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W numerze m.in.:

Powódź - to wezbranie wody w ciekach 
naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach 
lub na morzu, podczas którego woda po prze-
kroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny 
rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje 
zagrożenia dla ludności lub mienia. 

Powyżej mamy książkową definicje po-
wodzi, ale książki to nie rzeczywistość, a ona 
bywa dużo bardziej straszna niż jakieś defini-
cje. Niestety część naszej gminy narażona jest 
na to jakże niebezpieczne i nieprzewidywalne 
zjawisko hydrologiczne. Dzieje się to, dlatego 
iż przez nasze tereny przepływają dwie rzeki. 

Koprzywianka jest lewostronnym do-
pływem Wisły o długości 66km, co czyni ją 
najdłuższą z rzek płynących przez Wyżynę 
Sandomierską i jednocześnie mająca najwięk-
sze dorzecze. Od Koprzywnicy rzeka płynie 
sztucznym korytem, wykorzystując dolny bieg 
Gorzyczanki i Wisełki. Od Sośniczan do uj-
ścia jest obwałowana. Niestety nie daje to nam 
żadnej pewności, że nie wyjdzie z koryta i nie 
zaleje okolicznych terenów. W większości 
przypadków kończyło się to lokalnymi podto-
pieniami domów leżących blisko koryta i pól 
uprawnych. Jednak w 2001 roku Koprzywian-
ka wylała ze zdwojoną siłą zalewając znaczną 
część terenów leżących najbliżej koryta po-
wodując spore straty materialne. Była to jak na 
razie największa powódź w naszej gminie. 

Wisła jak każdy wie jest główną rzeką 
polski, jest również wschodnią granicą tere-
nów naszej gminy, przylegają do niej sołec-
twa Krzcin, Łukowiec, Ciszyca i Kamieniec, 
w których spora część mieszkańców sąsiaduje 
z wałami okalającymi Wisłę. Niestety takie 
sąsiedztwo może być bardzo groź-
ne i niebezpieczne, zwłaszcza 
w tym roku, ale po kolei. 

W bieżącym roku miesiąc maj zamiast 
spodziewanego słońca i weekendowych ma-
jówek pod gołym niebem z rodziną, przyniósł 
nam chłodzenie i deszcz. Niestety niebyły to 
tylko chwilowe zaburzenia pogody, ale pra-
wie nieustające opady deszczu. Niestety zie-
mia nie była na nie przygotowana. Po ciężkiej 
zimie w czasie której spadły znaczne ilości 
śniegu ziemia nie była w stanie dostatecznie 
wyschnąć, co niestety spowodowało że pada-
jący z krótkimi przerwami deszcz nie wsiąkał 
w glebę tylko spływał po niej do rzek i jezior. 

No i niestety na początku maja w górnych 
dopływach rzek Wisły i Odry poziom wód 
zaczął się gwałtownie podnosić powodując 
lokalne podtopienia. Nieprzerwane opady 
spowodowały jednak ze woda przybierała 
w sposób drastyczny, spływając w dół koryt 
i zalewając coraz to nowe tereny powodując 
katastrofalną w skutkach powódź, która do-
tknęła większą część Polski.

Jak już wspominałem gmina Koprzywnica 
graniczy z Wisłą a więc powódź zagrażała 
także terenom naszej gminy leżącym przy Wi-
śle, ale i nie tylko bo jak wiemy powódź któ-
rą spowodowała Koprzywianka w 2001r była 
spowodowana tzw. „cofką” wody przez Wi-
słę, a nie zapominajmy iż w tym roku poziom 
wody przekroczył wszystkie rekordy. Czy za-
grażała nam powtórka z 2001? A może będzie 
jeszcze gorzej? Z ulgą mogę powiedzieć, że 
wyszliśmy obronna ręką z tej powodzi. Poza 
małymi podtopieniami paru gospodarstw naj-

bliżej leżących przy korytach 
i zalaniu bliżej położonych 
pól, naszą gminę „wielka 
woda” oszczędziła. 

Nie obyło się jednak bez 
strachu. W sołectwie Łuko-

wiec na wiślanym wale pojawiło się około 50 
metrowe pęknięcie, które z godziny na go-
dzinę powiększało się i groziło przerwaniem 
wału. Natychmiast po pojawieniu się pęknię-
cia na miejsce zostało wysłane kilka jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicz-
nych wiosek m.in. Postronna, Koprzywnica, 
Gnieszowice, Niedźwice. Natychmiast przy-

ZAGROŻENIE POWODZIOWE 
W NASZEJ GMINIE

się wydawać to skromnie, ale proszę mi uwie-
rzyć, że przy tak ciężkiej pracy nie ma to jak 
chwila odpoczynku przy czymś ciepłym, za to 
bardzo dziękujemy panu Burmistrzowi. Wal-
ka przy umacnianiu wału trwała do późnych 
godzin nocnych, później już pozostało tylko 
oczekiwanie i niecierpliwość. Przez następne 
dni aż do spadku wody na Wiśle wał na całej 
długości był patrolowany przez ochotników 
oraz strażaków, którzy pracowali na 12-sto go-
dzinne zmiany. 

Kiedy już woda opadła możemy na spo-
kojnie cenić sytuacje. Z mojego punktu widze-
nia organizacja i szybka reakcja ludzi zapo-
biegły przerwaniu wałów i tragedii. Możemy 
mówić, że mieliśmy szczęście, że ktoś czuwał 
nad nami, ale prawda jest taka, że gdyby nie 
pomoc ze strony władz a przede wszystkim 
Ochotniczych Straży Pożarnych i zwykłych 
ludzi, nasza gmina przeżyłaby największą po-
wódź w swoich dziejach, większą nawet od tej 
w 2001 roku. Nie tylko mieszkańcy Łukowca 
powinni być wdzięczni ludziom pracującym 
przy wale, ale cała gmina, ponieważ skutki 
potencjalnej powodzi odbiłyby się na całej 
naszej gminie.

Niestety nie wszyscy mieli tyle szczęścia co 
my. Większa część terenów polski leżąca przy 
rzekach została zalana. Ludzie potracili swoje 
majątki, ich życie wywróciło się do góry no-
gami. Dlatego apeluje do mieszkańców naszej 
gminy, żeby w tych ciężkich chwilach wspo-
mogli tych ludzi. Niech każdy z nas odda na 

stąpiono do wzmacniania wałów workami 
z piaskiem. Co chwila dowożone były nowe 
zapasy piasku i worków. Jak powiedział bur-
mistrz: „sytuacja w miejscowości Łukowiec 
była na prawdę ciężka, ponieważ doszło do 
pęknięcia wzdłuż wału, który osiadł od strony 
wewnętrznej. Ta dramatyczna walka o utrzy-
manie wału trwała długo, ale się udało. Do 
zabezpieczenia miejscowości przed zalaniem 
użyto ponad 15 tysięcy worków z piaskiem. 
Oprócz tego miejsca było takich kilkana-
ście, które wykazywały się przesiąknięciem. 
Ogromną bolączką jest to, że brak jest dróg 
serwisowych wzdłuż wału. To utrudnia, nawet 
uniemożliwia, aby tego typu akcje odbywały 
się w sposób sprawny. W Łukowcu była droga 
asfaltowa, co pomogło bardzo w akcji. Dużym 
zaangażowaniem wykazało się nasze społe-
czeństwo, przede wszystkim strażacy.” Przy 
umacnianiu pomagali ochotnicy z Łukowca 
a także z innych wiosek. Wszyscy robili co 
mogli byle tylko utrzymać wał. Co kilka godzin 
przyjeżdżała nowa zmiana ludzi, tak by praca 
trwała nieprzerwanie. Na miejscu był również 
pan Burmistrz Marek Jońca oraz pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy, którzy rozdawali pra-
cującym ciepłą herbatę, kawę i posiłek. Może 

zbiórkę choćby symboliczną ilość potrzebnych 
rzeczy. Dla nas to będzie mały wydatek, ale dla 
ludzi, którzy stracili wszystko w powodzi będzie 
to bardzo duża pomoc. Zbiórki takie odbyły się 
już w obydwu naszych parafiach, w szkołach, 
w remizach, w sklepach oraz aptekach i dalej 
będą trwać dopóki pomoc będzie potrzeb-
na. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Koprzywnicy dołącza się do programu 
koncertu zaplanowanego na dzień 6 czerwca 
w Ośrodku Stowarzyszenia Hipoterapeutycz-
nego Stadniny Koni w Samborcu, a także orga-
nizuje 13 czerwca o godz. 19.00 charytatywne 
przedstawienie musicalowe pt. „Sercem pośród 
marzeń” (symboliczny bilet wstępu). 
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Święta majowe w cieniu nostalgii i zadumy

W dolinie Ziemi Sandomierskiej położone 
jest urokliwe miasteczko – Koprzywnica. Rok-
rocznie, gdy zakwita biała bajka –odbywa się 
Święto Ziemi Koprzywnickiej. Tak nietypowo 
rozpoczynamy relację z tegorocznych dni wy-
pełnionych emocjami kulturalnymi, sportowy-
mi jak i również patriotycznymi nietypowymi, 
bo aż trzydniowymi. 

O godzinie 15.00 rozpoczęliśmy wspólnie 
z przesympatycznymi prowadzącymi festyn 
„kulturalny”. Jego otwarcia dokonały prezen-
terki radia Leliwa Joanna Żak oraz Joanna Sar-
wa a towarzyszył im pan Burmistrz Marek Joń-
ca. Minutą ciszy wspomnieliśmy wszystkich 
tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem, akcentem oddającym hołd ofia-
rom była także wystawa „Można odejść dale-
ko by stale być blisko” – wspomnienie wizyty 
prezydenta RP śp. Prof. Lecha Kaczyńskiego 
w Koprzywnicy. 

Po tej krótkiej aczkolwiek ważnej części 
oficjalnej scena została oddana we władanie 
artystów. Na samym początku swoje umie-
jętności wokalno – taneczne zaprezentowało 
Przedszkole pod Sosnami, tuż po nich popis 
sceniczny dała Szkoła Podstawowa z Koprzyw-
nicy. Swoje 5 minut mieli tradycyjnie zespół 
ludowy „Powiślanie”. Wielką furorę wywołały 
układy chorograficzne zaprezentowane przez 
zespół taneczny „BLACK STARS”, taniec no-
woczesny i klasyczny tym bardziej zasługiwał 
na pochwałę gdyż wszyscy tańczyli w desz-
czu, na mokrej trawie to jednak nie przeszka-
dzało im to w pokazaniu się z jak najlepszej 
strony, co było zasługą mgr Małgorzaty Ciach 
– instruktora tanecznego z DK. Gorącą rumbą, 
czaczą i jefiem zespół taneczny SAMBA Ko-
przywnica rozgrzał publiczność na trybunach 
– nauczenie największych standardów tańca, 
to nie lada wyzwanie – Justyna Klag instruk-
tor taneczny ST Samba świetnie sobie z nim 
poradziła – efekt to niepowtarzalne widowi-
sko taneczne. Majowe inspiracje muzyczne 
to show muzyczne wykonane przez AVAN-
GARDĘ zrealizowane pod okiem Pani Anity 
Bajorskiej. Tuż przed wieczorną zabawą na 
zwieńczenie tego dnia wystąpił zespół ZGO-
DA z Tarnobrzega w repertuarze biesiadnym. 
Dzień kulturalny zakończyła majowa zabawa 
pod gwizdami, muzycznie oprawiana przez 
fantastyczny zespół DRIMS. 

Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja 
mieszkańcy gminy oraz władze uczciły w spo-
sób podwójny. Podobnie jak dnia poprzed-
niego odbyła się część oficjalna obchodów, 
a w niej  uroczysta msza św z udziałem pocz-
tów sztandarowych Urzędu Miasta i Gminy, 
Zarządu Gminnych OSP, Związku Kombatan-
tów i Byłych Więźniów Politycznych, Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Jasińskiego 
w Koprzywnicy, Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im Papieża Jana Pawła II w Koprzyw-
nicy. Pod pomnikiem straceń zostały złożone 
kwiaty od poszczególnych delegacji władz 
i instytytucji oraz szkół. Krótki patriotyczny 
program, przypominający zbrodnię katyńską 
i katastrofę Smoleńską, czczący pomordowa-
nych pod murem oraz wspominający uchwa-
loną w 1791 r. konstytucję zaprezentowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysła-
wa Jasińskiego w Koprzywnicy. 

Nad tą szczególną oprawą czuwały Panie 
Bożena Grzyb od strony muzycznej, Jolanta 
Bzduch- literackiej oraz od strony historycznej 

Pani Dyrektor Teresa Majczak. Wyjątkowo 
chwytająca za serce była muzyczna inter-
pretacja piosenek „Jest taki kraj” wyśpiewana 
przez Emilię Lichocką oraz „Ojczyzna” – Mar-
ka Grechuty w wykonaniu Michałka Kluska. 
Wykorzystano fragmenty wierszy Z. Kabaty, 
Z. Herberta oraz M. Gawlikowskiej.

Przypomnienia faktów historycznych do-
konał poseł na sejm Marek Kwitek. Wartę 
honorową pełnili harcerze działający przy SP 
przygotowani przez Panią Dominikę Judę. Na 
zakończenie uroczystości za obecność po-
dziękował Burmistrz Pan Marek Jońca zapra-
szając jednocześnie na zmagania sportowe. 
Coroczny, ósmy już bieg „Jędrusiów” otwo-
rzył drugi dzień Święta Ziemi Koprzywnickiej. 
W różnych kategoriach wiekowych rywalizo-
wali nie tylko mieszkańcy gminy, ale również 
goście spoza niej.

stak, II miejsce- Łukasz Zasuwa i III miejsce 
Dawid Skolak. Niezwykłym widowiskiem 
była rywalizacja z hula -hopem dziewcząt, 
konkurencja ta utrudniana stopniowo poprzez 
dokładanie kolorowych obręczy zakończyła 
się sympatycznie dla wszystkich dziewcząt, 
bowiem każda otrzymała drobne upominki. 
Nad całością wyczynów czuwali instrukto-
rzy sportowi MGOKiS Wojciech Mrozik, To-
masz Oszczudłowski , oraz Marcin Kiliański . 
Jako wolontariusze wykazali się: Anna Babiak 
i Żurek Łukasz – nauczyciele wychowania fi-
zycznego oraz Misiak Alicja, Justyna Domań, 
Karolina Grzesik, Gach Marcin. Gdy opadły 
już ciut sportowe emocje , na scenę wkroczy-
ła gwiazda wieczoru „ORKIESTRA DNI NA-
SZYCH” ich muzykę można określić jako mie-
szankę folku, rocka i popu. Energetyczny skład 
dał z siebie wszystko – miło było gościć tak 
ambitny i uznany już w Polsce zespół, który 
można czasami usłyszeć w pierwszym i trze-
cim programie polskiego radia.

