
określa	Rozporządzenie	Ministra	Polityki	Społecznej	z	dnia	8	marca	2005r		w	sprawie	
określenia	oferty	podmiotu	uprawnionego	/Dz.	U.	Nr	44	poz.	427/

2.	 Zadanie		realizowane	będzie		w	okresie	od	kwiecień	2010	do	grudzień	2010		na	terenie	
Gminy	Koprzywnica

3.	 Wysokość	dotacji	na	realizację	zadania:	2	000	zł
4.	 Zasady	przyznawania	dotacji	–	zgodnie	z	przepisami	ustawy	z	dnia	12	marca	2004	o	

pomocy	społecznej	/	tekst	jedn.	Dz.U.	z	2009	r	Nr	175		poz.	1362	z	późń	zm.		/
	 Dotacje	udzielane	będą	na	wsparcie	realizacji	zadania	publicznego	którego	szczegó-

łowy	zakres	 i	warunki	 realizacji	określone	zostaną	w	umowie	zawartej	z	oferentem	
wybranym	w	drodze	konkursu.

5.	 Wybór	oferty	nastąpi	do	dnia	15	kwietnia	2010	r.	Tryb	i	kryteria	określa	ustawa	z	dnia	
12	marca	2004r.	o	pomocy	społecznej.

6.	 Postępowanie	o	udzielenie	dotacji	jest	jawne
7.	 Przy	wyborze	oferty		brane	będą	następujące	kryteria
	 a)	merytoryczna	wartość	oferty	/zgodność	z	założeniami	ustawy	o	pomocy	społecznej/	

maksymalnie	1	punkt
	 b)	możliwość	realizacji	zadania	przez	organizację	–	maksymalnie	5	punktów	/posiadane	

doświadczenie	2	punkty,	zaplecze	lokalowe	3	punkty/
	 c)	przedstawiona	kalkulacja	kosztów	zadania	maksymalnie	2	punkty
	 d)	inne	maksymalnie	1	punkt	/dotychczasowa	współpraca	z	samorządem	oraz	instytu-

cjami	-	opinie	i	rekomendacje/
Za	najkorzystniejszą	ofertę	uważa	się	ofertę,	która	uzyskała	największą	liczbę	punktów.

OGŁOSZENIA:
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Obrady	odbyły	się	według	zamieszczone-
go	niżej	porządku:

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

przedniej	sesji.
3.	 Informacja	Burmistrza	z	realizacji	budżetu	

między	sesjami.
4.	 Dokonanie	 zmian	 w	 budżecie	 gminy	 na	

2009	rok.
5.	 Zatwierdzenie	 sprawozdań	 z	 działalności	

komisji	w	2009	roku	oraz	planów	pracy	na	
2010	rok.	

6.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 przyjęcia	
Programu	współpracy	Gminy	Koprzywni-
ca	 z	 organizacjami	 pozarządowymi	 oraz	
innymi	 podmiotami	 prowadzącymi	 dzia-
łalność	pożytku	publicznego	na	rok	2010.

7.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 wydzierża-
wienia	nieruchomości.

8.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 wydzierża-
wienia	nieruchomości.

9.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 określenia	
górnych	 stawek	opłat	 za	usuwanie	odpa-
dów	komunalnych	na	 terenie	Gminy	Ko-
przywnica.

10.	Informacja	 Wojewody	 Świętokrzyskiego	
o	oświadczeniach	majątkowych.

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

Zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA	NR	XXXIX/181/09	w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 
rok

Obrady	odbyły	się	według	zamieszczone-
go		niżej	porządku:				
1.	 Otwarcie	obrad.
2.	 Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	po-

przedniej	sesji.
3.	 Dokonanie	 zmian	 w	 budżecie	 gminy	 na	

2010	rok.
4.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 zamiaru	 li-

kwidacji	 Publicznej	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Gnieszowicach.

5.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 zamiaru	 li-
kwidacji	Szkoły	Filialnej	w	Sośniczanach.

6.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	podziału	gmi-
ny	na	okręgi	wyborcze	ustalenie	ich	granic	
i	 numerów	oraz	 liczby	 radnych	wybiera-
nych	w	każdym	okręgu	wyborczym	w	wy-
borach	do	Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy	
.

7.	 Podjęcie	 uchwały	 ustalenia	 regulaminu	
określającego	 wysokość	 oraz	 szczegóło-
we	 warunki	 przyznawania	 nauczycielom	
dodatku	 motywacyjnego,	 funkcyjnego	
i	 za	 warunki	 pracy,	 szczegółowy	 sposób	
obliczania	wynagrodzenia	za	godziny	po-
nadwymiarowe	 i	 godziny	 doraźnych	 za-
stępstw,	 wysokość	 i	 warunki	 wypłacania	
nagród	i	innych	świadczeń	oraz	wysokość	
i	szczegółowe	zasady	przyznawania	i	wy-
płacania	dodatku	mieszkaniowego	dla		na-
uczycieli	na	2009	r.	

Podjęta	 uchwała	 wynika	 z	 otrzymanych	
dotacji	i	przeniesień	między	paragrafami.	

UCHWAŁA Nr XXXIX/182/09  w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Ko-
przywnica z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na rok 2010.

Art.	 5	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 24	 kwietnia	
2003	roku	o	działalności	pożytku	publicznego	
i	o	wolontariacie	/	Dz.	U.	Nr	96,	poz.	873	/	zo-
bowiązuje	Radę	Gminy	do	uchwalenia	 rocz-
nego	 programu	 współpracy	 z	 organizacjami	
pozarządowymi.

Wobec	tego	podjęcie	uchwały	w	tym	za-
kresie	jest	konieczne	i	uzasadnione.

UCHWAŁA Nr XXXIX/183/09 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieru-
chomości

Zgodnie	z	art.	18	ust.	2	pkt	9,	 lit.	a	usta-
wy	z	dnia	8	marca	1991	roku	o	samorządzie	
gminnym	 (Dz.	U.	z	2001,	Nr	142,	poz.	1591	
z	późn.	zm.)	oraz	art.	13	ust.	1	ustawy	z	dnia	
21	sierpnia	1997	roku	o	gospodarce	nierucho-
mościami	(Dz.	U.	z	2004,	Nr	261,	poz.	2603	
z	późn.	zm.)	wydzierżawienie	lub	najem	nie-
ruchomości	na	okres	dłuższy	niż	3	lata	wyma-
ga	zgody	Rady	Miejskiej.

Przedmiotowa	 nieruchomość	 wydzierża-
wiona	była	na	okres	 trzech	lat	 i	prowadzona	
była	 działalność	 w	 zakresie	 skupu	 owoców	
i	warzyw.	

Informacja z obrad Rady Miejskiej w Koprzywnicy

Obrady	odbyły	się	według	zamieszczone-
go	niżej	porządku:				

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

przedniej	sesji.
3.	 Informacja	Burmistrza	z	realizacji	budżetu	

między	sesjami.
4.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 procedury	

uchwalania	budżetu	gminy.	
5.	 Uchwalenie	budżetu	gminy	na	2010	rok.
6.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 zamiaru	 li-

kwidacji	 Publicznej	 Szkoły	 Podstawowej	

Dnia	31	stycznia	2010	roku	umowa	wyga-
sa,	a	przeprowadzenie	procedury	przetargowej	
jest	niezbędne	w	celu	wyłonienia	dzierżawcy.

Biorąc	 powyższe	 pod	 uwagę	 podjecie	
uchwały	jest	celowe	i	uzasadnione.

UCHWAŁA Nr XXXIX/184/09
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-

wienie nieruchomości

Zgodnie	z	art.	18	ust.	2	pkt	9,	 lit.	a	usta-
wy	z	dnia	8	marca	1991	roku	o	samorządzie	
gminnym	 (Dz.	U.	z	2001,	Nr	142,	poz.	1591	
z	późn.	zm.)	oraz	art.	13	ust.	1	ustawy	z	dnia	
21	sierpnia	1997	roku	o	gospodarce	nierucho-
mościami	(Dz.	U.	z	2004,	Nr	261,	poz.	2603	
z	późn.	zm.)	wydzierżawienie	lub	najem	nie-
ruchomości	na	okres	dłuższy	niż	3	lata	wyma-
ga	zgody	Rady	Miejskiej.

Przedmiotowa	 nieruchomość	 wydzierża-
wiona	była	na	okres	 trzech	lat	 i	prowadzona	
była	 działalność	 w	 zakresie	 skupu	 owoców	
i	warzyw.	

Dnia	31	stycznia	2010	roku	umowa	wyga-
sa,	a	przeprowadzenie	procedury	przetargowej	
jest	niezbędne	w	celu	wyłonienia	dzierżawcy.

Biorąc	 powyższe	 pod	 uwagę	 podjecie	
uchwały	jest	celowe	i	uzasadnione.

UCHWAŁA NR XXXIX/185/09 w spra-
wie zatwierdzenia PLANU ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI  POSTRONNA, ŚWIĘ-
ŻYCE, KRZCIN  na lata 2009-2015.