Majowa noc skończyła się dyskoteką z du-
etem dj-skim, na której parkiet jak i poprzed-
niego dnia uginał się od tancerzy. Około 1.00 
w nocy zakończony został koprzywnicki długi 
weekend , zaś następnego dnia swoje święto 
obchodzili strażacy, którzy przybyli tu z całej 
diecezji, aby uczcić swojego patrona właśnie 
u nas.

Tekst: Marta Ordon 
Tomasz Oszczudłowski

Wojciech Mrozik

Poszczególne kategorie prezentujemy po-
niżej wraz z wynikami:

Bieg dla osób dorosłych
Kobiety
1.Rutyna Agnieszka z Chmielowa
2. Klusek Agnieszka z Chobrzan
3. Maśloch Agnieszka Koprzywnica
Mężczyźni
1. Cabaj Łukasz z Chmielowa
2. Jaśkiewicz Przemek z Skrzypaczowic
3. Gradzik Bartłomiej z Koprzywnicy

Bieg gimnazjalistów
Dziewczęta
1. Kata Klaudia
2. Kata Karina
3. Podlewska Katarzyna
Chłopcy
1. Grębowiec Kamil
2. Pawlik Dariusz
3. Podlewski Paweł

Klasy 4 – 6
1. Skolak Dawid
2. Kaczorowski Karol
3. Strójwąs Łukasz

Klasy 1- 3
1. Charszla Cezary
2. Maśloch Anastazja
3. Żołądek Maciej
Bieg przedszkolaków
1. Charszla Justyna
2. Ciach Dawid
3. Żołądek Maciej

Wiele emocji tego dnia wzbudziło rów-
nież przeciąganie liny, w którym wzięło 
udział kilka bardzo mocnych drużyn, jednak 
największą siłą i charyzmą okazała się ekipa 
z Gnieszowic. Kobieca część publiczności 
z zachwytem w oczach obserwowała siłowa-
nie się na rękę mężczyzn w trzech kategoriach 
wiekowych. Tytuł super mocarza i I miejsce 
zgarnął w zaciętych walkach – Łukasz Świ-
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4 maja b.r. w koprzywnickim kościele p.w. 
św. Floriana odbyły się obchody Dnia Straża-
ka, które poprzedzone zostały przemarszem 
dziewięciu jednostek strażackich w asyście 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rynku w Ko-
przywnicy. O godzinie 12.00 uroczystą Mszę 
świętą w intencji wszystkich strażaków spra-
wował bp diecezji sandomierskiej Krzysztof 
Nitkiewicz wraz z zaproszonymi księżmi, 
wśród których byli m.in. kapelani strażaccy, 
diecezjalny duszpasterz strażaków ks. kano-
nik Lech Siekierski, kapelan straży pożarnej 
w województwie ks. Marek Mrugała, gospo-
darz uroczystości ks. proboszcz Jerzy Burek 
jak również księża z parafii św. Floriana. 

W uroczystym nabożeństwie uczestniczy-
li przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej 
województwa świętokrzyskiego, Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej z Sandomierza, 
poszczególne jednostki OSP z diecezji, poczty 
sztandarowe, posłowie, samorządowcy, przed-
stawiciele Urzędu Miasta i Gminy oraz Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. W tym 
dniu strażacy pełnili wartę pod pomnikiem 
rozstrzelanych, pod którym, podczas parady 
delegacja OSP złożyła kwiaty, a także angażo-
wali się podczas modlitwy wiernych, psalmów 
oraz czytań. Wszyscy zgromadzeni w świątyni, 
ze strażakami na czele, na zakończenie Mszy 
oddali cześć relikwiom św. Floriana. 

Diecezjalne Święto Strażaka w Koprzywnicy 
Dalsze świętowanie Dnia Strażaka odbyło 

się na stadionie sportowym w Koprzywnicy, 
gdzie nastąpiły przemówienia zaproszonych 
gości. Wszyscy obecni docenili ciężką pracę 
strażaków i zarazem podziękowali im za ich 
służbę. Obchody zakończone zostały wręcze-
niem medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”, 
bowiem strażacy mocno angażują się w to, co 
robią. Otrzymali je:

Złoty medal: 
Dh Tomasz Kurosad z OSP Koprzywnica, 
Dh Andrzej Toś z OSP Koprzywnica, 
Dh Marek Zrębski z OSP Ciszyca, 
Dh Wojciech Paruch z OSP Krzcin, 
Dh Andrzej Dybus z OSP Postronna. 

Srebrny medal: 
Dh Marek Kuranty z OSP Ciszyca, 
Dh Szymon Ciamaga z OSP Dmosice, 
Dh Władysław Kołacz z OSP Gnieszowice, 
Dh Mariusz Kaczor z OSP Postronna. 

Brązowy medal:
Dh Daniel Nasternak z OSP Gnieszowice
Dh Stefan Chmielowiec z OSP Koprzywnica
Dh Dawid Krakowiak z OSP Krzcin
Dh Jan Orłowski z OSP Postronna 

Odznaczeń dokonali: Poseł Mirosław 
Pawlak Prezes Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych, Bolesław Gradziński Prezes Zarządu 
Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych 
kpt. mgr Adam Czajka Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Sandomierzu oraz p. Ma-
rek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzyw-
nica. Dla zebranych na stadionie przygotowa-
ny został także ciepły poczęstunek.

B.Toś

12 maja 2009 na Ziemię Koprzywnicką po wielu latach za-
witała głowa Państwa Polskiego. Ta wyjątkowa wizyta prof. Le-
cha Kaczyńskiego była przygotowywana starannie już od wielu 
miesięcy, to, że wybrał właśnie Koprzywnicę na cel swojej po-
dróży można uznać za sukces. Prezydent, który w mediach ma 
opinię osoby chłodnej i zasadniczej dla mieszkańców gminy 
okazuje się być zupełnie inny. Wysiadając z samochodu służ-
bowego nie idzie bezpośrednio do sceny, ale wita się z ludź-
mi, jako prawdziwy dżentelmen każdą panią całuje w dłoń. Po 
oficjalnych wystąpieniach, powitaniach, zabiera głos, nie stoi 
sztywno, ale opierając się o mównicę przyjmuje postawę jakby 
rozmawiał ze znajomymi. Mówi prosto i zrozumiale, w końcu 
tłum zaczyna mu śpiewać sto lat. Jak na najważniejszą osobę 
w państwie reaguje dosyć spontanicznie – żartuje „To miłe dla 
człowieka, który ciągle słyszy jaki jest okropny” Ale już wie, że 
tu nikt w niego pomidorami rzucać nie będzie. Na fali wspól-
nego porozumienia wszyscy na scenie łapią się za ręce, śpie-
wając „Abyśmy byli jedno” – mieszkańcy przybyli na spotkanie 
obserwujący ten spontaniczny gest, odpowiadają tym samym- 
po chwili te radosny śpiew słychać już z daleka. Prezydent 
uśmiechnięty, spokojny opuszcza Koprzywnicę z obietnicą jej 
ponownego odwiedzenia- nie wie, że tej obietnicy nie będzie 
dane mu dotrzymać, los ma już inny scenariusz. 

Niemalże rok później…. 
Sobota rano spokojny, leniwy poranek, ale nie dla wszyst-

kich, prezydent Rzeczpospolitej już przed 7.00 rano wsiada do 
samolotu wraz z 95-oma osobami wśród nich są najwyższe 
rangą w państwie osoby, dowódcy sił lądowych, powietrznych, 
morskich, posłowie i senatorowie RP niemalże wszystkich partii 
oraz członkowie rodzin katyńskich dzieci i wnuki pomordowa-
nych za niepodległą Polskę. 

Za chwilę TU-154 obierze kurs na Smoleńsk. Podróż roz-
poczyna się spokojnie i tak będzie przebiegać prawie cały 
czas… nikomu nie przechodzi przez głowę myśl, że może stać 
się rzecz najgorsza. Wszyscy są przejęci obchodami 70 roczni-
cy zbrodni katyńskiej – prezydent ma wygłosić przemówienie, 
które jeszcze kilkanaście godzin temu analizował, chciał mieć 
pewność, że to co powie będzie ważne nie tylko dla niego i ca-
łej polskiej delegacji ale również dla obserwatorów z całego 
świata, który przecież o tragedii Smoleńskiej wiedział bardzo 
mało…. Dochodzi godzina 8.20, samolot przygotowuje się 
do lądowania, warunki atmosferyczne nie są zbyt sprzyjające 
jednakże jak się zdaje pilotom nie tak złe aby nie można było 
lądować u celu. Mija chwila, chwila, która przechodzi do hi-
storii, samolot z najważniejszymi osobami w państwie rozbija 
się obok lasu w Smoleńsku… koło historii zostaje zatoczone. 
Znów „przeleciał ptak przepływa obłok, upada liść kiełkuje 
ślaz, i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą smoleński las...” 

INK@

Dochodzi godzina 8.20, samolot przygotowuje się do lądowania...
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Uważam, że wizyta głowy państwa w tak małym mieście 
jak Koprzywnica to wydarzenie historyczne a powód do dumy 
dla mieszkańców. Zawsze wydawało mi się, że głowa państwa 
to polityk twardy i wyniosły, a prezydent Lech Kaczyński wy-
dał mi się osobą ciepłą, skromną i łatwo nawiązującą kontakty 
z ludźmi. Podziwiam Go za wiedzę, którą posiadał, umiejęt-
ność przemawiania bez korzystania z pomocy. Osobiście mam 
wielką satysfakcję że mogłem powitać Prezydenta chlebem 
i solą w Koprzywnicy. 

Zdzisław Kalinowski 
Członek zespołu ludowego „POWIŚLANIE”

Dorośli patrzyli na niego jak na wielką władzę, a my mło-
dzi byliśmy zachwyceni jego naturalnością. Uśmiechaliśmy się, 
gdy poprawia sobie krawat, czy włosy. Uśmiechał się i On , 
do wszystkich młodych, starszych , czuliśmy się jak by prze-
mawiał do nas jak nasz ulubiony nauczyciel, wszyscy go słu-
chali. Mimo, że był bardzo statecznym człowiekiem był przede 
wszystkim ludzki. 

Karolina i Klaudia
Uczennice ZSO

Podczas niemalże godzinnej wizyty utkwiła nam postać 
prezydenta jako człowieka bardzo skromnego, bez sztuczne-
go dystansu. Chętnie wyciągał rękę w celu powitania się ze 
wszystkimi odnosząc się przy tym z wielkim szacunkiem kul-
turą osobistą do kobiet. Sprawiał jednocześnie wrażenie wy-
bitnego męża stanu, szanującego godność człowieka i Urzędu, 
który przyszło mu piastować. 

Zespół Ludowy POWIŚLANIE 

Byliśmy w szkole, gdy usłyszeliśmy helikopter. Nikt już nie 
skupiał się na lekcjach. Zwolniliśmy się ze szkoły, zobaczyliśmy 
mnóstwo ochroniarzy wokół jednego człowieka-był to prezy-
dent. Fakt! Był ubrany w garnitur, oficjalnie przemawiał, ale 
mimo to czuliśmy jego optymizm, dało się odczuć, że cieszy 
się, że widzi nas młodych, cieszył się, że byliśmy….

Magda
Uczennica ZSO 

Pan Prezydent był człowiekiem poważnym, dojrzałym, 
lecz mimo to czuliśmy jego optymistyczne myśli, uczucia. Gdy 
skończyłyśmy występ uśmiechnął się, jego uśmiech był życz-
liwy i wyrażał dumę i zadowolenie z nas. Bardzo podobało 
nam się, że podchodził do ludzi, uścisnął każdą rękę przytulał 
dzieci. Widać było, że daje ludziom nadzieję i to było takie 
naturalne, takie szczere, to było wielkie przeżycie. 

ZESPÓŁ AVANGARDA

Wspominam 12 maja 2009 roku jako dzień szczególny, 
dzień uroczysty, niezwykle ważny dla Koprzywnicy, dla nasze-
go lokalnego środowiska. W tym dniu przybył z wizytą na spo-
tkanie z rolnikami dostojny gość, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Pan profesor Lech Kaczyński, dziś niestety ŚP.

Znałem Pana Prezydenta z wielu spotkań, wsłuchiwałem 
się w jego liczne przemówienia i wystąpienia, jego działalność 
publiczną. Zawsze podziwiałem jego mądrość i niezwykły ta-
lent polityczny. Widziałem Jego troskę o ludzi z różnych grup 
społecznych i zawodowych, a zwłaszcza tych, których ostatnie 
lata dotknęły najbardziej, w tym rolników. 

Podczas wizyty w Koprzywnicy miałem tą wielką przyjem-
ność i zaszczyt bycia w pobliżu Pana Prezydenta, bezpośredniej 
rozmowy i towarzyszenia w tej wizycie od chwili lądowania na 
stadionie do wyjazdu z Koprzywnicy. Zapamiętałem Pana Pre-
zydenta nie tylko jako Głowę Państwa, ale również poznałem 
jako zwykłego człowieka. Człowieka niezwykle inteligentnego, 
o ogromnym społecznym wyczuciu. Człowieka, który zawsze 
chciał być blisko zwykłych ludzi, chciał poznawać ich proble-
my i którym bezgranicznie służył. Pan Prezydent był bardzo 
bezpośredni, serdeczny, ciepły i uśmiechnięty. Nie stwarzał 
żadnego dystansu, każdemu bez wyjątku oddawał należny 
szacunek, dzieci brał na ręce, rozmawiał z młodzieżą, ściskał 
dłonie, panie całował w rękę. Uważnie wsłuchiwał się w nasze 
lokalne problemy, degradację naszego rolnictwa, fatalną sytu-
ację ekonomiczną sadowników. Wyrażał troskę o nasz zabyt-
kowy klasztor, jego konserwatorskie postępy. Interesował się 
oświatą, służbą zdrowia, infrastrukturą techniczną gminy. Pytał 
o ludzi starszych, emerytów, bezrobotnych, postępującą biedę. 

Nie byłoby tej wizyty, gdyby nie pomoc i wstawiennic-
two Pana Premiera Przemysława Gosiewskiego, posła Ziemi 
Świętokrzyskiej. Wiedziałem o planowanej wizycie Pana Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego w Tarnobrzegu i Sandomierzu. 
Na wiele miesięcy przed tą wizytą w rozmowie z Panem po-
słem Gosiewskim zaproponowałem, by wizytę tą Pan Prezy-
dent złożył również w Koprzywnicy, w miejscu szczególnym 
dla historii Polski. Ale również dlatego, że rolnicy, sadownicy 
w tym trudnym dla nich okresie potrzebują takiego spotkania, 
potrzebują moralnego wsparcia. Wysłałem stosowne pisma 
uzasadniające potrzebę spotkania z Panem Prezydentem i ofi-
cjalne zaproszenie. Za nim zapadła decyzja o wizycie Pana 
Prezydenta w Koprzywnicy odbyłem wiele spotkań i rozmów 
z Kancelarią Prezydenta, jego ministrami dotyczących uzgod-
nień szczegółów wizyty, jej miejsca i czasu spotkania. Wiele 
spotkań i uzgodnień odbyło się z oficerami Biura Ochrony Rzą-
du w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dla tej wizyty. Po 
ustaleniu daty przyjazdu Pana Prezydenta wszystkie działania 
podporządkowane były tej wizycie. Wystosowałem zaprosze-
nia do posłów i senatorów, do władz wojewódzkich, samo-
rządowych wszystkich szczebli, instytucji, władz kościelnych, 
a także do mieszkańców naszej i sąsiednich gmin. Do rolników, 
ogrodników i sadowników. Dziś z perspektywy minionego cza-
su wiem, jak bardzo potrzebna była wizyta Pana Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Pamiętamy czas przygotowania do tej wi-
zyty, pamiętamy uroczystą mszę św. sprawowaną przez JE Ks. 
Biskupa Edwarda Frankowskiego, pamiętamy krzepiące w sło-
wach przemówienie Pana Prezydenta. Nie zapomnimy fanta-
stycznego przyjęcia Pana Prezydenta przez przybyłych ponad 
1200 mieszkańców i gości z naszej i sąsiednich gmin. Jesteśmy 
dumni, że Głowa Państwa po 650 latach odwiedziła znowu 
Koprzywnicę. Mieliśmy także okazję poznać wielu wspania-
łych ludzi towarzyszących Panu Prezydentowi, a którzy zginęli 
pod Smoleńskiem, są to pan poseł Przemysław Gosiewski, pan 
minister Władysław Stasiak, pan minister Paweł Wypych, pan 
minister Tomasz Merta, pani poseł Grażyna Gęsicka, trzech 
oficerów BOR-u. Po tragedii smoleńskiej ta wizyta nabiera dla 
nas szczególnego znaczenia.

Z największym szacunkiem odnoszę się do posła, wicepre-
miera Ś.P. pana Przemysława Gosiewskiego. Człowieka o fe-
nomenalnej pamięci. Niezwykle pracowitego i wymagającego. 
Był na wskroś sprawiedliwy i uczciwy. Poznałem pana posła 
w 2002 roku i zawsze sprawy publiczne były najważniejsze. Nie 
potrafię zliczyć ile razy odwiedzał Koprzywnicę, ile razy prze-
bywał w naszych miejscowościach. Dziesiątki razy spotykał się 
z naszymi mieszkańcami. Dbał o naszą Koprzywnicę, troszczył 
się o rozwój naszej Gminy, pokochał naszą Koprzywnicę, tak 
jak pokochał Ziemię Świętokrzyską. Wiele mu zawdzięczamy 
i będzie nam bardzo brakować Pana Posła Przemysława Go-
siewskiego. Był politykiem niezwykle sprawnym, brał na sie-
bie brzemię spraw, które załatwiał, a które rozwiązywały wiele 
społecznych problemów. 

Marek Jońca
Burmistrz MiG Koprzywnica

OPINIE I WSPOMNIENIA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE WIZYTY W KOPRZYWNICY 
śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z osobami towarzyszącymi

Rok temu miałem zaszczyt uczestniczyć w wizycie Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego w Koprzywnicy. Niewątpliwie 
dla nas mieszkańców było to wielkie wydarzenie; bo do małej 
przecież miejscowości przyjeżdża głowa Państwa Polskiego 
i wzbogaca jej historię. Miałem wówczas poczucie dumy, że 
mogłem być bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie tej 
wizyty.

Dziś to uczucie jest jeszcze mocniejsze, bo w tak krótkim 
czasie, tak wiele się zdarzyło. W świetle tych wydarzeń Ko-
przywnica, chociaż mała staje się wyjątkowa, wyróżniona, za-
uważona dziś może bardziej niż 12 maja 2009 roku.

Jerzy Marcjan 

Byłam pod wrażeniem organizacyjnym gospodarzy Ko-
przywnicy, którzy to z godnością i wielką gościnnością podjęli 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z osobami towarzy-
szącymi. Przy wręczaniu prezydentowi kosza z jabłkami przy-
strojonego w barwach narodowych od przedstawicieli sando-
mierskich ogrodników i Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego 
po krótkiej wymianie zdań zauważyłam, że to człowiek nad 
wyraz ciepły i serdeczny. Nie czułam żadnego dystansu i nie 
miałam tremy, miałam zaś wrażenie jakbyśmy się od dawien 
dawna dobrze znali. 

Grażyna Borkowska
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7 marca br. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Ko-
przywnicy odbyło się po raz drugi 
Forum Kobiet Ziemi Koprzywnic-
kiej. Takie spotkanie wpisało się już 
w kalendarz regionu jako gminne 
święto aktywności i kreatywności.

Pomysł zrodził się dzięki re-
alizacji w naszej gminie Programu 
Integracji Społecznej jako formy 
wsparcia i dowartościowania ko-
biet wiejskich i tych z miasteczka,  

które to jako animatorki podejmują 
szereg cennych inicjatyw społecz-
nych.  W ramach projektu kobiety 
z naszego terenu dostrzegły swoją 
moc w kreowaniu nowego ładu spo-
łecznego w ich małych społeczno-
ściach. Niejednokrotnie inicjowały 
działania na rzecz dzieci, młodzieży, 
osób starszych. Integrowały całe śro-
dowiska. Pokazywały na własnym 
przykładzie, że praca społeczna jest 
źródłem integracji społecznej oraz 

II Gminne Forum Kobiet 
Ziemi Koprzywnickiej

własnej satysfakcji. Przełamywały 
bariery, które  w początkowej fazie 
wdrażania Programu wydawały się 
nie do przekroczenia. Teraz są au-
torkami sukcesu w swoich miejsco-
wościach, który ma różne oblicza. 
Jednak przez to wszystko co robią 
przemawia ich wielka pasja i zaan-
gażowanie.

Na tegoroczne II Gminne Forum 
przybyło 120 aktywnych kobiet z te-
renu naszej gminy. To dla nich przy-
gotowaliśmy atrakcyjny program. 
O roli kobiet we współczesnym 
środowisku mówiła prezes Anna 
Frańczak powstałego ostatnio na 
Sandomierszczyźnie stowarzysze-
nia „Akademia Kobiet Twórczych”. 
Prezentowała postawy kobiet, które 
swoją działalnością, postawą otwar-
tą na drugiego człowieka oraz pasją 
w działaniu zainspirowały inne ko-
biety do zmiany w sobie i w środo-
wisku, które pokonywały trudności 

„Śniadanie Wielkanocne” to 
cykliczna impreza popularyzująca 
zwyczaje i obrzędy związane z ob-
chodami Wielkiego Tygodnia oraz 
Świąt Wielkanocnych Ziemi Sando-
mierskiej.

I tym razem 27 marca 2010 r. do 
świątecznego stołu zasiedli święto-
krzyscy posłowie, przedstawiciele 
władz wojewódzkich i powiato-

Spotkanie z tradycją wielkanocną na Zamku w Sandomierzu

wych, lokalnych instytucji i firm 
oraz gospodarze wszystkich gmin 
Sandomierszczyzny. Podano trady-
cyjne wielkanocne potrawy, między 
innymi barszcz z białą kiełbasą i jaj-
kiem, były także wędliny i ciasta. 

Każda gmina tradycyjnie przy-
gotowała własny kosz wielkanocny. 
Prezentowali je burmistrzowie i wój-
towie wspólnie z Kołami Gospodyń 

Wiejskich, zespołami ludowymi 
i młodzieżą. W koszach przystrojo-
nych kwiatami, barwinkiem i bazia-
mi były malowane najróżniejszymi 
sposobami pisanki, pieczone mięsi-
wa, baranki z ciasta, wypieki – babki 
i mazurki, sól, chrzan, masło. 

Jak co roku w tej świątecznej 
imprezie udział wzięła także nasza 
Gmina. W koprzywnickim  koszu, 
wykonanym ze słomy, umieszczo-
ne zostały rozmaite jaja: kurze,  ka-
cze, indycze, gołębie, przepiórcze, 
a także pojawiło się jajo strusie. 
Były oczywiście lokalne wędliny, 
kolorowe baby wielkanocne z pie-
karni p. Cieciurów w Błoniu i chleb 
koprzywnicki GS „SCh”. Kompo-
zycję kosza uzupełniał bukszpan 
i wiosenne kwiaty. Całość zdobił 
herb miasta upieczony specjalnie 
na tą okazję przez koprzywnickich 
piekarzy. Nasza święconka została 
przygotowana przez kadrę Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, 

wynikające z oporu społeczności, 
obaw i poczucia zagrożenia, jak 
i tych wynikających z problemów 
rodzinnych. Etnograf Irena Godyń 
z Sandomierza, która gościła tego 
dnia mówiła o zachowaniu tradycji 
i przekazach ludowego dziedzictwa 
kulturowego na ziemi Koprzywnic-
kiej a także stworzeniu możliwości 
ocalenia i popularyzacji ginących 
zawodów (np. hafciarstwa, tkactwa, 
i innych form rękodzieła artystycz-
nego) niegdyś charakterystycznych 
dla naszego regionu. 

Forum poza wykładami i dysku-
sją towarzyszył barwny występ gru-
py wokalnej „Awangarda” działają-
cej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy pod 
opieką instruktora Anity Bajorskiej. 

Zebrani na spotkaniu mieli też 
okazję uczestniczyć w otwarciu 
wystawy rękodzieła pt. „Z serca 
wydziergane”. I Wystawa Rękodzie-
ła Ludowego i Artystycznego Zie-
mi Koprzywnickiej zgromadziła 11 
uczestników i była prezentacją wy-
twórczości naszego regionu. Szero-
ko pojęty regionalizm i folklor w do-
bie obecności w Unii Europejskiej 

i rozpowszechniania się nowego 
stylu życia - może stanowić ważny 
argument w utrzymaniu tożsamości 
narodowej. Zgromadzone na wysta-
wę eksponaty to wytwory działalno-
ści artystycznej, które zaspokajają 
potrzeby i zamiłowania każdego 
z twórców. W rękodzielnictwie po-
dobnie jak w innych sferach kultury 
zachowały się wątki dawne, trady-
cyjne, kontynuowane przez wieki 
i pokolenia jak i nowe, które niesie 
ze sobą współczesny świat. Wśród 
uczestników naszej wystawy byli 
głównie emeryci i renciści. Zapre-
zentowano tu prace o różnej tema-
tyce i technice wykonania Obok ob-
razów wyszywanych i malowanych, 
znalazły się też cuda wykonane 
szydełkiem, motywy świąteczne- 
bożonarodzeniowe i wielkanocne, 
patchworki, obrusy i serwety z nici, 
wyroby ze słomy i inne prawdziwe 
dzieła sztuki. Mam nadzieję na ko-
lejne – cykliczne coroczne spotka-
nia twórców rękodzieła ludowego 
i artystycznego w naszym ośrodku.

Tegoroczne świętowanie upły-
nęło w miłej i ciepłej atmosferze. 

A.S.

zaś piękną oprawę artystyczną wy-
konał zespół ludowy „Powiślanie” 
pod kierunkiem chórmistrza Wie-
sława Woźniaka. Koprzywnickiej 
delegacji  przewodniczył Burmistrz 
Miasta i Gminy Marek Jońca wraz 
z kadrą MGOKiS w Koprzywnicy 
oraz liderkami KGW Błonie. 

A.S.

Wypełniona po brzegi sala Domu Weselnego „Kasia - Telwolt”  w Dwikozach, dużo 
ciepłych życzeń i barwny koncert  zespołów ludowych Sandomierszczyzny to wszystko na 
okoliczność Powiatowego Święta Kobiet organizowanego 10 marca b.r.

Na zaproszenie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sandomierzu 
oraz Powiatowego Forum Kobiet delegacja Miasta i Gminy Koprzywnica z Burmistrzem  Mar-
kiem Jońcą oraz z zespołem ludowym Powiślanie uczestniczyła w tegorocznych obchodach 
Dnia Kobiet. Wśród wielu znakomitych gości byli też: Józef Szczepańczyk - sekretarz Na-
czelnego Komitetu Wykonawczego PSL, Adam Jarubas – marszałek województwa święto-
krzyskiego, Andrzej Pałys – poseł na Sejm RP, Piotr Żołądek – wicewojewoda świętokrzyski, 
Małgorzata Muzoł – świętokrzyska kurator oświaty, Wojciech Borzęcki – radny sejmiku świę-
tokrzyskiego, Ryszard Nagórny – wicedyrektor Biura Rozwoju Regionalnego, Stanisław Ma-
sternak – starostwa sandomierski, Wojciech Dzieciuch Kierownik Biura Powiatowego ARiMR 
w Sandomierzu oraz burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin powiatu sandomierskiego. 
Oczywiście najliczniej  przybyły tego dnia kobiety z terenu powiatu sandomierskiego. Uro-

Powiatowy Dzień Kobiet w Dwikozach czystość pozwoliła im oderwać się od pracy i codziennych obowiązków i w odświętnym 
nastroju mile spędzić czas w towarzystwie koleżanek i znajomych. Wszystkie panie, a było 
ich prawie 300, prócz życzeń otrzymały także po czekoladzie. Spotkanie przebiegało w miłej 
i życzliwej atmosferze. Na scenie przygrywały zespoły regionalne. Jednym z koncertujących 
tego dnia był nasz zespół Powiślanie.