Gmina	 zamierza	 ubiegać	 się	 o	 dofi-
nansowanie	 budowy	 świetlic	 oraz	 ada-

ptacji	 budynków	wiejskie	 świetlice	 inte-
gracyjne	 oraz	 zagospodarowanie	 terenu	
w	miejscowościach	POSTRONNA	ŚWIĘ-
ŻYCE,	KRZCIN w	ramach	działania	„Od-
nowa	i	rozwój	wsi”	objętego	Programem	
Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	 na	 lata	
2007-2013.	 Niezbędnymi	 załącznikami	
do	wniosku	o	dofinansowanie	będą	m.in.	
plan	odnowy	miejscowości	oraz	uchwała	
rady	gminy	w	sprawie	zatwierdzenia	pla-
nu	odnowy	miejscowości.

Zadania te zostały ujęte w projekcie 
budżetu gminy na rok 2010. W związ-
ku z tym że gmina zamierza ubiegać się 
o dofinansowanie a uchwała rady gmi-
ny zatwierdzająca plan odnowy miej-
scowości jest niezbędnym załącznikiem 
do wniosku o dofinansowanie, podjęcie 
przedmiotowej uchwały jest w pełni 
uzasadnione.

U C H W A Ł A NR XXXIX/186/09  w spra-
wie określenia górnych stawek opłat za usuwa-
nie odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Koprzywnica.

Uchwała	 została	 opracowana	 zgod-
nie	 z	 art.6	 ust.2	 ustawy	 z	 dnia	 13	 września	
1996r.o	 utrzymaniu	 czystości	 i	 porządku	
w	gminach	(Dz.U.	Nr	236,	poz.2008	z	późn.	
zm.)Koszty	 związane	 z	 wywozem	 odpadów	
zwiększyły	 się	 ponieważ	 wchodzą	 w	 życie	
nowe	podwyższone	stawki	za	zrzut	1	tony	od-
padów	komunalnych	na	składowiskach.

w	 Gnieszowicach	 oraz	 Szkoły	 Filialnej	
w	Sośniczanach

7.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 likwidacji	
Gminnego	 Zespołu	 Ekonomiczno-Admini-
stracyjny	Szkół	i	Przedszkola	w	Koprzywnicy.

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

U C H W A Ł A NR XL/187/10 w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
i szczegółowości uchwalania budżetu.

Na	podstawie	oraz	art.	234,	art.235	ust.	4	
i	art.	236	ust.	5	ustawy	z	dnia	

27	sierpnia	2009	r.	o	finansach	publicznych	
(Dz.	U.	Nr	157,	poz.	1240)	podjęcie	uchwały	
w	sprawie		trybu	prac	nad	projektem	uchwały	
budżetowej	wynika	z	przepisów	obowiązują-
cych	od	1	stycznia	2010.

Rada	Miejska	 jest	 zobowiązana	 do	 okre-
ślenia	trybu	prac	nad	projektem	budżetu	oraz	
ma	możliwość	określenia	większej	szczegóło-
wości	planu	dochodów	i	wydatków,	co	wyni-
ka	to	z	przepisów	art.	234,	art.	235	ust.	4	i	art.	
236	ust.	5	w/w	ustawy.

W	 tym	 stanie	 prawnym	 podjęcie	 przed-
miotowej	uchwały	jest	zasadne.

UCHWAŁA  Nr XL/188/10  w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 
2010 rok

UCHWAŁA NR XL/189/10 w sprawie 
uchylenia uchwały.

	 Uchylenie	 uchwały	 spowodowane	 jest	
utrzymaniem	 tych	 samych	 stawek	 opłat	 za	
składowanie	odpadów	komunalnych	na	skła-
dowisko	 w	 Janczycach	 pochodzących	 od	
członków	Związku.

8.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 uchwalenia	
Gminnego	 Programu	 Profilaktyki	 i	 Roz-
wiązywania	Problemów	Alkoholowych	na	
2010	rok.

9.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 wyrażenie	
lub	/	nie	wyrażenie	zgody	na	wyodrębnie-
nie	funduszu	sołeckiego	w	2011	roku

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

Zostały	podjęte	następujące	uchwały:
UCHWAŁA NR XLI/190/10 w sprawie do-

konania zmian w budżecie gminy na 2010 rok

UCHWAŁA	NR	XLI/191/10	w sprawie: usta-
lenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy, szczegółowy sposób obli-
czania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw, wy-
sokość i warunki wypłacania nagród i innych 
świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasa-
dy przyznawania i wypłacania dodatku miesz-
kaniowego dla  nauczycieli. 

Uchwała	 Rady	 Gminy	 w	 Koprzywnicy	
w	sprawie	regulaminu	określającego	wysokość	
oraz	szczegółowe	warunki	przyznawania	na-

uczycielom	dodatku	motywacyjnego,	funkcyj-
nego	i	za	warunki	pracy,	szczegółowy	sposób	
obliczania	wynagrodzeń	za	godziny	ponadwy-
miarowe	i	godziny	doraźnych	zastępstw,	wy-
sokości	i	warunki	wypłacania	nagród	i	innych	
świadczeń	oraz	wysokości	i	szczegółowe	zasa-
dy	przyznawania	i	wypłacania	dodatku	miesz-
kaniowego	 dla	 nauczycieli	 szkół	 i	 placówek	
opiekuńczo	–	wychowawczych,	określa	formy	
realizacji	 zadań	 związanych	 z	 wynagradza-
niem	 nauczycieli	 zatrudnionych	 w	 szkołach	
i	przedszkolu,	dla	których	gmina	Koprzywnica	
jest	organem	prowadzącym.	W	związku	z	no-
welizacją	ustawy	z	dnia	28	stycznia	1982	roku	
–	Karta	Nauczyciela	(Dz.	U.	z	2003r.	Nr	118.
poz.1112	z	późń.	zm.)	art.30	ust.3	ustawy	nało-
żył	na	organ	prowadzący	obowiązek	ustalania	
regulaminu	 określającego	wysokość	 i	 zasady	
wypłaty	niektórych	dodatków	i	świadczeń	dla	
nauczycieli.	W	związku	z	powyższym	podję-
cie	przedmiotowej	uchwały	jest	wypełnieniem	
postanowień	wynikających	z	przepisów	usta-
wy	–	Karta	Nauczyciela.

UCHWAŁA Nr XLI/192/10 w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2010 rok.

Ustawa	z	dnia	26	października	1982roku	
o	wychowaniu	w	trzeźwości	i	przeciwdziała-
niu	alkoholizmowi	nakłada	obowiązek	uchwa-
lania	corocznie	przez	Radę	Miejską	Programu	
Profilaktyki	 Rozwiązywania	 Problemów	 Al-
koholowych,	który	dotyczy	profilaktyki	 i	roz-
wiązywania	 problemów	 alkoholowych	 oraz	
integracji	 społecznej	 osób	 uzależnionych	 od	
alkoholu.

UCHWAŁA Nr XLI/193/10	w sprawie wy-
rażenia zgody na wyodrębnienie funduszu so-
łeckiego  w 2011 rok

Ustawa	z	dnia	20	lutego	2009	roku	o	fun-
duszu	sołeckim	/Dz.	U.	Nr	52,	poz.	420/	stwo-
rzyła	 możliwość	 wyodrębnienia	 w	 budżecie	
gminy	 środków	 stanowiących	 fundusz	 sołec-
ki.	 Wyodrębniony	 fundusz	 sołecki	 umożliwi	
sołectwu	 realizacje	 inwestycji	 lokalnych,	 po-
zwoli	 podejmować	 dobre	 przedsięwzięcia,	
które	mieszczą	się	w	zakresie	zadań	własnych	
gminy,	służą	poprawie	warunków	życia	miesz-
kańców.

Podjęcie	 uchwały	 pozwoli	 pobudzić	 ak-
tywność	mieszkańców.

Istnieje	możliwość	 otrzymania	 z	 budżetu	
państwa	zwrotu	części	wydatków	/do	30	%	/.	
Z	tych	względów	podjęcie	uchwały	jest	uza-
sadnione.

z dnia 25 lutego 2010 roku 

z dnia 25 stycznia 2010 roku 

z dnia 30 grudnia 2010 roku 
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Zgodnie	z	tradycją	Karnawał	zawitał	rów-
nież	do	naszego	przedszkola.	Tym	razem	od-
był	się	w	dn.	06.	01.	2010	r.,	na	który	przybyły	
wszystkie	dzieci	przebrane	w	postacie	bajko-
we.	Były	 piękne	 królewny	 i	 księżniczki,	 kró-
lowie	i	książęta,	wróżki	i	elfy,	dzielni	rycerze	
i	 kowboje,	 bohaterscy	 Zorro	 i	 Spidermeni	 a	
także	Indianie	i	pajacyki	oraz	wiele	innych	po-
staci,	które	tańczyły	i	bawiły	się	przy	dźwię-
kach	 największych	 dziecięcych	 przebojów	
granych	na	elektronicznym	 instrumencie	kla-
wiszowym.

–	takie	hasło	przyświecało	spotkaniu	dzie-
ci	z	Publicznego	Przedszkola	w	Koprzywnicy	
z	ich	Babciami	i	Dziadkami.