A.S.
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Książką „Legendy i opowieści pocy-
sterskiej Koprzywnicy” Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy 
rozpoczyna cykl wydawniczy „Koprzy-
viana”. Chcemy w nim publikować bro-
szury, książki, albumy, czyli druki zwarte 
tematycznie związane z miastem i gminą 
Koprzywnica. Bogate tradycje cysterskie 
już zaowocowały wieloma publikacja-
mi książkowymi a także ukazującym się 
od kilku lat periodykiem stowarzyszenia 
800-lecia opactwa cysterskiego „Ku przy-
szłości” w Koprzywnicy i gazetą lokalną 
„Koprzywnickie pejzaże”.

Nadal jednak mamy niedosyt działal-
ności wydawniczej. Okazuje się, że całe 
terytorium prastarej gminy Koprzywnica 
niesie wiele interesujących problemów 
badawczych, historycznych, kulturowych, 
etnograficznych i przyrodniczych, jak też 
współczesnych tematów życia społeczno-
gospodarczego, które zasługuje na szersze 
i głębsze potraktowanie niż na to pozwala 
publikacja gazety.

Zaczynamy od lżejszej pozycji, czyli 
od legend i opowieści, które mają żywą 
i barwną fabułę, są związane z sensacyj-
nymi wydarzeniami, których nie brakowa-
ło w naszym regionie. Książka oparta jest 
na wątkach legendowych, krążących od 
setek lat w przekazach ustnych mieszkań-
ców naszej ziemi. Niektóre zostały spisa-
ne, inne żyją jeszcze w pamięci starszych 
mieszkańców regionu. Wiele z nich ma 
faktyczny związek z zaistniałymi, prawdzi-
wymi faktami. Brak źródeł historycznych 
spowodował, że wytworzyła się wokół 
nich otoczka, którą przetworzyli w utwo-
ry literackie autorzy. Publikacja ta przez 
swój walor historyczno-edukacyjny, jest 
znakomitą okazją do przybliżenia każde-
mu naszej historii, zabytków, do zwróce-
nia uwagi na miejsca godne odwiedzenia. 
Będzie również doskonałym prezentem 
dla każdego nie tylko koprzywniczanina. 
Powinna jednak ucieszyć przede wszyst-

„Koprzyviana”

kim tych, którzy zainteresowani są lokalną 
historią i kulturą.

W pierwszej części książki przedsta-
wimy legendy etnografa, pisarza Józefa 
Myjaka, który od lat zajmuje się tematyką 
koprzywnicką. Druga część to pokłosie pro-
jektu pn. „Integracja osób starszych„ reali-
zowanego wspólnie przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Arka” oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy 
w ramach Poakcesyjnego Programu Wspar-
cia Obszarów Wiejskich- Program Integra-
cji Społecznej w 2009 roku. W projekcie 
wzięło udział kilkanaście mieszkańców 
gminy, wśród nich są też osoby współpra-
cujące z Domem Kultury w Koprzywnicy. 

Ufam, iż dzięki naszej publikacji histo-
ria nie odejdzie w zapomnienie, a my rów-
nież będziemy mogli ją nadal tworzyć. To 
właśnie legendy dodają magii i uroku miej-
scom, które tak dobrze znamy, więc nie 
pozwólmy im zginąć w dobie komputerów 
i ogólnoświatowego postępu.

A.S.

Bziuki koprzywnickie, czyli dmuchanie, 
bziukanie ogniem, przysporzyło w ostat-
nich latach miastu popularności. Szczególnie 
w okresie Wielkanocy gazety, radio i telewizja 
zachwycają się tym starym zwyczajem. 

A cóż to takiego jest? Żeby z siebie wyrzu-
cić strumień ognia, koprzywnicki strażak w usta 
nabiera z butelki niewielka porcję nafty, a na-
stępnie, sobie wiadomym sposobem, pryska 
mocnym strumieniem rozbity na cząstki płyn, 
któremu podsuwa zapalony kaganek. Nafta się 
zamienia w płomień, który efektownie rozjaśnia 
świąteczny mrok. Koprzywnicy strażacy ustalili 
ongiś, że bziukać będą podczas procesji rezu-
rekcyjnej w Wielką Sobotę paradując w proce-
sji wokół parafialnego kościoła. 

Na pytanie, dlaczego w Koprzywnicy na 
Wielkanoc bziukają? Tak na dobrą sprawę nikt 
nie umie odpowiedzieć. Mówi się wtedy, że 
tak od dawna strażacy sobie dmuchają. Do-
dać tu należy, że w Koprzywnicy taki zwyczaj 
się uchował od zamierzchłych czasów, że na 
wzgórzu, gdzie stoi kościół, ongiś w pogań-
skich jeszcze czasach, oddawano część bo-
gowi ognia. Jedyny, który mi wyjaśnił powsta-
nie bziuków, był stary Arnold, który czasami 
zapędza się z wędką nad Wisłę w okolicę 
Krzcina. Przyjeżdża tu z Ostrowca Święto-
krzyskiego. Jego dziadek był szewcem w Ko-
przywnicy, ale jeszcze w XIX w. wypędziła go 
z miasteczka bieda. Pojechał a raczej poszedł, 
bo nie miał pieniędzy na podróż do Ostrow-
ca, gdzie wtedy młodych i silnych chłopców 
przyjmowano do huty żelaza. Choć raczej ze 
skórą, młotkiem i szewskim kopytem miał do 
czynienia, to jednak szybko przywykł do wiel-
kiego pieca, co to roztapiał żelazo na ognisty 
płyn. W Ostrowcu założył rodzinę i nawet mu 
się dobrze powodziło. Jego dzieci też praco-
wały w hucie. Pewnego razu dziadek małe-
go Arnolda zabrał go do huty i tam chłopiec 
najbardziej zachwycał się strumieniem iskier 
podczas wypływania surówki z wielkiego pie-
ca. Te snopy małych ogników pryskających na 
wszystkie strony, tak zafascynowały chłopca, 
że potem ciągle pytał dziadka skąd się biorą 

Święta Wielkiej Nocy są z zasady wyjątkowe, ale w Koprzywnicy nabierają na prawdę nie-
samowitego charakteru za sprawą koprzywnickich bziuków, które rokrocznie mamy okazję 
oglądać w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej. To swoiste widowisko ma już długą tradycję, 
choć nikt nie wie skąd się wzięło. Wyjaśnieniem tej zagadki może być legenda autorstwa Józefa 
Myjaka znanego regionalisty i redaktora. 

W tradycję nocy zmartwychwstania na wzgórzu Maryjnym wpisało się również obwieszcza-
nie radosnej nowiny przez wystrzały oddawane z armaty przez Chorągiew Ziemi Sandomier-
skiej w momencie, gdy ksiądz wychodzi z kościoła trzymając w rękach Najświętszy Sakrament, 
przed którym kroczą rzeczeni bziukacze, kółko żywego różańca, wierni. Ten rzadki i podniosły 
moment dokumentowały: telewizja Kielce, TVN 24, 1 TVP Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, 
Gazeta Wyborcza Kielce, Koprzywnickie Pejzaże. Pod legendą zamieszczamy specjalnie dla pań-
stwa wypowiedzi strażaków biorących udział w teatrze ognia ku czci Jezusa Chrystusa. Mamy 
nadzieję, że ten materiał Państwa zaciekawi i przeniesie do tych wyjątkowych chwil. 

Skąd się wzięły koprzywnickie Bziuki?
takie iskry. Wtedy stary już hutnik opowiedział 
mu przygodę z wcześniej młodości. 

Pewnego wczesnowiosennego dnia, jego 
ojciec notabene również szewc, wysłał syna 
do Sandomierza po naftę, bo zabrakło jej u ko-
przywnickiego Żyda. Była mu potrzebna do 
oświetlenia warsztatu, gdyż dostał spore zamó-
wienie na buty i musiał pracować wieczorami. 
Chłopiec wybrał się więc do miasta, gdzie ku-
pił w rynku naftę i szybko wracał do Koprzyw-
nicy. Czekał go bowiem kilkugodzinny marsz, 
a tu szybko zapadał zmrok. Szedł więc starym 
gościńcem krakowskim, niosąc w jednym ręku 
bańkę z naftą, a drugiej niewielki kaganek z za-
paloną w środku świeczką. Kiedy szedł przez 
podmiejskie wioski gęsto zaludnione i gwarne 
było jeszcze widno i kroczył raźno, ale kiedy 
minął Szewce, znalazł się już na pustym trakcie 
i poczuł niepewnie. Szczególnie nieprzyjem-
nie robiło się wilcze doły, zarośnięte wąwozy 
i rozdoły między Szewcami a Sośniczanami. 
Trwożliwie oglądał się za siebie, mrok, bo-
wiem gęstniał as księżyc schował się na kra-
wędzi doliny Wisły. Brudny, ustępujący śnieg 
już nie rozjaśniał czerni wieczoru. W pewnym 
momencie usłyszał, a może się mu zdawało, że 
ktoś przeziera się z gęstwy tarninowych krza-
ków w jego stronę. Kiedy zwrócił się w tamtą 
stronę ujrzał w mroku dwa świecące się punk-
ty. Niechybnie diabeł albo ci wilk jakiś – po-
myślał chłopiec. Chłopiec biegł, ale bał się, 
że mu zgaśnie kaganek i wtedy to już będzie 
zupełnie źle. Gorączkowo zastanawiał się, co 
zrobić w tej sytuacji. Nagle przypomniał się so-
bie, jak to nieraz dla zabawy pomocnik ojca co 
to w warsztacie ojca uczył się szewskiego rze-
miosła, brał w usta nieco nafty i prychnął nią 
nad płomieniem wydobywającym się z otwar-
tego paleniska. Powstawał wtedy iskrzący się 
warkocz. Teraz tu na krakowskim trakcie może 
to samo zrobić. Ma naftę, kaganek z ogniem, 
a wilki przecież boją się ognia. Nabrał więc 
w usta trochę nafty, uniósł kaganek do góry 
i przez niego zaczął wydmuchiwać nafto-
we opary, które wybuchały niegroźnym, ale 
efektownym płomieniem. Puszczał, więc taki 
odstraszający ogień w stronę krzaków i szedł 
dalej w kierunku Koprzywnicy. Poczuł się wte-
dy raźniej i droga mu szybciej ubywała. Tak 
dotarł do rodzinnego domu. Matka ucieszyła 
się, że wrócił cały i zdrowy, a ojciec też się nie 
gniewał, że trochę nafty z bańki ubyło. Kiedy 
usłyszał jak sobie jego dzielny syn poradził 
z wilkami obiecał, że w czasie przed wielka-
nocnych obrzędów religijnych w najbliższą 
Wielką Sobotę, on sam, w podzięce Bogu za 
pomoc, tym samym sposobem będzie wznie-
cała ogień przed kościołem. I tak widzisz pan, 
powstały w Koprzywnicy Bziuki, zakończył 
swoje opowiadanie Arnold wyciągając z Wisły 
dorodnego leszcza.

Józef Myjak

 „Nie pamiętam ile to wieków może być 
starsze jeszcze przede mną bziukały, nauczy-
łem się od dziadka, pradziadka i tak przecho-
dziło z pokolenia na pokolenie.”

„Bierzemy naftę do ust, wydmuchujemy 
naftę na zapaloną pochodnię i przy tym jest 
podskok do góry”. 

„Trzeba bardzo mocno dmuchać z wia-
trem nie pod wiatr, żeby ogień się nie cofnął 
i będzie dobrze”. 

Wypowiedzi strażaków OSP Koprzywnica zaczerp-
nięte z serwisu yotube.com dotyczące relacji z rezurek-

cji na przestrzeni lat 2001-2009 

Wielki Post to czas, z którym nieroze-
rwalnie związane jest nabożeństwo drogi 
krzyżowej. To wielkopostne nabożeństwo 
o charakterze adoracyjnym polega na sym-
bolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chry-
stusa na Golgotę.

W parafii Matki Bożej Różańcowej księ-
ża wraz z młodzieżą przygotowali insceni-
zacje, które miały na celu bardziej obrazowe 
ukazanie tragicznych przeżyć związanych 
z Męką Pańską.

W piątek V-ego tygodnia Wielkiego Po-
stu miała miejsce w kościele parafialnym 
droga krzyżowa, poprzedzona dwoma scen-
kami. Sceny dialogu dziewczyny z „księ-
dzem” oraz „diabła” z „Jezusem” miały 
charakter wprowadzający wiernych w at-

mosferę dramatycznych przeżyć Zbawiciela 
świata. Odgrywana tego dnia postać Chrystu-
sa, jaka pojawiła się po zakończeniu uprzed-
nich epizodów, „przeniosła” uczestników na 
Kalwarię. Odpowiednio ustylizowany Jezus, 
w tunice i cierniowej koronie, przemieszczał 
się po świątyni wraz z krzyżem. Odpowiadał 
przy każdej stacji na stawiane przez młodzież 
problemy współczesnego świata i życia. Fi-
nalizacja tego religijnego spektaklu dokonała 
się scenami złożenia do grobu i chwalebnym 
Zmartwychwstaniem.

Wielki Piątek naznaczony jest w naszej 
parafii tradycyjnym przemarszem ulicami Ko-
przywnicy, wśród rozważań stacji Męki Pań-
skiej. Tegoroczna droga krzyżowa, poprze-
dzająca Nabożeństwo Wielkopiątkowe, miała 
szczególny charakter, albowiem ubarwiona 
została walorami artystycznymi. Modlitwa 
Jezusa z prośbą o oddalenie kielicha goryczy, 

zdrada Judasza, pojmanie przez żołnierzy, 
sąd przez Piłata i biczowanie – taka przy-
kościelna sceneria zainicjowała tę wielko-
piątkową inscenizację. Potem czekał już 
tylko krzyż i specjalnie wyznaczona trasa, 
którą trzeba było przejść razem z wiernymi. 
Z krzyżem na ramieniu, wśród rzymskiej 
kohorty, smagany biczami, napotykając po 
drodze Szymona Cyrenejczyka, św. Wero-
nikę i płaczące niewiasty, przeszedł Jezus 
koprzywnickimi ulicami. Wszystko po to, 
aby ostatecznie dojść do celu, którym było 
koprzywnickie Maryjne wzgórze. Miejsce, 
które tego dnia symbolizowało jerozolimską 
Golgotę. To na tej ziemi, 2 kwietnia 2010 
roku dokonało się symboliczne ukrzyżowa-
nie Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i złożenie 
do Grobu. Sama natura sprawiła, że pod-
czas sceny krzyżowania niebo prawdziwie 
„zapłakało” deszczem z góry. 