Co	roku	w	styczniu	w	Przedszkolu	świętu-
jemy	Dzień	Babci	i	Dziadka.	Dzień	ten	obcho-
dzimy	bardzo	uroczyście.	Zapraszamy	zawsze	
Babcie	i	Dziadków,	by	mogli	wraz	z	wnukami	
radować	się	w	to	święto.	

W	tym	roku,	postanowiliśmy,	że	zaprosimy	
na	 tę	 uroczystość	wszystkie	 kochane	 Babcie	
i	wspaniałych	Dziadków	naszych	przedszko-
laków.	Ponieważ	nasze	przedszkole	lokalowo	
nie	jest	w	stanie	sprostać	takiemu	wyzwaniu,	
skorzystaliśmy	 z	 uprzejmości	 i	 przychylności	
pani	dyrektor	MGOKiS	w	Koprzywnicy	 i	za-
prosiliśmy	 Naszych	 gości	 właśnie	 do	 Domu	
Kultury.	Uroczystość	uświetnili	swoją	obecno-
ścią	burmistrz	MiG	Koprzywnica pan Marek 
Jońca, sekretarz	MiG	Koprzywnica	pani Do-

STO LAT DLA BABCI I DZIADKA

BAL KARNAWAŁOWY
Całą	 zabawę	 prowadziły	 panie	 nauczy-

cielki.	Dzieci	bawiły	się	wspaniale	przy	dźwię-
kach	muzyki	 a	organizowane	zabawy	 i	 kon-
kursy	przyniosły	im	dużo	radości.	

Bajkowe	 dekoracje,	 wystrój	 sal,	 piękne	
stroje	i	muzyka	tworzyły	niezwykłą	atmosferę.	
Były	pląsy,	korowody	i	kółeczka.	Jedni	tańczy-
li	solo,	inni	w	kółeczkach,	jeszcze	inni	w	„ja-
dącym	pociągu”	lub	tańczyli	w	parach,	jak	na	
prawdziwy	bal	przystało.

Niezwykłe	 postacie	 bajkowe	 biorące	
udział	w	 tegorocznym	 balu	wzięły	 udział	w	

zorganizowanej	 sesji	 zdjęciowej,	 której	 efek-
tem	są	przepiękne	fotografie,	do	których	każdy	
będzie	mógł	wrócić	po	wielu,	wielu	latach.

Aby	zregenerować	siły	dzieci	otrzymały	
słodki	 poczęstunek	 i	 napoje	 przygotowane	
przez	 rodziców,	 po	 czym	 nadal	 trwała	 za-

bawa,	 która	 na	 długo	 zostanie	 w	 pamięci	
dzieci.

Rodzicom	dziękujemy	za	pomoc	w	przy-
gotowaniu	poczęstunku,	strojów	i	rekwizytów	
na	bal.

Dorota	Michalik

W PRZEDSZKOLU

„Z	Nowym	Rokiem	
szedł	Karnawał

przebieraniem	się	zabawiał.
Przebrał	dzieci	spójrzcie	sami,

Są	Indianie	z	piratami
i	serpentyn	widać	zwoje,	
są	krasnale,	są	kowboje…”

rota Kruszec-Nowińska, dyrektor	 Publiczne-
go	Przedszkola	pani Marta Marczewska, za-
stępca	Przewodniczącej	Rady	Rodziców	pani	
Monika Starzyńska oraz dyrektor	 MGOKiS	
w	Koprzywnicy	pani Alicja Stępień.

Dzieci	 3,4,5,6-letnie	 przygotowane	przez	
nauczycielki	 poszczególnych	 grup	 zapre-
zentowały	 swoje	 umiejętności	 i	 zdolności	
artystyczne,	 wokalne	 i	 taneczne.	 Oprawę	
artystyczną	 przygotowały	 nauczycielki	 Anna	
Ciach,	Grażyna	Milarska	i	Ewa	Kornacka,	nad	
oprawą	muzyczną	czuwał	pan	rytmik	Damian	
Wdowiak.

Miłym	 akcentem	 spotkania	 były	wspólne	
zabawy	 i	 śpiewy	piosenek	zaproszonych	go-
ści	i	przedszkolaków.	Utwory	muzyczne	takie	
jak	„Misie	dwa”,	„Rączki	mam”,	„	Babciu	oraz	
Dziadku”,	 „Tak,	 tak,	 tak”,	 „Idą	 łapki	 w	 górę	
i	 w	 dół”	 oraz	 tradycyjny	 utwór	 „Kaczuchy”	

rozbawiły	 i	 roztańczyły	całą	 salę.	 	Bawili	 się	
duzi	i	mali.

Słodkim	 punktem	 spotkania	 było	 ciastko	
i	herbatka.	Słodkości	przygotowane	były	przez	
naszych	kochanych	rodziców,	którzy	również	
dbali	o	to,	by	każdy	z	gości	był	zadowolony.

Czas	 spędzony	 w	 takiej	 formie	 podobał	
się	przybyłym	gościom,	na	długo	pozostanie	
w	pamięci	wszystkich.	Sto	lat	Babciu,	Dziadku	
i	do	spotkania	za	rok.

Grażyna	Milarska,	Ewa	Kornacka	i	Anna	Ciach.



Koprzywnickie	Pejzaże 13Koprzywnickie	Pejzaże

Dnia	16	stycznia	w	zespole	Szkół	Ogól-
nokształcących	 im.	 Papieża	 Jana	 Pawła	 II	
w	Koprzywnicy	odbył	się	już	po	raz	szesna-
sty	tradycyjny	bal,	organizowany	na	100	dni	
przed	maturą,	czyli	„studniówka”.	Zaszczy-
cili	nas	swoją	obecnością	licznie	przybyli	go-
ście:	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	
-	 mgr	 inż.	Marek Jońca,	 Sekretarz	 Miasta	
i	Gminy	-	mgr	Dorota Kruszec – Nowińska,	
proboszcz	parafii	pod	wezwaniem	Świętego	
Floriana	 ks.	 Jerzy Burek,	 Dyrekcja	 Zespo-
łu	 Szkół	 w	 osobach	 pana	Dyrektora	mgra	
Mirosława	 Sarzyńskiego	 oraz	 pani	Dyrek-
tor	mgr	Krystyny Piątek,	 szanowne	Grono	
Pedagogiczne,	 rodzice	 i	 uczniowie	 klasy	
maturalnej	z	osobami	towarzyszącymi.	Za-
proszeni	goście,	którzy	z	różnych	powodów	
nie	mogli	przybyć	na	uroczystość,	przesłali	
podziękowania	i	życzenia	udanej	zabawy.	

Wraz	z	wybiciem	godziny	20,	oficjalnie	
rozpoczęto	 bal.	 W	 swoim	 przemówieniu	
Pan	Burmistrz	podkreślił	rolę,	jaką	odgrywa	
edukacja	w	życiu	społeczności	 lokalnych.	
Przypomniał	 też	 utworzenie	 w	 Koprzyw-
nicy	 na	 początku	 lat	 dziewięćdziesiątych	
Samorządowego	 Liceum	 Ogólnokształcą-
cego.	 Na	 zakończenie	 życzył	 młodzieży	
dobrej	zabawy	studniówkowej	oraz	powo-
dzenia	na	maturze.	Pan	Dyrektor	Mirosław 
Sarzyński	wyraził	radość	z	faktu,	że	kolej-
ny	 rocznik	 młodzieży	 będzie	 przystępo-

STÓDNIÓWKA 2010
wał	 do	 egzaminu	maturalnego	w	murach	
naszej	 Szkoły.	 Życzył	 również	 przyszłym	
maturzystom	wyboru	właściwej	 drogi	 ży-
ciowej,	zaś	nauczycielom	podziękował	za	
trud	 włożony	 w	 wychowanie	 i	 przygoto-
wanie	 uczniów	do	matury.	Na	 zakończe-
nie	pan	Dyrektor	wypowiedział	magiczne	
słowa,	iż	tegoroczną	studniówkę	uważa	za	
rozpoczętą.	Nie	obyło	się	oczywiście	bez	
tradycyjnego	poloneza	zatańczonego	wraz	
z	dyrekcją	i	wychowawcą.	

Po	 części	 oficjalnej	 przyszedł	 czas	 na	
poczęstunek	 i	 zabawę	 do	 białego	 rana.	
Przy	muzyce	z	dawnych	 i	współczesnych	
lat	wszyscy	bawiliśmy	się	znakomicie.	Na-
uczyciele	nie	ustępowali	uczniom	w	tańcu.	
Nikt	nie	mógł	wysiedzieć	przy	stoliku,	gdyż	
muzyka	 sama	 porywała	 do	 tańca.	Nawet	
nie	zauważyliśmy,	gdy	przeminęła	północ,	
potem	pierwsza,	 druga	 i	 kolejna	 godzina.	
Punktualnie	 o	 godzinie	 piątej	 nad	 ranem	
DJ	dał	 sygnał	do	zakończenia	balu	znaną	
wszystkim	 piosenką	 „To	 już	 jest	 koniec”.	
Żal	było	opuszczać	tak	wspaniałą	zabawę.

Bal	Studniówkowy	uważam	za	bardzo	
udany.	 Sądzę,	 że	 moje	 zdanie	 podzielają	
również	 zaproszeni	 goście,	 dyrekcja,	 na-
uczyciele,	 rodzice	 i	 sami	 uczniowie.	 Bę-
dziemy	jeszcze	długo	wspominać	tę	ostat-
nią	wspólną	zabawę.

	Sławomir	Gołąb

Wieści ze szkolnego podwórka

MOIM ZDANIEM:
	

Teresa Majczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy
Pierwszy	semestr	roku	szkolnego	2009/2010	dostarczył	uczniom	Szkoły Podstawowej w Ko-

przywnicy	wiele	możliwości	do	rozwoju	własnej	osobowości,	pasji	i	zainteresowań	oraz	lepsze-
go	rozumienia	świata.	Mamy	nadzieję,	że	zmiany,	 jakie	wprowadzamy:	system	klasopracowni	
oraz	punktowy	system	oceniania	zachowania	wpłyną	na	lepsze	efekty	kształcenia	oraz	poprawę	
bezpieczeństwa	i	atmosfery	wśród	dzieci.	Chcemy,	aby	zdobywanie	wiedzy	niosło	radość	na-
szym	uczniom.

W	edukacji	szkolnej	niezbędne	jest	kształ-
cenie	 kulturowe,	 historyczne,	 obywatelskie.	
Dla	 młodego	 pokolenia	 ważny	 jest	 dialog	
z	przeszłością,	z	kulturą	swojego	narodu,	 re-
gionu-	 swojej	 „małej	Ojczyzny”,	dialog	z	 in-
nymi,	 których	 uznają	 za	 wzór	 do	 naślado-
wania.	 Trzeba	 znać	 środowisko	 lokalne,	 by	
kultywować	jego	dziedzictwo,	by	angażować	
się	 w	 jego	 życie.	 Dlatego	 też,	 jak	 co	 roku,	
uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Włady-
sława	Jasińskiego	w	Koprzywnicy	upamiętnili	
swojego	patrona	w	dniu	11	stycznia	2010	roku	
uroczystym	apelem,	przypominając	Jego	wal-
kę	o	wolność,	która	mogłaby	być	wzorem	do	
naśladowania	dla	młodego	pokolenia.

Władysław	 Jasiński	 urodził	 się	 w	 wiosce	
Sadkowa	 Góra	 18	 sierpnia	 1909	 r.	 w	 rodzi-
nie	 nauczycielskiej	 Piotra	 Jasińskiego	 i	 Marii	
z	Halardzińskich.	Średnie	wykształcenie	zdo-
był	w	gimnazjum	 im.	Stanisława	Konarskiego	
w	Mielcu,	gdzie	uczył	jego	ojciec.	Duży	wpływ	
na	kształtowanie	się	jego	charakteru	wywarło	
harcerstwo,	szkolna	drużyna	im.	Tadeusza	Ko-
ściuszki.	Przygotowanie	wojskowe,	tak	bardzo	
mu	potem	przydatne	w	partyzantce,	otrzymał	
w	hufcu	szkolnym	przysposobienia	wojskowe-
go,	który	prowadził	jego	ojciec.	Po	maturze	(28	
maja	 1928r.)	 podjął	 studia	 na	 Uniwersytecie	
Jagiellońskim,	które	ze	względu	na	trudne	wa-
runki	materialne	wkrótce	przerwał.	Następnie	
podjął	obowiązki	nauczyciela	w	Albinówce	na	
Wileńszczyźnie.	Pod	wpływem	perswazji	swo-
jej	narzeczonej,	również	nauczycielki,	harcerki	
z	Mielca	-	Stefanii	Antoszówny	-	oraz	rodziny	
zapisał	 się	 na	 Wydział	 Prawa	 Uniwersytetu	
Warszawskiego.	 Jeszcze	 w	 okresie	 studiów,	
w	roku	1936,	wziął	ślub	z	Antoszówną,	która	
w	rok	później	urodziła	synka	Andrzeja.

W	1939	r.	już	z	bratem	Stanisławem,	przy-
bocznym	 tarnobrzeskiego	 hufca	 harcerzy,	
w	szeregach	obrony	narodowej,	wziął	udział	
w	 obronie	 Tarnobrzegu.	 Bezpośrednio	 po	
wrześniowej	klęsce,	Jasiński	zakłada	tajną	or-
ganizację	o	nazwie	‘’Odwet’’.	Podstawą	‘’Od-
wetu’’	 stali	 się	 tarnobrzescy	 harcerze,	 którzy	
nie	mogąc	pogodzić	 się	z	klęską	 i	okupacją,	
w	 październiku	 zawiązali	 kilka	 konspiracyj-
nych	‘’piątek’’.	

„Jędrusiów my spadkobiercy”
‘’Nie zdobi nas mundur, nie chwali nas sztab,  
Ni krzyżem z nas żaden znaczony,  
Śmierć tylko odznakę bojową nam da,  
My szare Odwetu plutony...’’

Z	części	Odwetu	w	1941	r.	została	wydzie-
lona	grupa	dywersyjno-	bojowa	o	nazwie	„Ję-
drusie”,	przeprowadziła	 szereg	akcji	przeciw-
ko	administracji	okupacyjnej	m.in.:	rozbrajanie	
granatowych	policjantów	i	żandarmów,	likwi-
dują	 zdrajców.	Do	 najbardziej	 brawurowych	
akcji	należały:	uwolnienie	więźniów	w	Opato-
wie	i	Mielcu	w	marcu	1943	r-	uwolniono	łącz-
nie	191	więźniów.

Śmierć	 Wł.	 Jaśiński-	 ‘’Jędrusia’’	 z	 rąk	
Niemców	nastąpiła	zupełnie	niespodziewanie	
w	Trzciance	9	stycznia	1943	roku.	Przebywał	
on	tam	służbowo,	w	chacie	Wiącków,	z	dwo-
ma	partyzantami.	Miejsce	jego	pobytu	zdradził	
mieszkaniec	wsi	Tursko	Wielkie,	którego	przy-
jechali	aresztować	niemieccy	żandarmi	z	osła-
wionym	gestapowcem	z	Tarnowa	Andrzejem	
Reslerem,	 popularnie	 zwanym	 ‘’krwawym	
Jędrusiem’’.	 Chłopu	 groziła	 kara	 śmierci	 za	
nielegalny	ubój	świni.	Pragnąc	ratować	swoje	
życie	zdradził	miejsce	pobytu	‘’Jędrusia’’.	Za-
skoczony	nagłym	pojawieniem	 się	Niemców	
‘’Jędruś’’	z	dwoma	swoimi	partyzantami	Anto-
nim	Tosiem	‘’Antkiem’’	i	Marianem	Goryckim	
‘’Polikierem’’	(obaj	pochodzili	z	Koprzywnicy),	
usiłowali	w	ostatniej	chwili	ratować	się	uciecz-
ką,	ale	niestety	podczas	tej	ucieczki	ginie	wraz	
ze	swoimi	towarzyszami.	

Walka	‘’Jędrusiów’’	trwała	aż	do	‘’wyzwo-
lenia’’.	 Kosztowała	 jeszcze	 życie	 niejednego	
partyzanta.	Na	cmentarzu	w	Sulisławicach	jest	
zbiorowa	mogiła.	Pochowany	jest	tam	harcerz,	
legendarny	‘’Jędruś’’	i	jego	dzielni	chłopcy.

Uczniowie	 naszej	 szkoły	 nieustannie	
kształtują	 swój	 	 szacunek	 dla	 symboli	 naro-
dowych,	sztandaru	szkoły,	właściwą	postawę	
przy	 śpiewaniu	 hymnu	 szkoły,	 oddawanie	
szacunku	poległym	za	 ojczyznę	 jak	 również	
szacunek	dla	patrona	szkoły.

Iwona	Snopkowska
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Zima	 w	 tym	 roku	 wyjątkowo	 obfituje	
w	opady	śniegu	i	mroźne	dni.	Lasy	i	pola	zo-
stały	 pokryte	 grubymi	 ,,czapami”	 śniegu,	 co	
daje	efekt	idealnej	czystości	krajobrazu.	Taka	
zimowa	pogoda	służy	temu,	aby	na	świeżym	
powietrzu	przebywać	jak	najwięcej.	

Zimowe	zabawy	wśród	dzieci	 i	młodzieży	
zawsze	cieszą	się	wielkim	powodzeniem.	Jedną	
z	nich	 jest	poruszanie	 się	po	śniegu	prastarym	
środkiem	lokomocji,	jakim	są	sanie	–	czyli	kulig.