Zdolności aktorskie młodzieży ko-
przywnickiej, wcielającej się w poszczegól-
ne postaci, pomogły pomyślnie zrealizować 
całość inscenizacji drogi krzyżowej. Ufamy, 
że owocem tej specyficznej drogi krzyżo-
wej było głębsze wniknięcie w tajemnicę 
misterium męki pańskiej. 

ks. Adrian Kalek

Inscenizacja
Męki Pańskiej
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Dnia 20 marca b.r. w MGOKiS realizo-
wany był projekt szkoleniowy nt. „Środki 
EFS aktywizują organizację trzeciego sek-
tora w powiecie sandomierskim”. Orga-
nizatorem szkolenia było Sandomierskie 
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 
– Lokalna Grupa Działania. W szkoleniu 
wzięli udział:, przedstawiciele Stowarzy-
szenia 800-lecia Opactwa Cysterskiego 
„Ku Przyszłości”, przedstawiciele Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Niedź-
wice, przedstawiciele KGW z Błonia, kadra 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 
kadra Domu Kultury. W wyniku szkolenia 
złożone zostały następujące projekty:

Szkolenie z L.G.D
„Poprawa dostępności i jakości oferty 

turystyczno-kulturalnej na terenie gminy 
Koprzywnica” – Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy

„Rekompozycja roślinności tradycyjnej 
oraz starych odmian owocowych ogrodu 
pocysterskiego w Koprzywnicy” – Stowa-
rzyszenie 800-lecia Opactwa Cysterskiego 
w Koprzywnicy 

„Z korzeni wyrasta przyszłość – oca-
lić od zapomnienia dziedzictwo kulturo-
we ziemi koprzywnickiej” – Urząd Miasta 
i Gminy w Koprzywnicy

Każde miejsce ma swoją historię ludzi, 
którzy decydują o jej pięknie, budując nie-
materialny potencjał swoich małych Ojczyzn. 
Takimi właśnie osobami są lokalni artyści rę-
kodzielniczy. Osoby, które dzięki swojemu ta-
lentowi potrafią za pomocą pracowitych dłoni 
i bogatej wyobraźni tworzą dzieła sztuki ręko-
dzielniczej. Takim właśnie osobom MGOKiS 
daje szansę, aby mogły swoje prace pokazy-
wać szerszej publiczności, zostać zauważone 
w gminie i w regionie. Od 8 marca do 1 kwiet-
nia w Domu Kultury czynna była wystawa rę-
kodzielnicza „Z serca wydziergane”. 

Około 100 prac począwszy od małych 
dzierganych aniołków a skończywszy na du-
żych haftowanych obrazach zostały pokaza-
ne na Sali górnej DK. Artystki te wymieniamy 
z imienia i nazwiska, bowiem przyszła już naj-
wyższa pora, aby większe grono odbiorców 
mogło się z nimi zapoznać. 

 Floras Elżbieta
 Maria Kalinowska
 Anna Siwicka
 Irena Chabzda
 Zofia Jarecka
 Fronc Maria
 Teresa Wiśniewska
 Turbak Danuta
 Dereń Maria
 Lipa Janina 
 Małgorzata Sarzyńska

Wystawa rękodzielnicza
„Praca jest wynikiem konieczności zewnętrznej. Twórczość jest wynikiem konieczności 

wewnętrznej. Przed każdym człowiekiem stoi wybór tworzyć czy tylko pracować”. 

Każda z pań jest osobą naprawdę wy-
jątkową, ich prace są misternie wykonane 
do tego stopnia, że obrazy wyglądają nie 
jak haftowane, ale jak malowane. Osoby, 
które odwiedziły naszą wystawę, były za-
chwycone widokiem tak pięknych rzeczy, 
często wprost brakowało odpowiednich 
słów. 

Bardzo żywiołowo na wystawę zare-
agowały dzieci i młodzież, które przyszły 
do Dom Kultury ze Szkoły Podstawowej 
w Koprzywnicy. Wszystko ich ciekawiło, 
a wystarczyło popatrzeć na ich miny by 
stwierdzić, że minuty spędzone u nas nie 
będą zmarnowane. 

Wszystkie prace zostały sfotografowa-
ne i skatalogowane natomiast w niedłu-
gim czasie ukażą się w katalogu artystów 
Ziemi Koprzywnickiej w ramach serii wy-
dawniczej KOPRZYVIANA. Taki katalog 
będzie używany w celach promocyjnych 
naszej gminy być może przyczyni się rów-
nież do tego, że panie będą mogły sprze-
dawać swoje wyroby a nabywców znajdą 
właśnie dzięki zamieszczeniu ich dzieł w 
tego typu publikacjach. 

Dla tych, którzy nie mieli okazji bądź 
nie chcieli zobaczyć naszej wystawy obok 
prezentujemy kilka zdjęć. 

FolkF@N 

Po raz drugi w naszym Ośrodku Kultury 
prezentowaliśmy wystawę malarstwa tarno-
brzeskich „artystek” – uczestniczek Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. W maju ubie-
głego roku wystawiono około 40 prac na 
wystawie zatytułowanej „Z serca malowa-
ne”. Obecnie od kwietnia do połowy maja 
prezentowano 20 obrazów wykonanych 
techniką temperową przed-stawiających 
kwiaty i sporadycznie pejzaże. Wszystkie 
uczestniczki grupy plastycznej Uni-wer-
sytetu Trzeciego Wieku to emerytki, które 
z upodobaniem i radością od dwóch lat 
tworzą obrazy, które dzięki tematyce i ko-
lorystyce ogląda się z przyjemnością.

Tuż po zdemontowaniu wystawy tarno-
brzeskich malarek, od 15 maja 2010r. pre-
zentu-jemy rysunki i malarstwo wykonane 

na zajęciach dziecięcego koła plastycz-
nego działającego już od 3 lat w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Ko-
przywnicy. W bieżącym roku na zajęciach 
uczęszczało 15 dzieci w wieku 6-12 lat. Na 

tej wystawie, która jest prezen-ta-
cją prac z ostatnich kilku spotkań 
i zakończeniem tegorocznych za-
jęć znajduje się około 30 obraz-
ków. Przedstawiają trudne prace 
strażaków, portrety mam, wiosen-
ne kwiaty, kwitnące sady itp. Ich 
autorzy to: Ola Witas, Dominika 
Sarzyńska, Paweł i Wojtek Re-
czek - najak-tywniejsi uczestnicy 
zajęć i autorzy pięknych prac, oraz 
młodsi: Gabrysia Masternak, Julia 
Skrzypczak, Jakub Syroka, Karol 
Urbański, Kamila Materkowska, 
Michalina Papka, Szymon Syku-
towski, Wiktor Fudala, Wikto-
ria Figacz, Wiktoria i Weronika 
Oszczu-dłowska. Wystawa potrwa 
do końca czerwca 2010 r. 

Od października 2010r. zapra-
szamy ponownie dzieci zaintereso-
wane plastyką na coty-godniowe 
zajęcia. 

Helena Pilecka

Plastyka w MGOKiS
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W obrębie pocysterskiego zespołu zabyt-
kowego w Koprzywnicy zamontowano na sta-
łe, w postaci kamiennych tablic oznakowanie 
obejmujące organizacje ruchu turystycznego. 
Zamontowanie tablic informacyjnych powstało 
z projektu „Koprzywnica -Cysterskie miejsce 
mocy”, realizowanego przez Stowarzyszenie 
800-lecia Opactwa Cysterskiego „Ku Przy-
szłości” w ubiegłorocznej II edycji programu 
Program Integracji Społecznej ze środków 
PPWOW. Wykonawcą zlecenia była p. Elż-
bieta Graboś- konserwator zabytków. W wy-
niku realizacji zadania powstało 8 kamiennych 

Oznakowanie turystyczne 
przy kościele św. Floriana

tablic umiejscowionych wokół zabytkowego 
obiektu pocysterskiego oraz tablica informa-
cyjna. Stworzenie tablic informacyjnych jest 
odpowiedzią na coraz większe zainteresowa-
nie turystyczne obiektem pocysterskim w Ko-
przywnicy i ma na celu polepszenie dostępno-
ści obiektu dla zwiedzających.

mf

Reguła św. Benedykta to zbiór przepi-
sów normujących życie mnichów, zredago-
wanych przez Benedykta z Nursji ok. 540 
roku na Monte Cassino w oparciu o Pismo 
Święte, dzieła ojców kościoła oraz do-
świadczenia monastycyzmu wschodniego  
i zachodniego. Formuła módl się i pracuj 
jest mottem i dewizą przewodnią zakonów 
benedyktyńskich, cystersów, kamedułów 
i innych. Do dewizy świętego Benedykta 
cystersi dodali jeszcze trzeci człon et lege-
re (czytać). Sam święty Benedykt zalecał 
swoim mnichom czytanie Pisma Święte-
go w ciągu dnia, tzw. lectio divina. Dzień 
św. Benedykta to także święto czytania. 
On sam patronuje uczniom, nauczycielom 
i wydawcom.

W myśl tej dewizy, dnia 07.05.2010 
roku, uczniowie klasy IV ,,a” Szkoły Pod-
stawowej imienia Władysława Jasińskiego 
w Koprzywnicy uczestniczyli w warszta-
tach edukacyjnych z zakresu sztuki i kultu-
ry. Zajęcia ,,Sztuki na kółkach” odbyły się 
w kościele św. Floriana w Koprzywnicy. 
Zostały zorganizowane przez krakowski 
oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
oraz Studio Plenerowania, dzięki dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Spotkanie prowadziły panie Katarzy-
na Wydra i Barbara Łepkowska, które są hi-
storykami sztuki. Znakiem rozpoznawczym 
projektu została Mona Lisa na hulajnodze, 
co-jak wyjaśniały organizatorki-ma podkre-
ślić mobilny charakter przedsięwzięcia oraz 
przekonać, że nie taka sztuka poważna 
i niedostępna, jak często się ją maluje.

Główną ideą spotkania było uświado-
mienie tego, że ze sztuką można obcować 
nie tylko w galeriach, muzeach, w dużych 
miastach, ale również w małych miejscowo-
ściach otoczonych bogatą historią bezcen-
nych zabytków.

Uczestnicy spotkania otrzymali spe-
cjalne karty zadań, które miały zachęcić  
do uważnego rozglądania się po zabytku. 
Dzieci bawiąc się w detektywów sztuki 
tworzyły listę siedmiu cudów naszego ko-
ścioła. Stwierdziły, że będzie to: cysterski 
kościół, romański kościół, barokowe wy-
posażenie, nagrobek Skotnickich, kaplica 
św. Walentego i relikwie. Najwięcej entu-
zjazmu wywołało poszukiwanie atrybu-
tów świętych. Trzeba było odnaleźć m.in. 
klucze, miecz czy różę. Uczniowie z wiel-
kim zaangażowaniem rysowali ornamenty  
i plan budynku kościoła, a rozpoznając cechy 
stylu gotyckiego i barokowego wykazali się 
dobrą znajomością historii, sztuki i religii. Bez 
najmniejszego problemu nazywali elementy 
budowy architektonicznej kościoła i wska-
zywali wizerunki świętych. Dowiedzieli się 
także, co oznaczają skróty INRI i IHS.

Dzieci były zachwycone sposobem 
i pomysłowością przeprowadzenia zajęć. 
Ich zadowolenie wyrażone było radością na 
twarzach oraz wypowiedziami: ,, Mieliśmy 
wielkie szczęście, że to właśnie nasza klasa 
mogła wziąć udział w spotkaniu”, ,,Było faj-
nie”, ,,Muzeum przyjechało do nas”.

Takie zajęcia w plenerze to rzadka oka-
zja, dlatego też uczniowie zaprosili do po-
wtórnego odwiedzenia Koprzywnicy.

Agnieszka Kolasińska

ORA ET LABORA

Tradycją Szkoły Podstawowej w Gawłu-
szowicach jest rokroczne organizowanie Mię-
dzyszkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej 
i Partyzanckiej. Celem tego konkursu jest oca-
lenie od zapomnienia pieśni patriotycznych 
i integracja szkół noszących imię Władysława 
Jasińskiego. Pieśni patriotyczne stają się coraz 
bardziej ,,historią’’ szczególnie dla kolejnych 
młodych pokoleń Polaków. Tegoroczny kon-
kurs odbył się 30 kwietnia. W tym dniu szko-
ła w Gawłuszowicach świętowała kolejną, bo 
już 22 rocznicę nadania imienia Władysława 
Jasińskiego. Uroczystość rozpoczęto prezen-
tacją multimedialną na temat płaskorzeźby 
,,Bitwa pod Grunwaldem’’, która od niedaw-
na znajduje się w tej szkole. Następnie odbył 
się konkurs pieśni, w którym uczestniczyli 
uczniowie z zaproszonych szkół: Mielca, Su-
lisławic i Koprzywnicy. Naszą szkołę repre-
zentowali uczniowie z kl II b i przedstawiciele 
zespołu muzycznego, którzy do Gawłuszowic 
przyjechali pod opieką p. dyrektor Teresy 
Majczak, p. Marty Chamerskiej i p. Bożeny 
Grzyb. Młodzi artyści wystąpili w dwóch ka-
tegoriach: soliści i zespoły-w trzech grupach 
wiekowych- klasy I-III, IV-VI i gimnazjum. 
Występy oceniało profesjonalne jury z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu. W kate-
gorii kl I-III uczniowie z kl II b piosenką ,Serce 
w plecaku’’ wyśpiewali wyróżnienie. Klasę II b 
reprezentowali: Anna Tenderenda, Michał 

Tenderenda, Jakub Garnuszek, Wiktoria 
Swatek i Aleksandra Niekurzak. Uczniów do 
konkursu przygotowała p.Marta Chamerska. 
W kategorii kl IV-VI reprezentacja zespołu 
muzycznego w składzie: Paulina Gdaniec, 
Karolina Kołodziej, Joanna Mianowska, Alek-
sandra Podlewska i Michał Klusek piosenką 
,,Polskie kwiaty’’ też wyśpiewali wyróżnienie, 
gdyż w kategorii zespoły, jury przyznało tylko 
wyróżnienia. W kategorii soliści jury przyznało 
miejsca i tak I miejsce przypadło Emilii Lichoc-
kiej uczennicy kl. IV a ze Szkoły Podstawowej 
w Koprzywnicy. Wszyscy występujący otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Uczniów do konkursu przygotowała p. 
Bożena Grzyb. Podczas obrad jury mogliśmy 
obejrzeć uroczystą akademię przygotowaną 
przez uczniów Szkoły Podstawowej w Gawłu-
szowicach, podczas której recytowano wiersze 
Zbigniewa Kabaty, Feliksa Konarskiego, Zbi-
gniewa Herberta i Marii Konopnickiej, oraz 
wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych. Po 
zakończeniu części artystycznej głos zabrali 
zaproszeni goście - ,,Jędrusie” a byli nimi: p. 
Jan Gałuszka, p. Stefan Świerczek i p. Mieczy-
sław Korczak. 

Pani dyrektor Teresa Majczak złożyła ze-
branym propozycję, aby uczniowie kl. VI z za-
przyjaźnionych szkół ,,Jędrusiowych” spotykali 
się pod koniec roku szkolnego na mszy świętej 
dziękczynnej w Sanktuarium Matki Bożej Bo-

Partyzanckie śpiewanie 
w Gawłuszowicach

lesnej w Sulisławicach. Akcen-
tem kończącym spotkanie był-
by hołd oddany ,,Jędrusiom” 
leżącym na tamtejszym cmen-
tarzu. Inicjatywa p. dyrektor 
została pozytywnie przyjęta 
przez zaprzyjaźnione szkoły. 
Spotkanie w Gawłuszowicach 
przebiegło w miłej atmosferze. 
Było okazją do zaprezentowa-
nia talentów uczniów, rozmów 
i wymiany doświadczeń. Cie-
szymy się sukcesami naszych 
wychowanków.

Bożena Grzyb
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nej oraz dużego zapotrzebowania na tą formę 
opieki. Budynek został wyposażony w windę 
dla osób niepełnosprawnych, którą dofinan-
sował Urząd Marszałkowski w Kielcach ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Powstała nowa część rehabilitacyjna z gabi-
netami fizjoterapii z salą rehabilitacji ruchowej 
oraz zapleczem do hydroterapii. Z rehabilitacji 
mogą korzystać pacjenci zakładu jak również 

osoby wymagające rehabilitacji z terenu Miasta 
i Gminy Koprzywnica.

Dla pacjentów zakładu zostały udostęp-
nione pokoje z łazienkami dla osób niepełno-
sprawnych. Obecnie w zakładzie może prze-
bywać 45 osób.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Starostwa Po-
wiatu Sandomierskiego, Urzędu Miasta i Gmi-
ny Koprzywnica, Szpitala w Sandomierzu, 
pracownicy Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej ,,MEDYK’’, Placówek Oświato-
wych, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Chorobą Alzheimera z Koprzywnicy, 
Stowarzyszenia Alzheimerowskiego z Lublina 
oraz pozostali goście, którzy wspierali inicjaty-
wę rozbudowy zakładu.

Poświęcenia nowej części zakładu dokonał 
Ks. Proboszcz Parafii Św. Floriana Jerzy Burek.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: 
Starosta Powiatu Pan Stanisław Masternak,

Prezes Stowarzyszenia Marek Majkowski, 
kierownik Zakładu Lucyna Majkowska, przed-
stawiciel NFZ Anna Lamparska oraz Marsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego poprzed-
niej kadencji Pan Franciszek Wołodźko oraz 
Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica Pani 
Dorota Kruszec- Nowińska.

Środki na rozbudowę zakładu pozyska-
no z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, 
środki własne Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

Uroczyste otwarcie nowej części 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
10 marca 2010

Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Lecz-
niczego w Koprzywnicy trwała od 2005 
roku.

Konieczność rozbudowy wynikała z Pro-
gramu dostosowania zakładów do kryteriów 
które muszą spełniać Zakłady Opieki Zdrowot-

Chorobą Alzheimera oraz udział finansowy 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
,,MEDYK’’. 

Mamy nadzieję, że inicjatywa Stowarzy-
szenia dotycząca budowy Basenu rekreacyj-
no-rehabilitacyjnego, którego projekt wraz po-
zwoleniem na budowę uzyska poparcie Rady 
Miasta i Gminy Koprzywnica, rozpocznie się 
już jesienią 2010 roku. 

Uroczyste obchody Święta Strażaka mia-
ły miejsce 2 maja b.r. w miejscowości Kle-
czanów oraz 23 maja w Konarach. W Kle-
czanowie rozpoczęły się przemarszem spod 
tamtejszej Remizy OSP pod kościół pw. Św. 
Katarzyny Dziewicy i Męczennicy i Św. Sta-
nisława BM. Całą procesję prowadziła Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Koprzywnicy. Z kolei w Konarach na-
sza orkiestra uświetniła muzyczną oprawą 
Obchody 95. rocznicy Bitwy pod Konarami 

Koprzywnicka Orkiestra koncertuje
na Uroczystościach Strażackich w sąsiednich gminach

Legionów Józefa Piłsudskiego. Obydwa wy-
jazdy orkiestry odbyły się pod batutą kapel-
mistrza Sławomira Najduka.

WIZYTY DELEGACJI
Z PINSKA NA BIAŁORUSI

W dniach 18-21 marca b.r. grupa około dwudziestu osób 
z białoruskiego Pińska w tym delegacja z sandomierskiego 
Urzędu Miasta gościła w wybranych wcześniej miejscowo-
ściach powiatu sandomierskiego. Wśród gości byli m.in.: 
zastępca starosty, skarbnik, naczelnik oświaty, naczelnik wy-
działu kultury, dyr. firmy budowlanej, przedstawiciel instytu-
cji rolniczej oraz ksiądz, będący tłumaczem. Wizyta w naszej 
gminie przypadła na datę 19 marca. Był to jednodniowy pobyt, 
podczas którego nasi goście ciepło przyjęci przez gospodarzy 
naszej gminy złożyli wspólną wizytę w Handlowo - Usługowej 
Spółdzielni Ogrodniczej „Koprzywianka” oraz 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. 
W Domu Kultury głos zabrali: burmistrz Marek 
Jońca, sekretarz Dorota Kruszec-Nowińska, 
dyrektor DK Alicja Stępień, proboszcz parafii 
p.w. św. Floriana ks. Jerzy Burek, następnie 
wszyscy zapoznali się z ogólnym funkcjonowa-
niem jednostki, po którym czekała wcześniej 
przygotowana niespodzianka, bowiem grupa 
taneczna „Samba Koprzywnica” zaprezento-
wała układy taneczne, które z zaciekawieniem 
przykuwały uwagę wszystkich zebranych. Spo-
tkanie zakończył wspólny poczęstunek.
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WYWIAD

Pani Marto jak to jest z Waszym Osiedlem? Czujecie się 
częścią Koprzywnicy czy raczej zupełnie innym „organizmem 
administracyjnym”?

Cegielnia zanim została przyłączona do Koprzywnicy 
w 2001r. była wsią, a przyłączenia dokonano tylko dlatego, 
żeby Koprzywnica uzyskała status miasta. Obecnie radni z Ko-
przywnicy zapomnieli już o tym fakcie i traktują Cegielnie, która 
jest teraz  Osiedlem Koprzywnicy po macoszemu. Nie szanują 
woli mieszkańców Osiedla, których reprezentuję, odmawiają 
utworzenia dla Naszego Osiedla jednomandatowego okręgu 
wyborczego. Mogłabym zrozumieć radnych z Koprzywnicy, 
że boją się utracić jeden mandat na rzecz Cegielni. Zaś zupeł-
nie nie rozumiem decyzji radnych z miejscowości: Trzykosy, 
Dmosice, Sośniczany i Krzcin, mówiących „nie” dla utworze-
nia okręgu wyborczego Osiedla Cegielnia. Mam nadzieje, że 
na kolejnej sesji Rady Miejskiej zapadnie korzystna decyzja dla 
Osiedla Cegielnia dotycząca utworzenia jednomandatowego 
okręgu wyborczego.

Jak Pani uważa, czy kadencja obecnego Burmistrza i Rady 
Miejskiej jest dla Was  odczuwalna w zmianach na Osiedlu? 
Może Pani wymienić inwestycje poczynione właśnie na Cegielni?

Tak oczywiście. Za kadencji Pana Burmistrza Marka Jońcy 
Osiedle Cegielnia zmienia swój wizerunek na plus. Została po-
łożona nawierzchnia asfaltowa na ul. Kwiatowej. Ul. Floriańska 
została przebudowana, dostała nową nawierzchnię asfaltową, 
powstały nowe chodniki i wjazdy na posesje. Trwają prace 
związane z zagospodarowaniem zbiornika wodnego. Będzie 
powiększone kąpielisko, dodatkowo wybudowany zostanie 
drewniany pomost z wieżą obserwacyjną dzięki której kąpią-
cy się będą bezpieczniejsi. Powstanie scena i miejsca siedzące 
dla widowni – tak by można było urządzać nad wodą imprezy 
plenerowe, będzie nowy parking. Powstanie jeszcze ścieżka ro-
werowa oplatająca cały zalew. 

Czy w swojej działalności Przewodniczącego Osiedla 
(sołtysa) ma Pani jakieś motto, cytat, który Pani towarzyszy 
w tej służbie społecznej? 

Pani Ireno, która to Pani kadencja? Jak pracuje się Pani 
w radzie?

To moja pierwsza kadencja bycia radną, a druga kaden-
cja mojego sołtysowania. Praca w radzie to duże wyzwanie 
i duża odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Są takie 
sytuacje, kiedy kompromis jest najlepszym wyjściem i roz-
wiązaniem.

Jak Pani może scharakteryzować siebie jako radną, co 
do tej pory udało się zrobić?

Jestem osobą kochającą swoją miejscowość. Zależy mi 
bardzo na rozwoju i ulepszaniu życia naszych mieszkań-
ców. Jest dużo spraw i problemów, z którymi boryka się na-
sza wieś. Zrozumienie i pokora to cechy, którymi kieruje się 
w mojej pracy. Jako radna i sołtys osiągnęłam z mieszkańca-
mi bardzo dużo i możemy się z tego bardzo szczycić. Praca 
rozpoczęła się wiosną 2003 r. Wraz z Radą Sołecką, mło-
dzieżową Strażą Pożarną w Krzcinie i mieszkańcami przy-
stąpiliśmy do budowy boiska piłki nożnej. Potem rozburzy-
liśmy starą remizę, w której powstał skwer z zabytkową 100 
– letnią sikawką. Następnie była naprawa i budowa pomp 
chemizacyjnych. Cały czas współpracowaliśmy z Dyrekcją 
Szkoły Podstawowej i udzielaliśmy jej pomocy finansowej. 
Przez okres mojej kadencji na terenie naszej miejscowości 
powstało 6 odcinków dróg asfaltowych i jedna droga be-
tonowa dł. 1600 m. po 25 latach mieszkańcy mojej miej-
scowości doczekali się pięknej strażnicy z wielofunkcyjną 
świetlicą, nowoczesną kuchnią i obszerną salą taneczną. 
Obook Remizy wybudowaliśmy społecznie boisko piłkar-
skie dla dzieci mini – orlik oraz boisko dla piłki siatkowej. 
Liczne dyplomy, puchary i nagrody, które ozdabiają gabloty 
i ściany naszej świetlicy, świadczą o zaangażowaniu miesz-
kańców w konkursy, zawody i turnieje. W 2008r. rozpoczę-
to budowę kaplicy. Dzięki ofiarności naszych mieszkańców, 
powstała piękna kaplica p.w. św. Joanny Beretty Molla.

Może się Pani ustosunkować do obecności Warszta-
tów Terapii Zajęciowej na terenie waszej wsi. Jak wam się 
współpracuje?

Bardzo dobrze się stało, że Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej są w budynku po byłej Szkole Podstawowej, ponieważ 
obiekty te uległy by zniszczeniu i dewastacji. Myślę, że kie-
dy Warsztaty Terapii Zajęciowej przeniosą się do Krzcina 
i będą tu funkcjonowały to współpraca będzie się dobrze 
układać.

Uważa Pani, że Krzcin to wioska z przyszłością? Jakie 
macie dalsze perspektywy, co z budową kompleksu tury-
stycznego z Piasecznem, wyjdzie coś z tych planów?

Tak, nasza miejscowość to wioska z przyszłością. Jej per-
spektywy to powstający zalew po kopalni Piaseczno. W tym 
kierunku Jednostka OSP Krzcin zabiega o łódź motorową 
i torbę medyczną. Plan Odnowy Miejscowości to rozwój in-

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” 
w Koprzywnicy rozpo-
częła swoją działalność 

w1947 roku. Od roku 1950 GS „SCH” otwo-
rzyła piekarnię, która do tej pory piecze chleb 
według ówczesnej receptury.

Produkty z naszej piekarni charakteryzują 
się wysokimi walorami smakowymi i zdrowot-
nymi. Są produkowane na naturalnym zakwa-
sie, bez dodatku polepszaczy i konserwantów, 
co gwarantuje wyśmienity smak i zapach. Tra-
dycja wypieku jest przekazywana z pokolenia 
na pokolenie i do dziś metoda jego produkcji 
jest taka sama jak dawniej. Chleb wypiekany 
jest w tradycyjnym piecu chlebowym wyko-
nanym z cegły. Nasz chleb otrzymał wiele 
nagród m.in. nagrodę w konkursie „Nasze Ku-
linarne Dziedzictwo”.

Wszystko to sprawia, że nasz chleb jest 
rozpoznawany, wiele razy nagradzany i jest 
swoistą wizytówką Ziemi Koprzywnickiej.