Ponieważ	 zima	 nas	 nie	 zawiodła	 i	 wy-
jątkowo	 sprawdziło	 się	 ludowe	 przysłowie:	
,,Idzie	 luty	załóż	ciepłe	buty”,	w	dniu	11	 lu-
tego	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	im.	Wła-
dysława	Jasińskiego	w	Koprzywnicy	zostali	za-
proszeni	przez	Koło	Łowieckie	na	kulig.	Nasi	
wychowankowie	z	wielkim	entuzjazmem	i	eu-
forią	rezerwowali	miejsca,	wpisując	się	na	listę	
uczestników.	Nie	mogli	doczekać	się	wyjazdu,	
więc	 zadawali	 nieustanne	 pytania	 dotyczące	
stroju	oraz	sanek.	Po	dokładnym	zaplanowa-
niu	 trasy	wycieczki,	programu	i	zapewnieniu	
bezpieczeństwa	ogłoszono	 szczegóły	wypra-
wy.	Rankiem	uczniowie,	korzystając	z	zimo-
wych	 uroków,	 cieplutko	 ubrani,	 w	 dobrych	
humorach	z	wielką	ochotą	na	białe	szaleństwo	
zebrali	się	na	placu	szkolnym.	Pod	opieką	na-
uczycieli	 ruszyli	w	umówione	miejsce,	gdzie	
czekali	 na	 nich	 rodzice,	 którzy	 przygotowali	
traktory	oraz	wielkie	sanie,	do	których	miały	
być	dołączone	sanki.	Rodzice	okazali	się	nie-
zawodni,	a	kiedy	wszystko	było	gotowe	–	ru-
szyliśmy.	

Sanna	wiodła	ulicą	Floriańską,	urokliwymi	
zakątkami	pól	 i	uśpionego	 lasku,	 skąd	 rozta-
czały	się	widoki	zimowej	aury.	Jadąc,	zwrócili-
śmy	uwagę	na	postawione	na	polach	budki	dla	
zwierząt.	Wiedząc,	że	zima	dla	mieszkańców	
lasów	i	pól	nie	jest	łaskawa,	zatrzymaliśmy	się	
w	celu	dokarmienia	zwierząt,	przygotowanym	

uprzednio	ziarnem	i	ruszyliśmy	dalej	po	ośnie-
żonej,	 nierównej	 i	 wyboistej	 drodze	 prowa-
dzącej	do	leśniczówki.	

Kiedy	wjechaliśmy	do	pokrytego	puchem	
lasu	chłopcy	spadali	z	sanek,	wywołując	swo-
im	 wyglądem	 salwy	 śmiechu,	 gdyż	 byli	 po-
dobni	do	śniegowych	bałwanków,	brakowało	
im	tylko	marchewek.

Las	wyglądał	wspaniale…	Choinki	otulone	
białym	 puchem	 przypominały	 strojne	 panie	
w	białych	sukniach,	a	droga	była	srebrzystym	
dywanem,	wiodącym	do	ogrodzonej	 altanki.	
To	był	cel	naszej	wyprawy.	Wjechaliśmy	na	te-
ren	domku	myśliwskiego,	gdzie	czekało	na	nas	
ognisko	 oraz	 wielka	 gościnność	 i	 otwartość	
gospodarzy	–	organizatorów	tego	wspaniałego	
wydarzenia.	

Kiedy	już	wszyscy	poczęstowali	się	kiełba-
skami	z	grilla,	przyjechała	pani	dyrektor	Tere-
sa Majczak,	która	w	trosce	o	swoich	uczniów	
dostarczyła	gorącą	herbatę	oraz	pączki	przy-
gotowane	przez	rodziców.

Panowie	 myśliwi	 zaskoczyli	 każdego	
uczestnika	wyprawy	bogactwem	i	atrakcyjno-
ścią	spotkania.	Była	to	przyjemność	połączona	
z	lekcją	wiedzy	na	temat	historii,	tradycji,	kul-
tury	 i	harmonii	 życia	z	przyrodą.	Uczniowie	
dowiedzieli	się,	że	myślistwo	daje	człowiekowi	
możliwość	obcowania	z	przyrodą,	poznawa-
nia	tajemnic	lasu,	odkrywania	natury	żyjących	
osobników,	podpatrywania	życia,	którym	tętni	
las.	Myśliwy	po	zachowaniu	zwierząt	odkry-
wa	wiele	tajemnic	przyrody,	a	po	roślinności	
obserwuje	 zjawiska	 biologiczne	 charaktery-
styczne	dla	danego	środowiska.	Nasi	wycho-
wankowie	mieli	możliwość	obejrzenia	strzelb	
oraz	poroży	zwierząt	i	przyrządów	służących	
do	nawoływania	zwierzyny.	Atrakcją	spotkania	
był	mini	konkurs	wiedzy	z	pojęć	związanych	
z	myślistwem.	Na	 zadawane	 pytania	 uczest-
nicy	konkursu	odpowiadali	wzorowo,	co	do-
wodziło,	 że	 spotkanie	 podobało	 się	 naszym	
uczniom.	Za	poprawne	odpowiedzi	wszyscy	
otrzymywali	drobne	upominki.	

Zmoczeni,	 zmęczeni,	 ale	w	dobrych	hu-
morach	wyruszyliśmy	w	drogę	powrotną.	

Do	szkoły	dotarliśmy	około	godziny	14.00	
Zdaniem	 uczniów	 był	 to	 bardzo	 udany	

dzień.	 Wycieczka	 dostarczyła	 wielu	 wrażeń.	
Pozwoliła	 na	 aktywny	 zimowy	 wypoczynek,	
a	przede	wszystkim	była	żywą	lekcją	przyrody.	

Spotkanie	 sprzyjało	 budowaniu	 dobrej,	
koleżeńskiej	atmosfery.	

Dyrekcja,	 nauczyciele,	 rodzice	 i	 ucznio-
wie	 składają	 serdeczne	 podziękowania	 Kołu	
Łowieckiemu	w	składzie:	

Zygmunt Kubicki	–	prezes	koła
Andrzej Sieciarski	–	łowczy	koła
Mieczysław Surowiec	–	podłowczy	koła
Franciszek Sieciarski	–	weteran	koła
Stefan Broda	–	lekarz	–	członek	koła
Władysław Durda	–	członek	koła	
Stanisław Pawlik	–	członek	koła
Zygmunt Jarecki	–	kierownik	grupy																															
za	wspaniałe	zajęcia	edukacyjne.	

Agnieszka	Kolasińska	
Bożena	Grzyb

Małgorzata	Gawrońska

Tegoroczne	eliminacje	do	XVI	Ogólno-
polskiego	Festiwalu	Kolęd	 i	Pastorałek	 im:	
Kazimierza Szwarlika	w	Będzinie	odbyły	się	
w	30	ośrodkach	w	Polsce	i	dwóch	na	Ukrainie.		
W	tym	roku	honorowy	patronat	nad	Festi-
walem	objęła	małżonka	prezydenta	RP	p.	
Maria Kaczyńska.

Emilia Lichocka	 uczennica	 kl.	 IV	 b	
Szkoły	Podstawowej	w	Koprzywnicy	brała	
udział	w	eliminacjach	rejonowych	w	Stara-
chowicach	i	zakwalifikowała	się	do	finało-
wych	 przesłuchań	w	 Będzinie.	 Eliminacje	
te	 odbyły	 się	 w	 Państwowej	 Szkole	 Mu-
zycznej	 I	 stopnia	 im:	F.	Chopina.	Festiwal	
Kolęd	i	Pastorałek	organizowany	jest	w	Bę-
dzinie	rokrocznie	z	myślą	o	propagowaniu	
najpiękniejszych	i	co	bardzo	ważne	–	 tra-
dycyjnych	polskich	kolęd.

Pomysłodawcą	 i	 dyrektorem	 tego	 festi-
walu	jest	ks.	Piotr Pilśniak,	a	w	skład	tego-
rocznego	 jury	 weszli:	 Ryszard Handke	 ze	
szczecińskiej	filii	Akademii	Muzycznej	w	Po-
znaniu,	prof.	Mirosław Knopik	z	Uniwersy-
tetu	Śląskiego	w	Katowicach	oraz	ks.	Zenon 
Kołodziejczak	z	UKSW	w	Warszawie.	

W	XVI	Ogólnopolskim	Festiwalu	Kolęd	
i	 Pastorałek	 uczestniczyło	 około	 20	 tysię-
cy	 osób	 -	 ponad	 1600	 solistów,	 duetów,	
zespołów	i	chórów.	Po	przesłuchaniach	fi-
nałowych,	które	miały	miejsce	08.01.2010	
r.	 Emilia Lichocka	 została	 zaproszona	 na	
Koncert	 Galowy	 do	 Sanktuarium	 Polskiej	
Golgoty	 Wschodu	 w	 Będzinie.	 Podczas	
uroczystej	 Gali	 w	 dn.	 10.01.2010r	 nastą-
piło	ogłoszenie	wyników	Ogólnopolskiego	
Festiwalu.	W	kategorii	solistów	od	lat	7-14	

Wyśpiewany sukces małej solistki 
ze Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy

Emilia	 wyśpiewała	 II	 miejsce	 i	 otrzymała	
w	nagrodę:	mini	wieże,	pendrive,	aparat	fo-
tograficzny,	zegarek,	książkę-album	i	płytę	
z	XV	Festiwalu.	Laureatka	wraz	z	rodzicami	
wyśpiewaną	nagrodę	–	mini	wieżę	przeka-
zała	na	 ręce	pani	dyrektor	T. Majczak	do	
nowo	 powstającej	 pracowni	 artystycznej,	
aby	 służyła	 wszystkim	 uczniom	 Szkoły	
Podstawowej.	

W	imieniu	swoim,	Emilki	i	jej	rodziców	
pragnę	 serdecznie	 podziękować	 Burmi-
strzowi	MiG	Koprzywnica	p.	Markowi Joń-
cy	oraz	p.	dyr.	Teresie Majczak	za	umożli-
wienie	wyjazdu	do	Będzina	i	Starachowic,	
oraz	pomoc	w	ich	organizacji.	

Bożena	Grzyb

,,Pędzi kulig niczym błyskawica…”

Dobiegł	 końca	 pierwszy	 etap	 projektu	
„PIERWSZE	 UCZNIOWSKIE	 DOŚWIAD-
CZENIE	 DROGĄ	 DO	 WIEDZY”.	 Zajęcia	
pozalekcyjne	wynikające	z	jego	realizacji	od-
bywały	się	3	razy	w	tygodniu,	zrealizowano	
50	 jednostek	 lekcyjnych.	 Uczestniczyło	 18	
uczniów,	 czyli	 cała	 klasa	 II	 Szkoły	 Podsta-
wowej	w	Niedźwicach,	 zaś	 koordynatorem	
i	prowadzącym	 te	zajęcia	była	wychowaw-
czyni	-	pani mgr Grażyna Jasińska.	

Na	 zajęciach	wykorzystane	 zostały	 no-
woczesne	 pomoce	 dydaktyczne	 ufundowa-
ne	 przez	 Unię	 Europejską	 w	 ramach	 Euro-
pejskiego	Funduszu	Społecznego.	Głównymi	
założeniami	 projektu	 była	 nauka	 poprzez	
zabawę.	Dzięki	temu	uczniowie	dostali	szan-
se	wszechstronnego	rozwoju,	a	szkoła	wzbo-
gaciła	 się	o	pomoce	dydaktyczne	 takie	 jak:	
teatrzyk	dziecięcy,	wydające	głos	pacynki	–	
zwierzęta,	 mikroskop	 z	 przyborami,	 model	
Ziemi,	globus,	kalendarz	przyrody	z	 rucho-
mymi	elementami,	 zestaw	Logico	 (tabliczki,	
książeczki,	 historyjki	 obrazkowe,	 komplet	
książek	 wraz	 z	 płytami	 CD,	 zestaw	 instru-
mentów	perkusyjnych,	zestaw	50	gier	plan-
szowych,	stojak	wielofunkcyjny	z	akcesoria-
mi	sportowymi,	korale	matematyczne,	chusta	
animacyjna)	 i	 wiele	 innych,	 które	 rozwijały	
inteligencję	 językową,	 matematyczno-lo-
giczną,	 przyrodniczą,	 wizualno-przestrzen-
ną,	muzyczną,	ruchową	i	interpersonalną.

Pomoce	te	ułatwiły	dzieciom	naukę	pisa-
nia,	czytania,	wprowadziły	w	świat	kolorów,	
roślin,	zwierząt	i	bajek.	Uczniowie	w	trakcie	
zajęć	wykonując	zadania	analizowali,	myśle-
li,	poszukiwali	 i	sami	podejmowali	decyzje.	
Stworzono	 wiele	 możliwości,	 bo	 do	 nauki	
wprowadzono	gry	i	zabawy	przedstawiające	
omawiane	 treści	 w	 nowatorski	 sposób.	 Po-
moce	 umożliwiały	 samodzielne	 poprawia-
nie	 błędów,	 motywowały	 do	 działania,	 sa-
modzielnego	myślenia,	 zwiększały	 u	 dzieci	
poczucie	własnej	wartości	oraz	 i	pomagały	
w	 pokonywaniu	 barier	 w	 relacjach	między	
dzieckiem	a	nauczycielem.	

Na	zakończenie	realizacji	projektu	odby-
ła	 się	 prezentacja	 efektów	 nauczania,	 która	

trwała	 2	 godziny,	 w	 dniu	 11.12.2009	 roku.	
Obecni	 byli	 zaproszeni	 goście:	 Burmistrz 
Miasta i Gminy – p. Marek Jońca,	Sekretarz 
– p.i Dorota Kruszec – Nowińska,	Dyrektor 
– p. Krzysztof Chmielowiec,	rodzice,	nauczy-
cieli	i	młodzież	szkolna.

Prezentacja	składała	się	z	dwóch	części.	
W	 pierwszej	 uczniowie	 wykonali	 przedsta-
wienie	teatralne	pt.	„Pampilio”	Juliana Tuwi-
ma,	w	którym	wykorzystano	pacynki	z	gło-
sem.	Uczniowie	znali	i	świetnie	prezentowali	
swoje	role.	W	drugiej	części	zrealizowany	zo-
stał	temat	„Recepta	na	zdrowe	życie”.	Dzieci	
prezentowały	efekty	swojej	pracy,	w	których	
promowały	postawę	prozdrowotną,	utrwalały	
nawyki	prawidłowego	odżywiania	się,	 twór-
czo	poszukiwały	optymalnych	rozwiązań,	co	
zrobić,	 aby	nie	 chorować,	poznały	wartości	
odżywcze	owoców	i	warzyw.	

Realizacja	projektu	sprawiła	wiele	radości	
dzieciom	i	wychowawczyni,	ponieważ	wzbo-
gaciła	ich	o	nowe,	ciekawe	doświadczenia.

Pani	Grażyna Jasińska	ma	poczucie	do-
brze	 spełnionej	 misji:	 „Na	 zajęciach	 wdra-
żałam	 najnowsze	 koncepcje	 pedagogiczne,	
tworzyłam	 i	 wykorzystywałam	 autorskie	
pomysły,	 a	 każda	 minuta	 była	 pozytywnie	
wykorzystana.	Dzieci	 z	 dużą	 radością	 i	 za-
angażowaniem	 uczestniczyły	 w	 zajęciach.	
Wszyscy	 przeżyliśmy	 wspaniałą	 przygodę,	
która		zostanie	w	pamięci,	a	przede	wszyst-
kim	w	umiejętnościach	naszych	podopiecz-
nych”.	

Także	 rodzice	 mogli	 odkryć	 potencjał	
swoich	dzieci,	mogą	lepiej	zorganizować	im	
środowisko	rozwoju.	Z	dużym	zaangażowa-
niem	współpracowali	ze	 szkołą	podczas	 re-
alizacji	 tego	 projektu.	 Uwierzyli,	 że	 można	
dać	szanse	rozwoju	wielorakim	inteligencjom	
drzemiącym	w	każdym	dziecku,	w	myśl	za-
sady,	że	każde	dziecko	jest	zdolne.

Teraz	ta	ciekawa	i	„pracowita”	przygoda	
czeka	uczniów	klasy	I	i	ich	wychowawczynię	
p. Małgorzatę Siatrak.

Życzymy	owocnej	i	przyjemnej	pracy!

Agnieszka	Ambroziak

„MĄDRY JAK SOWA, SPRYTNY JAK WIEWIÓRKA”
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14	 lutego	 obchodzimy	 Dzień	 Zakocha-
nych,	czyli	Walentynki.	Nazwa	pochodzi	od	
święta	Walentego.	Oficjalnie	 święty	Walenty	
stał	 się	 patronem	zakochanych	w	1946	 roku	
za	 sprawą	 papieża	 Aleksandra	 VI.	 W	 Pol-
sce	 to	 święto	 obchodzone	 jest	 od	 niedawna	
i	jest	najbardziej	romantycznym	dniem	w	ca-
łym	roku.	To	wspaniała	okazja	ku	 temu,	aby	
powiedzieć	 ukochanej	 osobie,	 co	 naprawdę	
czujemy.	Dzień	Zakochanych	to	jedyny	dzień	
w	roku,	gdy	sympatię	i	miłość	wyrażają	wszy-
scy	i	wszędzie,	dzieci	i	dorośli.	

15	 lutego	2010	roku	w	Szkole	Podstawo-
wej	im.	Władysława	Jasińskiego	w	Koprzywni-
cy	panowała	walentynkowa	atmosfera.	W	tym	
dniu	 opiekunki	 Samorządu	 Uczniowskiego	
zapewniły	uczniom	naszej	szkoły	wiele	zabaw	
i	atrakcji.	Uczniowie	w	niezwykle	wesoły	i	cie-
kawy	sposób	obchodzili	to	święto.	Już	od	rana	
wszyscy	wysyłali	kartki	z	wyrazami	sympatii,	
korzystając	 ze	 specjalnie	 działającej	 w	 tych	
dniach	 poczty	 walentynkowej,	 która	 pękała	
w	szwach.	Po	brzegi	wypełniały	ją	kartki.	Na	
korytarzach	 pojawiały	 się	 gazetki	 z	 wierszy-
kami	 i	aforyzmami	o	miłości.	Nie	brakowało	

Do	konkursu	plastycznego	pod	 takim	 ty-
tułem	przystąpili	uczniowie	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Niedźwicach.