Mama, Mutti, Moeder Mère, Maman  
Mamo Máthair  Madre, Mamma , Maica 
prawie wszędzie na świecie to słowo ma 
jednakowe znaczenie bo choć inaczej się 
je wymawia ma takie samo znaczenie. To 
miłość, ciepło, czułość, bezpieczeństwo, 
spokój, mądrość- skarb, jaki otrzymujemy 
na całe życie, bezcenny bagaż bezgranicz-
nej miłości – chyba tylko w wypadku mi-
łości matki i dziecka sprawdza się myśl, że 
kocha nie za coś, ale mimo wszystko. 

Być może, dlatego też w maju najpięk-
niejszym miesiącu wiosny wszystkie mamy 
mają swoje święto, – co roku dokłada się 
starań, aby ten dzień wyjątkowy. Od trzech 
lat w naszej gminie ten dzień nabiera wy-
jątkowego klimatu i jest naprawdę ważnym 
świętem a to, dlatego iż wszystkie placówki 
łączą swoje siły i w MGOKiS grają wyjątko-

Chciałabym pozostawić coś po sobie w myśl zasady:
„Człowiek jest wart tyle, ile potrafi zrobić dla przyszłych 

pokoleń. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem 
dla siebie” (Seneka) 

Jak, na co dzień wygląda praca Przewodniczącego Osiedla? 
Jest to praca społeczna, pełna odpowiedzialności a jedno-

cześnie prestiżowa w swoim środowisku.  Dla mnie najważ-
niejsze jest by mieszkańcy Osiedla byli zadowoleni z efektów 
moich działań. Staram się być dobrym gospodarzem. Pełnię 
funkcje łącznika między Urzędem Gminy a mieszkańcami, na 
bieżąco informuję o nowościach, czy zaistniałych w gminie 
wydarzeniach. Niosę pomoc i świadczę porady osobom, które 
oczekuję tego ode mnie.

Na terenie Cegielni leży zalew i wiemy, że są tam prowa-
dzone bardzo poważne inwestycje w celu stworzenia komplek-
su rekreacyjnego z prawdziwego zdarzenia. Czy mieszkańcy 
Cegielni wiążą z tym jakąś nadzieję na rozwój osiedla?

Otoczenie zbiornika wodnego zmienia swój wygląd – do-
celowo będzie to atrakcyjne miejsce wypoczynku nie tylko 
dla mieszkańców ale też dla turystów. Warto kreować i upo-
wszechniać wizerunek naszej Ziemi Koprzywnickiej jako regio-
nu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą. Bliskość po-
cysterskiego obiektu klasztorno-kościelnego, czyste powietrze 
i malowniczy teren  to tylko niektóre mocne atuty tego miejsca. 
Postawienie na gminę turystyczną  niesie pewne perspektywy 
i szanse rozwojowe  naszego regionu, to też może być „złoty 
środek” dla mieszkańców Osiedla Cegielnia. To, co dla jed-
nych jest formą wypoczynku dla innych stanowi źródło pracy. 
Przyjadą turyści, trzeba im będzie zapewnić te podstawowe 
potrzeby, noclegi i wyżywienie. Warto pomyśleć o stworzeniu 
ciekawych atrakcji pobytu, sprzedaży lokalnych  pamiątek czy 
regionalnych specjałów kulinarnych. To okazja do wytyczenia 
tematycznych szlaków turystycznych jak i do promocji zabyt-
ków Miasta i Gminy Koprzywnica. Uważam, że warto uczynić 
z turystyki lokomotywę rozwoju naszej gminy przy jednocze-
snym przywróceniu jej świetności i prestiżu.

Z Przewodniczącą Zarządu Osiedla 
Cegielnia – Martą Gach rozmawiała A.S.

Z sołtysem i radną miejscowości Krzcin 
– Ireną Sokołowską rozmawiała Majka.

WYWIAD

we przedstawienie, – co roku w innej opra-
wie i klimacie już na stałe wpisane zostało 
w kalendarz imprez DK. 

Po raz kolejny współpracowało z nami 
Przedszkole „Pod Sosnami”- wychowan-
ków tym razem przygotowała Pani Iwona 
Staszczak, nie zabrakło również małych 
artystów ze Szkoły Podstawowej im. Wła-
dysława Jasińskiego w Koprzywnicy przy 
wsparciu Pani Bożeny Grzyb. Wielką nie-
spodziankę swoim niesamowitym wystę-
pem zrobiły grupy WOKAL I, WOKAL II, 
AVANAGARDA, BLACK STARS, SAMABA. 
Efekty, jakie, pokazali to owoce pracy in-
struktorów Anity Bajorskiej, Małgorzaty 
Ciach, Justyny Klag. 

Po minach mam siedzących na sali 
i obserwujących występy swoich pociech 
widać było, że jest to najlepszy prezent, 
jaki mogły otrzymać w dniu ich święta, bo 
wszystkie te wiersze piosenki a nawet tańce 
były wyrazem uczuć, których żadnym sło-
wem opisać się nie da.

Orki 

Dzień Matki

Piekarnia “Samopomoc Chłopska” 
w Koprzywnicy, Świętokrzyskie.

Kontakt:
ul. Leśna
27-660 Koprzywnica
Tel: (15) 847 61 37
Fax: (15) 847 61 88
e-mail: 
gs_koprzywnica@interia.pl

Więcej informacji o naszej pie-
karni i Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Ko-
przywnicy można znaleźć na 
naszej stronie internetowej:
www.gskoprzywnica.pl
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INFORMACJA Z REALIZACJI 
INWESTYCJI      na dzień 15.05.2010r.

Drogi gminne:
1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 4222023 Świę-

życe – Sośniczany oraz remont mostu w miejscowości 
Sośniczany i przebudowa wału rzeki Koprzywianki w 
m. Sośniczany wraz z przebudową drogi gminnej –etap 
II”

W drodze przetargu wybrano wykonawcę: Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. Zo.o. w Opato-
wie za kwotę : 1.418.082,96 zł z czego środki otrzymane 
budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011 to kwota - 601.848,00 zł,
– udział gminy to kwota - 816.234,96 zł.
Przebudowa polegać będzie na:
– przebudowie drogi gminnej Nr 4222023 Świężyce-So-

śniczany na dł. 1750 mb
– remoncie mostu w ciągu drogi gminnej Świężyce-So-

śniczany na dł. 42,7 mb
– przebudowie wału rzeki Koprzywianki na dł. 266 mb
– przebudowie drogi gminnej na wale  na dł. 266 mb

Termin zakończenia zadania 15.10.2010 r.  

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 0851TKoprzywnica 
- Beszyce Dolne na odcinku 4897 mb wraz z chodnikiem 
i infrastrukturą towarzyszącą.

Wykonawca robót drogowych: SKANSKA  S.A ul. 
Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa przystąpił do 
realizacji drugiego etapu wykonania  prac drogowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.363.366, 61 zł:
– dofinansowanie z EFOR w kwocie 2.018.019,97 zł 
– środki gminy w kwocie 1.345.346,64 zł

Termin zakończenia inwestycji 30.08.2010r. 
          
3. Odbudowa  odcinków dróg gminnych:  

   
Odbudowa drogi gminnej  nr 001283T Beszyce Wieś  

na odcinku od km 0+019,00 do km  0+609,00 – I etap 
   

Odbudowa drogi gminnej nr 001267T Krzcin Wieś 
na odcinku od km 0+072,00 do  km 0+452,00 

         
W drodze przetargu nieograniczonego został wyło-

niony wykonawca  robót drogowych tj. Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo- Mostowych Sp. z.o.o Opatów  ul. Ćmie-
lowska 4

Całość robót drogowych wynosi:  178.558,59 zł                                                                                                         
– dofinansowanie z budżetu państwa to kwota – 

100.000,00 zł – MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków 
Klęsk Żywiołowych

– udział gminy to kwota – 78.558,59 zł
Odbudowa polegała będzie na  wzmocnieniu istnie-

jącej podbudowy tłuczniem kamiennym oraz wykona-
niu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
utwardzeniu obustronnym poboczy.

DBAJMY O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK 
WŁASNEGO OTOCZENIA

Dbałość o czystość otoczenia i ochronę środowiska jest prio-
rytetowym zadaniem nie tylko organów administracji państwo-
wej, ale również wszystkich obywateli. Tworzymy w ten sposób 
wizerunek własny w oczach świata. Regulacje prawne jedno-
znacznie określają zakres obowiązków w tym temacie. Ustawa 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U.z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późn.zm.) określa 
między innymi obowiązki właścicieli nieruchomości :

Cyt. „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku przez::
– wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbie-

rania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urzą-
dzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym;

– przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyj-
nej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest 
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie 
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

– zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regu-
laminie;

– gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpły-
wowych;

– pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości od-
padów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób 
zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

– uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;”

Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu powyżej 
podanego obowiązku obowiązani są do udokumentowania, 
w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez 
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez 
okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

Zezwolenie na prowadzenie powyższych usług na terenie 
Gminy posiadają:
– Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o Sandomierz ul. Przemysłowa 12- odbiór odpadów 
komunalnych, oraz w zakresie opróżniania zbiorników bez-
odpływowych,

– Siudak Dariusz – Świniary – w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych.,

– Cieciura Leszek- Błonie – w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych,

– A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o Tarnobrzeg- odbiór odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości. 

Firmy prowadzące zbiórkę odpadów komunalnych w in-
nych terminach podanych w kalendarzu odbierają odpady se-
gregowane, wydają worki do bezpłatnego odbioru odpadów 
segregowanych osobom mającym zawartą umowę. Dwa razy 
do roku prowadzona jest zbiórka odpadów elektrycznych 
i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych.

Większa część społeczeństwa świadoma jest obowiązków 
wynikających z powyższej ustawy i spełnia wymogi zapisu tej 
ustawy. Urząd Miasta i Gminy jest wdzięczny za  taką postawę 
prosząc jednocześnie o kontynuację wspólnej dbałości o czy-
stość w swoim najbliższym otoczeniu.

Poniżej przedstawiam stan zawartych umów wg sołectw 
z ternu Gminy.

Lp. Sołectwo
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1 Beszyce 70 52
2 Błonie 88 73
3 Ciszyca 95 83
4 Dmosice 61 47
5 Gnieszowice 124 99
6 Kamieniec 29 21
7 Krzcin 162 135
8 Koprzywnica w tym : os. Cegielnia i os. Zarzecze 758 650
9 Łukowiec 85 66
10 Niedźwice 82 63
11 Postronna 57 46
12 Sośniczany 107 91
13 Świężyce 49 40
14 Trzykosy 61 44
15 Zbigniewie Kolonia 65 57
16 Zbigniewie Wieś 35 27

Razem: 1927 1594

Informacja z obrad Rady Miejskiej 
w Koprzywnicy z dnia 15 kwietnia 2010 roku

Obrady odbyły się według zamieszczonego niżej po-
rządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej 

sesji.
3. Informacja Burmistrza z realizacji budżetu między se-

sjami.
4. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2009 rok.
6. Wysłuchanie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
7. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy za 2009 r.
8. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miej-

skiej w Koprzywnicy w sprawie absolutorium.
9. Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu 

i ocena wykonania budżetu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmi-

strza Miasta i Gminy w Koprzywnicy za 2009 r.
11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji. 

Zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XLII/194/10 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2010 rok
UCHWAŁA  NR XLII/195 /10 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej
W uchwale budżetowej gminy Koprzywnica na 

2010r. po zmianach zaplanowano dotację celową dla Po-
wiatu Sandomierskiego w łącznej kwocie 130.000 zł. na 
przebudowę dróg powiatowych. Warunkiem udzielenia 
pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu te-
rytorialnego jest podjęcie uchwały określającej przezna-
czenie oraz kwotę pomocy.

UCHWAŁA Nr XLII/196/10  w w sprawie rozpatrze-
nia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok 
i udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Ko-
przywnicy z tego tytułu.

INFORMACJA Z REALIZACJI 
INWESTYCJI      na dzień 15.05.2010r.

Zalew.
Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowla-

ny Michał Lipiński Sandomierz ul. Okrzei 6.
W dniu 16.04.2010 roku odbył się odbiór I Etapu ro-

bót (utwardzenie placu nr 1 i utwardzenie placu nr 2).
Prace przebiegają bez zastrzeżeń.
Planowany termin zakończenia wszystkich prac ob-

jętych przetargiem  zgodnie z umową z wykonawcą to 
dzień  30.09.2010 rok.

Remont świetlicy w miejscowości Niedźwice i re-
mont budynku OSP w Ciszycy na   świetlicę wiejską 
w miejscowości Ciszyca.

Wykonawcą robót jest firma RS-BUD Zdzisław Roz-
czypała Wiązownica, obecnie       trwają prace na tych 
obiektach, prace te przebiegają bardzo sprawnie.

Termin zakończenia prac zgodnie z umową z wyko-
nawcą to dzień 30.11.2010 rok.

Natomiast zakończenie wszystkich prac wykonawca 
przewiduje wcześniej może to być 30.07.2010 rok.

Remont – modernizacja budynku Przedszkola w Ko-
przywnicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
budynku.

W dniu 19.03.2010 roku odbył się przetarg nieograni-
czony na remont budynku Przedszkola, w drodze prze-
targu został wyłoniony wykonawca robót tj. P.U.H PROFI 
Anna Bawoł Mielec ul. Raciborskiego 7 za kwotę brutto 
1.064.977,64 zł, umowa z wykonawcą zostanie podpisa-
na 16.04.2010 roku.

Zakres robót obejmuje: - roboty remontowe we-
wnątrz budynku, roboty elektryczne,      instalacje sa-
nitarne: co,gazowa pogazowa wod-kan, technologia 
kotłowni, wentylacja mechaniczna, podjazd dla osób 
niepełnosprawnych, wymiana pokrycia dachu, termo-
modernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okien-
nej i drzwiowej, oraz zagospodarowanie terenu wokół 
budynku.

Realizacja tego zadania nastąpi od dnia 01.06.2010 
roku do dnia 30.10.2010 roku.