Organizatorem	konkursu	była	Szkoła	Pod-
stawowa	w	 Koprzywnicy	 i	 Oficjalny	 Partner	
programu	 „Doskonałe	 Mleko	 w	 Szkole”	 –	
F.H.U.	 „ŁUKNAT”	Mateusz Ziarko.	 Ten	 sam,	
który	 był	 inicjatorem	 i	 sponsorem	 spotkania	
uczniów	naszej	szkoły	ze	skoczkami	z	polskiej	
reprezentacji:	 Marcinem Bachledą	 i	 Łuka-
szem Rutkowskim	podczas	obozu	sportowego	
w	Zakopanem.

Celem	konkursu	było	promowanie	i	rozpo-
wszechnianie	wśród	dzieci	i	młodzieży	szkol-
nej	 zasad	 prawidłowego	 żywienia,	 w	 szcze-
gólności	 codziennego	 spożywania	 mleka	
i	przetworów	mlecznych.

Prace	 swoją	 tematyką	miały	 nawiązywać	
do	 zdrowego	 stylu	 życia,	 właściwego	 odży-
wiania	się	poprzez	spożywanie	mleka	i	prze-
tworów	mlecznych.

W	 konkursowe	 szranki	 stanęło	 wielu	
uczniów.	 Eliminacje	 szkolne	wyłoniły	 7	 prac	
wśród	uczniów	klas	IV	–	VI	i	4	prace	w	klasach	
I	–	III.

Wyłonienie	laureatów	miało	miejsce	3	lu-
tego	w	Szkole	Podstawowej	w	Koprzywnicy.

Walentynkowe 
szaleństwo

też	ozdób	w	postaci	serduszek	i	amorków	ze	
strzałkami.	

Samorząd	Uczniowski	 zorganizował	 dys-
kotekę	walentynkową,	w	czasie	 której	doko-
nano	 wyborów	 Miss	 i	 Mistera	 Walentynek.	
Wyłoniono	zwycięzców	w	dwóch	kategoriach	
wiekowych.	Wśród	uczniów	klas	I-	III	zwycię-
żyli	Aleksandra Niekurzak	i	Wojciech Dereń,	
natomiast	ten	sam	tytuł	w	kategorii	klas	IV	–VI	
przypadł	 Wiktorii Potyrańskiej	 i	 Rafałowi 
Mazurowi.

W	 trakcie	 zabawy	 uczestnicy	 spotkania	
wykazali	 się	zapałem	 i	kreatywnością	w	do-
borze	stroju.

Najważniejszym	 efektem	 spotkania	 była	
integracja,	współdziałanie	i	duże	zaangażowa-
nie	uczniów	w	obchody	tego	święta.

Agnieszka	Kolasińska	
Marzanna	Łuczak

Prawdziwy	bal	na	zakończenie	pierw-
szego	semestru	odbył	się	w	Szkole	Podsta-
wowej	w	Niedźwicach.	Dzieciom	do	tańca	
przygrywał	 zaprzyjaźniony	 ze	 szkołą	 ze-
spół	„WULKAN”.	Bal	trwał	całe	niedzielne	
popołudnie	17	stycznia,	od	godziny	13	do	
20.

Uczniom	nie	 brakowało	 atrakcji,	 gdyż	
rada	rodziców	wraz	z	gronem	pedagogicz-
nym	przygotowała	konkursy:

Na najpiękniejsze przebranie	 –	 zwy-
cięzcami	zostali:	

Weronika Czarnecka	za	strój	Wróżki	
Bartosz Urbański	za	kreacje	rycerza
Na najlepiej tańczącą na parkiecie parę 

–	tutaj	triumfatorkami	okazały	się	Aleksan-
dra Żurek i Maria Mazur

Konkurs na najbardziej ciekawy taniec 
grupowy	 –	 niepokonany	 okazał	 się	 team	
dziewcząt	z	klasy	IV

Konkurs karaoke	 –	 chętnych	 nie	 bra-
kowało,	 ale	 konkurentów	 pokonała	 bez-
konkurencyjnie	 Eliza Graboń	 w	 piosence	
„Jesteś	szalona”

Zwycięzcy	zostali	obdarowani	pamiąt-
kowymi	dyplomami	i	słodkościami.

Rodzice	przygotowali	także	dla	pociech	
poczęstunek,	 zaś	 Samorząd	 Uczniowski	
zorganizował	loterię.

Zespół	 zabawiał	 nas	 najnowszymi	 hi-
tami,	ale	w	repertuarze	nie	zabrakło	także	
piosenek:	„Jedzie	pociąg	z	daleka”,	„Kaczu-
chy”,	 czy	 „Mam	 chusteczkę	 haftowaną”,	
które	 integrowały	 wszystkich	 na	 sali.	 Do	
tańca	 poderwali	 się	 także	 obecni	 rodzice	
i	dziadkowie.

Zabawa	była	wyśmienita,	godnie	i	z	kla-
są	zakończyła	pracowity	pierwszy	semestr	
roku	szkolnego	2009/2010.

Organizatorzy

NIECH ŻYJE BAL

Zima	 tego	 roku	 wyjątkowo	 sprzyjała	
uprawianiu	 typowych	 sportów	zimowych.	
Nie	omieszkał	wykorzystać	tego	nauczyciel	
wychowania	 fizycznego	w	Szkole	Podsta-
wowej	w	Niedźwicach	 –	magister	Maciej 
Boćkowski	 organizując	 w	 szkole	 Zawody	
o	Puchar	Szkoły	w	Narciarstwie	Biegowym	
dla	Dziewcząt.

Odbyło	się	7	zawodów,	w	których	wy-
startowało	18	dziewcząt,	każda	konkuren-
cja	 była	 punktowana.	 I	 tak	 po	wszystkich	
zmaganiach	na	podium	stanęły:
I.	 miejsce	 Ksjusza Sałata	 z	 ilością	 580	

punktów
II.	 miejsce	Dominika Marzec	432	pkt
III.	 miejsce	Paulina Ziomkowska	235	pkt

Do	 zawodów	 stanęły	 jeszcze:	 Ola 
Abramczyk, Danusia Swatek, Patrycja 
Żwirek, Monika Pyszczek, Ola Ciach, Ania 
Kuśmierz, Weronika Satławska, Karolina 
Olechowska, Ania Polit, Ilona Rynkowska, 
Magdalena Lipiec, Monika Mazur, Domi-
nika Guz, Paulina Guz, Karolina Haja. 

Organizatorem	 imprezy	 był	 Uczniow-
ski	 Klub	 Sportowy	 „JUNIOR”	 działający	
i	 skupiający	uczniów	Szkoły	Podstawowej	
w	Niedźwicach.

NA NARTACH PO PUCHAR DOSKONAŁE MLEKO – BO ŚWIEŻE

Wśród	starszych	uczniów	wyniki	wygląda-
ły	następująco:

miejsce	 KINGA ABRAMCZYK
miejsce	 MONIKA MAZUR
miejsce	 SEWERYN RZĄSA
Wśród	uczniów	klas	młodszych	zaś	tak:
miejsce	 WIKTORIA JUDA
miejsce	 ALEKSANDRA ŻUREK
miejsce	 SANDRA PYSZCZEK
Uczniowie	wrócili	szczęśliwi	i	zadowoleni,	

wysiłek	i	trud	się	opłacił	zwłaszcza,	że		wróci-
li	z	nagrodami	rzeczowymi:	MP4,	piórnikami,	
puzzlami	czy	pojemnikami	na	kanapkę.

GRATULUJEMY.

Czy	zima	to	czas	nudy	i	stagnacji?	Okres,	
kiedy	mamy	siedzieć	w	domu,	narzekać	i	nic	
nie	robić?	A	dzieci?	Tylko	szkoła,	dom,	kompu-
ter	i	tyle?	Okazuje	się,	że	dla	chętnych	ta	pora	
roku	i	różne	instytucje	oferują	wiele	atrakcji.

Z	jednej	z	takich	imprez	skorzystali	ucznio-
wie	Szkoły	Podstawowej	w	Niedźwicach.

21	lutego	2010	roku	Miejski	Ośrodek	Spor-
tu	i	Rekreacji	w	Sandomierzu	zorganizował	za-
wody	narciarskie	dla	dzieci	i	młodzieży	o	sło-
neczny	puchar	na	stoku	narciarskim	w	Parku	
„Piszczele”,	w	konkurencji	slalom.

Nasi	uczniowie	uplasowali	się	na	następu-
jących	pozycjach:
•	 W kategorii dziewczynek z klas I –III drugie 

miejsce zajęła MARIA  MAZUR
•	 W kategorii chłopców z klas IV –VI drugie 

miejsce zajął KAROL KACZMARSKI, 
trzecie – KAROL SZYMAŃSKI

•	 W kategorii dziewczyn z klas IV – VI pierw-
sze miejsce zajęła DOMINIKA GUZ, trzecie 
– WERONIKA SATŁAWSKA
W	 zawodach	 wzięli	 udział	 także	 inni	

uczniowie:	 Ksjusza Sałata, Anna Kuśmierz, 
Dominika Marzec, Danuta Swatek.

Wszyscy	uczniowie	należą	do	klasy	spor-
towej	 i	 są	 podopiecznymi	 Uczniowskiego	
Klubu	 Sportowego	 „JUNIOR”	 działającego	
przy	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Niedźwicach.	
Opiekunem	i	trenerem	dzieci	jest	mgr	Maciej 
Boćkowski.

Agnieszka	Ambroziak

ZIMOWE ZMAGANIA KOLEJNE SPORTOWE ZWYCIĘSTWO!!!
Brązowy	 medal	 zdobyły	 zawodniczki	

Szkoły	Podstawowej	w	Niedźwicach	w	ro-
zegranym	21	grudnia	2009	roku	w	Suche-
dniowie	FINALE	WOJEWÓDZKIM	W	RA-
MACH	 IGRZYSK	MŁODZIEŻY	SZKOLNEJ	
W	BADMINTONA.	

Była	to	gra	na	bardzo	wysokim	pozio-
mie,	 z	 najlepszymi	 drużynami	 w	 woje-
wództwie.	Nasz	team	w	składzie:	Domini-
ka Guz	i	Ksjusza Sałata	zostały	pokonane	
tylko	przez	zawodniczki	SP	nr	1	w	Suche-
dniowie	i	SP	Łączna.

Indywidualnie	 również	 zdobyliśmy	
brąz,	który	przypadł	Dominice Guz,	która	
została	 pokonana	 przez	 mistrzynię	 Polski	
i	trzecią	zawodniczkę	w	kraju.

W	 zawodach	 indywidualnych	 starto-
wało	 21	 zawodniczek	 podzielonych	 na	 7	
grup.	 Z	 każdej	 awansowały	 tylko	 najlep-
sze	dziewczęta.	Po	raz	kolejny	i	w	kolejnej	
dyscyplinie	Dominice Guz	udało	się	być	tą	
najlepszą,	z	czego	bardzo	się	wszyscy	cie-
szymy.	 Panu	Maćkowi	 gratulujemy	 umie-
jętności	 wydobycia	 i	 wyszlifowania	 tych	
licznych	talentów	u	swej	uczennicy.

Chłopcy,	 którzy	 również	 brali	 udział	
w	zawodach,	drużynowo	zajęli	4	miejsce,	
czyli	 tuż,	 tuż	 za	 podium.	 Skład	 drużyny	
tworzyli:	 Karol Kaczmarski	 i	 Jakub Ryn-
kowski.

Wszystkim	 zawodnikom	 szczerze	 gra-
tulujemy	wysokich	 sukcesów	 sportowych,	
ale	także	dalszych	pozytywnych	wyników	
w	nauce,	 gdyż	wszyscy	 są	bardzo	dobry-
mi	uczniami.	Życzymy,	aby	 te	osiągnięcia	
w	sporcie	i	w	nauce	szły	ze	sobą	w	parze.

Opiekunowi	 i	 trenerowi	 –	 Maciejo-
wi Boćkowskiemu	 życzymy	 tylko	 złotych	
i	 srebrnych	 medali	 zdobywanych	 przez	
jego	podopiecznych.

Agnieszka	Ambroziak



Dnia	 7	 lutego	 2010r.	 na	 Hali	 Sportowej	
MGOKiS	odbył	się	IV Amatorski Turniej Piłki 
Halowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Koprzywnica.	 W	 turnieju	 brały	 udział	
drużyny	 z	 sołectw	 gminy	 Koprzywnica.	 Do	
rozgrywek	zgłosiło	się	7	drużyn:	Gnieszowice,	
Koprzywnica,	 Koprzywnica	 „studenci”,	 Ce-
gielnia,	Krzcin,	Dmosice	I	i	Dmosice	II.	Mecze	
rozgrywały	 się	w	 dwóch	 grupach,	 z	 których	
wyłoniono	4	drużyny	rywalizujące	następnie	
o	wejście	na	podium.	Po	zaciętej	grze:

najlepsi	okazali	się	zawodnicy	reprezentu-
jący	Cegielnię	zdobywając	I	miejsce

II	miejsce	zajęły	Dmosice II
III	miejsce	wywalczyła	drużyna	ze	Krzcina

Królem	strzelców	okazał	się	Tomasz Siwic-
ki	 (Krzcin)	zdobywając	12	bramek.	V-ce	kró-
lem	strzelców	został	Bartosz Ostrowski	 (Ce-
gielnia)	z	dziewięcioma	bramkami	na	koncie,	
natomiast	pochodzący	z	Dmosic	Paweł Papka	
został	najlepszym	bramkarzem	turnieju.	

Po	dwutygodniowej	przerwie	dnia	20	 lu-
tego	 b.r.	 został	 zorganizowany	 I Regionalny 
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Koprzywni-
cy.	 O	 zaszczytne	 I	 miejsce	 rywalizowały	 ze	
sobą	 okoliczne	 kluby	 sportowe	 zaproszone	
przez	 organizatorów.	 Do	 finału	 zakwalifiko-
wały	się	cztery	następujące	drużyny:	Osiek	I,	
Zbigniewice,	Krzcin	oraz	Samborzec.	W	roz-
grywkach

I	miejsce	zdobyła	ekipa	z	Osieka
II	miejsce	wywalczyły	Zbigniewice
III	miejsce	zajął	Samborzec

W	obydwu	turniejach	mecze	były	bardzo	
zacięte	a	emocje	zawodników	studzili	zawo-
dowi	 sędziowie:	 Jarosław Barański	oraz	Syl-
wester Świątkiewicz.	Gracze	otrzymali	nagro-
dy	z	rąk	Burmistrza	M.iG.	Koprzywnica	Marka 
Jońcy,	 Dyrektora	 MGOKiS	 Alicji Stępień,	
pani	 Sekretarz	 UMiG	 Koprzywnica	 Doroty 
Kruszec-Nowińskiej	 oraz	 Przewodniczącego	
Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy	pana	Stanisła-
wa Pawlika.	

TURNIEJE FUTSALU NA HALI SPORTOWEJ 
W KOPRZYWNICY

GRUPA GIMNAZJUM
1 Mroczek	Mateusz	 56	pkt
2 Kotyra	Mateusz 52	pkt
3 Tokarski	Grzegorz 50	pkt
4 Pawlik	Dariusz 46	pkt
5 Kowalik	Mateusz 44	pkt
6 Bury	Paweł	 41	pkt
7 Zwolski	Przemysław 40	pkt
8 Kapusta	Karol 25	pkt
9 Jasiński	Tolek 23	pkt
10 Łukawski	Mateusz 21	pkt
11 Paluch	Józef 19	pkt
12 Stefaniak	Krzysztof 	6	pkt

SZKOŁA PODSTAWOWA
Chłopcy
1.		Nowiński	Krzysztof 48	pkt
2.		Nowiński	Michał 43	pkt
3.		Domań	Błażej 30	pkt
4.		Skolak	Dawid 27	pkt

Dziewczęta
1.		Materkowska	Izabela 62	pkt
2.		Maśloch	Agnieszka 44	pkt
3.		Toś	Karolina 32	pkt
4.		Bogdańska	Joanna 14	pkt
5.		Bogdańska	Karolina 12	pkt
6.		Ziemba	Judyta 13	pkt

SENIORZY

1.			Sroczyński	Mateusz 64	pkt

2.			Milarski	Jacek 58	pkt

3.			Karwatowski	Robert 49	pkt

4.			Ciach	Wojciech 45	pkt

5.			Cebuchowski	Wojciech 41	pkt

						Ozdoba	Maciej 41	pkt

6.			Cebuchowski	Krzysztof 32	pkt

7.			Słowik	Mateusz 17	pkt

8.			Sroczyński	Józef 15	pkt

9.			Gołąbek	Michał 14	pkt

10.		Tworek	Marek 13	pkt

11.		Pawlik	Marek 10	pkt

12.		Kuciński	Daniel 9	pkt

13.		Laskowski	Grzegorz 8	pkt

GRAND PRIX 
Wyniki rozgrywek:

Zawodnicy	 mogli	 skorzystać	 z	 posiłków	
przygotowanych	 przez	 organizatorów.	 Oby-
dwa	turnieje	cieszyły	się	dużym	powodzeniem	
wśród	zawodników	jak	i	kibiców.	

Tomasz	Oszczudłowski
Wojciech	Mrozik

Alicja	Misiak
Justyna	Domań

– IV EDYCJA 
TURNIEJU 

TENISA 
STOŁOWEGO

II EDYCJA TURNIEJU SZACHOWEGO 
O PUCHAR DYREKTORA MGOKiS

Do	turnieju	zgłosiło	się	8	zawodników	nie	tylko	z	naszej	gminy.	Do	finału	zakwalifiko-
wali	się:	Wojciech Ostrowski, Jacek Gajewski,	Stanisław Rowiński	oraz	Tomasz Ciach.	
Ostatecznie	I	miejsce	zajął	zawodnik	z	Sandomierza	–	Jacek Gajewski,	II	miejsce	Tomasz 
Ciach	natomiast	III	miejsce	Stanisław Rowiński.	

W	turnieju	brało	udział	dwóch	zawodników	w	kategorii	„Juniorzy”,	byli	to	Jakub Mu-
cha	i	Michał Mucha.

Tomasz	Oszczudłowski
Wojciech	Mrozik

Alicja	Misiak
Justyna	Domań