Całość zadania łącznie z opracowaną dokumentacją 
techniczną, inspektorem nadzoru i robotami budowlany-
mi to kwota 1.092.957,64 zł. z tego udział gminy kwota –  
765.546,20 zł.   i dotacja z RPO w kwocie- 327.411,44 zł.

frastruktury, melioracja, kanalizacja, drenaż, budowa dróg, 
w tym „droga powiatowa Schetynówka”. Plan Odnowy 
Miejscowości to program przyszłościowy, uwzględniający 
wszystkie problemy borykające naszą miejscowość. Po 20- 
latach rusza modernizacja i budowa sieci wodociągowej 
PCV. Inwestycja ta ma być zrealizowana w ciągu 3 lat. 

Będzie Pani kandydować na następną kadencje rady 
miasta? Jeśli tak, jaki ma Pani argumenty dla wyborców 
żeby wybrali akurat Panią?

Do wyborów jest jeszcze kilka miesięcy. Trudno mi dziś 
powiedzieć co będzie. Znając życie wszystko może się wyda-
rzyć. A jeśli będę to na pewno nie będzie to czas stracony. 

Ostatni czas był dla nas wszystkich trudny m.in.: za 
sprawą powodzi, która nawiedziła nasze województwo, jak 
społeczność Krzcina poradziła sobie z tą sytuacją? Wśród 
ludzi można było obserwować panikę czy raczej mobiliza-
cję do pomocy przy umacnianiu wału. Jaki Pani ocenia dzia-
łania władz gminy, czy stanęły na wysokości zadania?

Jeżeli w danej miejscowości istnieje Jednostka OSP, to 
gwarant spokoju i bezpieczeństwa dla całej wsi i okolic. Nie 
było paniki wśród mieszkańców, wręcz mobilizacja i po-
czucie zaangażowania w pracę przy wałach i całodobowe 
monitorowanie zagrożonych terenów. Dziękuje strażakom 
i mieszkańcom za ciężką i niebezpieczną służbę i pracę, aby 
zawsze czuwali nad nami i naszym mieniem. W tych trud-
nych dniach i nocach nasze Władze Gminy zdały egzamin 
na szóstkę z plusem. Obecność i dobre ciepłe słowo zna-
czyło wiele. Panie Burmistrzu dziękujemy z całego serca.
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Wieści ze szkolnego podwórka

Na trwałe w Szkole Podstawowej w Niedź-
wicach w ceremoniał szkolny wpisał się Dzień 
Ziemi, który odbył się 22 kwietnia 2010r. 
W tym dniu w szczególny sposób kierujemy 
myśli i czyny na ochronę środowiska. Ucznio-
wie klas IV-VI przygotowali występ artystyczny, 
podczas którego zwrócono uwagę na problem 
odpadów i czasu, w jakim ulegają rozkładowi 
w środowisku naturalnym. W rolę ekodzienni-
karza wcielił się Karol Kaczmarski prowadząc 

DZIEŃ ZIEMI 2010
,,Ekologiczny Teleekspress”. Występ uświetni-
ły odgłosy ptaków leśnych, a także wykonane 
przez uczniów piosenki ekologiczne.

Rozstrzygnięty został także konkurs lite-
racki pt. ,,Przyroda – moja miłość”, gdzie naj-
ciekawsze prace napisały: Katarzyna Graboń 
z kl.IV, Aleksandra Abramczyk z kl. V i Alek-
sandra Ciach z kl.VI.

Uczniowie z klasy IV zaprezentowali stroje 
na różne okazje wykonane z surowców wtór-
nych, a szkolni sportowcy podkreślili rolę sportu 
w zdrowym stylu życia pobudzając widownię 
do wykonania kilku ćwiczeń gimnastycznych. 
Wiele uśmiechu wzbudziły prezentowane 
przez uczniów humory ekologiczne.

Na zakończenie obchodów dnia Ziemi 
każda klasa począwszy od oddziału przed-
szkolnego zasadziła własne drzewko przed 
szkołą. 

 Elżbieta Król

14 maja 2010 roku w Szkole Podstawo-
wej w Niedźwicach złożył wizytę niezwy-
kły i niecodzienny gość – poseł  Parlamen-
tu Europejskiego – pan Paweł Zalewski.

Najpierw spotkał się z uczniami naszej 
szkoły, przedstawił się, a następnie przybli-
żył nam tematykę wielkiej, unijnej polityki. 
Uczynił to w sposób bardzo przystępny, 
ciekawy i poparty przykładami z życia.

Kolejnym etapem spotkania był wy-
wiad z gościem, który przeprowadziły 
uczennice klasy IV, redaktorki szkolnej 
gazetki „LUPA”: Weronika Satławska, Mo-
nika Pyszczek i Ania Kuśmierz. Pan poseł 
odpowiadał na przykład na pytania o jego 
zainteresowania polityczne i poza polity-
ką, o pracę w Brukseli, związek z naszymi 
okolicami, ulubioną kuchnię itp. Następnie 
pytania zadawali inni uczniowie, ale także 
pan Zalewski wypytywał naszych pod-
opiecznych o np. zainteresowania sportowe.

Po spotkaniu z uczniami gość zwiedził 
naszą szkołę, na dłużej zatrzymał się na sali 

WIZYTA EUROPOSŁA

gimnastycznej, gdzie zagrał w tenisa stoło-
wego z uczniami klasy sportowej. Mecz 
okazał się długi, wyczerpujący i bardzo za-
cięty. Jednak nie pamiętamy już kto wygrał, 
bo tu chodziło tylko o dobrą zabawę. 

W celu uzupełnienia straconych pod-
czas meczu kalorii pan dyrektor zaprosił 
gościa na obiad w szkolnej stołówce.

Uczniowie serdecznie podziękowali 
panu Pawłowi Zalewskiemu za przyby-
cie, rozmowę i ciekawe refleksje na tema-
ty pracy w Brukseli. Podziękowali również 
za przyczynienie się do wyjazdu kilku na-
szych uczniów do Brukseli jesienią ubiegłe-
go roku. Wręczyli także skromny prezent 
w postaci szkicu ołówkiem dworku bę-
dącego niegdyś szkołą, a którego obecnie 
właścicielem jest właśnie pan poseł. Można 
więc rzec, że była to wizyta sąsiedzka.

Od gościa zaś dostaliśmy piłkę „unijną”, 
tzn. z namalowanymi symbolami Unii Eu-
ropejskiej.

Agnieszka Ambroziak

Życie ludzkie jest zbyt cenne, aby móc 
pozwolić sobie na igranie z nim lub nieumie-
jętność ratowania i udzielania pomocy w ra-
zie potrzeby. Musimy już małe dzieci uczyć 
i wpajać im potrzebę niesienia pomocy.

W tym celu już po raz kolejny 12 maja 
2010 roku w szkole podstawowej w Niedź-
wicach odbył się pokaz udzielania pierwszej 
pomocy. Udział wzięli wszyscy podopieczni 

NAUKA RATOWANIA ŻYCIA
pokazali, zademonstrowali użycie podsta-
wowego sprzętu ratującego życie. Omówili 
kilka podstawowych i najczęstszych sytuacji, 
z jakimi styka się człowiek w życiu oraz za-
demonstrowali jak pomóc w poszczególnych 
przypadkach tak, aby nie wyrządzić jeszcze 
większej krzywdy, a udzielić pomocy. Omó-
wiono między innymi pomoc przy złamaniu 
nogi lub ręki, krwotok, zemdlenie, jak wyko-
nać sztuczne oddychanie. Kolejnym etapem 
były ćwiczenia praktyczne, podczas których 
jeden z uczniów był poszkodowanym, a inny 
ratującym. W trakcie zajęć dzieci zadawały 
pytania, ratownicy zaś z wielką cierpliwości 
i dokładnością udzielali odpowiedzi.

Na koniec uczniowie wyszli przed bu-
dynek szkoły, gdzie stał ambulans. Mogli go 
obejrzeć z bliska, jego wyposażenie, a nawet 
usiąść za kierownicą.

Była to bardzo pouczająca lekcja i dla 
dzieci, i dla nauczycieli.

Agnieszka Ambroziak

naszej placówki, zaś przeprowadzili go pra-
cownicy – ratownicy medyczni Grupy Ratow-
niczej PCK w Sandomierzu, panowie Tomasz 
Marzec i Robert Paciura.

Panowie najpierw ze swoim sprzętem 
i pokazem gościli u naszych najmłodszych 
uczniów – klasy „0”. Następnie odbył się kil-
kugodzinny wykład na sali gimnastycznej dla 
pozostałych uczniów klas I –VI. Ratownicy 

Dnia 11 maja 2010 roku w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Kielcach od-
była się specjalna gala podsumowująca 
dziesięciolecie programu „Bezpieczne 
Świętokrzyskie”. Najbezpieczniejsze po-
wiaty zostały uhonorowane Koziołkami 
Świętokrzyskimi.

Powiat sandomierski jest tym powia-
tem, który w ciągu tych 10 lat był najsku-
teczniejszy.

Program „Bezpieczne Świętokrzy-
skie”, który jest wdrażany od 10 lat zo-
stał zainicjowany przez świętokrzyskiego 
komendanta wojewódzkiej policji, woje-
wodę i marszałka. Jego głównym celem 
jest podnoszenie społecznego poczucia 
bezpieczeństwa.

Na tę uroczystość zaproszony zo-
stał także dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Niedźwicach – mgr Krzysztof Chmie-
lowiec. Nasza placówka jest tą, która 
z Bezpiecznym Powiatem Sandomierskim 
współpracuje od kilku lat. W ramach pro-
gramu dostaliśmy środki na monitoring 
szkoły, dzięki któremu teren wokół szko-
ły wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, sam 
budynek i znajdujące się w nim sprzęty, 
np. sprzęt komputerowy i multimedialny są 
chronione przed wandalizmem i kradzieżą.

Ponadto od Bezpiecznego Powiatu 
Sandomierskiego uzyskaliśmy środki mię-
dzy innymi na:
• dofinansowanie wyjazdów dzieci na 

obozy sportowe;
• zorganizowanie pozalekcyjnych imprez 

dla dzieci i młodzieży np. turnieju teni-
sa stołowego z udziałem zawodniczek 
KTS Wisła – Sorbet Tarnobrzeg;

• imprez integracyjnych dla dzieci z ro-
dzinami;

• imprez sportowych propagujących 
zdrowy i bezpieczny tryb życia.

Agnieszka Ambroziak

Bezpiecznie z programem 
„BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE”
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W Szkole Podstawowej w Niedźwicach 
od 2006 roku funkcjonuje klasa sportowa. Jej 
głównym zadaniem jest dbanie o rozwój fi-
zyczny dzieci, a poprzez to uczy cierpliwości, 
wytrzymałości, pokory i walki w duchu zasa-
dy fair play.

Placówka musi też dbać o ciekawą i atrak-
cyjną ofertę zajęć i najnowszych dyscyplin 
sportu.   Jednak każde takie innowacje wiążą 
się przede wszystkim z nakładami finansowy-
mi, zwłaszcza na sprzęt, który jest bardzo dro-
gi. Z tego powodu szkoła stara się i pozyskuje 
finanse z licznych konkursów, ofert i dotacji. 
W tym roku szkolnym udało się nam pozyskać 
pieniądze na nowe zadania:

I.  10 tysięcy złoty z Urzędu Marszałkow-
skiego w Kielcach na realizację zadania 
publicznego  pt. „Powszechny program 
popularyzacji łucznictwa wśród dzie-
ci i młodzieży na obszarach wiejskich”. 
Z tej kwoty zostaną sfinansowane: sprzęt, 
wyjazdy na zawody, prowiant spożywczy 
i opłata dla instruktora. Pierwsze zajęcia 
odbyły się 10 maja 2010 roku, a popro-
wadził je mgr Leszek Mozer – trener 
pierwszej klasy łucznictwa i sędzia klasy 
państwowej. Dlaczego łucznictwo? Łuk 
i strzały towarzyszyły człowiekowi przez 
tysiąclecia, dając szansę zdobycia poży-
wienia, obrony przed wrogiem, a dziś 
sportowej rywalizacji. My chcemy spę-
dzić czas na zabawie z łukiem i na strza-
łach tylko w „dziesiątkę”.

II.  16 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu 
na powszechny program doskonalenia 
pływania „Już pływam”, do którego nasza 
placówka przystąpiła już po raz kolejny. 
Obecnie zdecydowana większość dzie-
ci opanowała w stopniu bardzo dobrym 
i dobrym pływanie stylem grzbietowym 
i kraulem na piersiach (najlepsi, jak na 
przykład Dominika Guz trenują w klubie 
sportowym Foka Sandomierz i startują 

STRZELAM JAK ROBIN HOOD
w lidze wojewódzkiej). Zajęcia odbywają 
się na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Sandomierzu, gdzie dzieci 
dowożone są autokarem wraz z opieku-
nami. Nauką pływania objętych zostało 
4 grupy po 15 osób. Zajęcia na pływalni 
prowadzą instruktorzy z kwalifikacjami 
i uprawnieniami do nauki i prowadzenia 
zajęć z pływania.

III. 4 tysiące złotych z Urzędu i Miasta Gmi-
ny Koprzywnica. Kwotę te szkoła otrzy-
mała po przystąpieniu do otwartego 
konkursu ogłoszonego przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Koprzywnica na realiza-
cję zadania publicznego w zakresie kul-
tury fizycznej i sportu na 2010 rok. 50% 
tych funduszy zostanie przeznaczone na 
dofinansowanie nauki pływania i związa-
ne z tym koszty transportu i 50% na obóz 
letni w Jastrzębiej Górze.

IV. 3,5 tysiąca złotych na dofinansowanie 
letniego obozu sportowego z Gminnej 
Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Nasza placówka nie zapomina i o naj-
młodszych swoich podopiecznych, i pozy-
skała 6 tysięcy złotych w ramach rządowego 
programu „RADOSNA SZKOŁA”. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na powstanie miejsca 
zabaw tj. na zorganizowanie warunków do ak-
tywności fizycznej, kształtowania zachowań 
prozdrowotnych wśród uczniów. Głównym 
celem miejsca radosnego ruchu jest zaspoka-
janie potrzeb ruchu, rozwijanie sprawności 
motorycznej i koordynacji wzrokowo-
ruchowej. Miejscu aktywnej zabawy 
i nauki przyświeca zaś usprawnienie 
małej motoryki i spostrzegawczości, 
rozwijanie wyobraźni przestrzen-
nej, uzdolnień, zainteresowań, 
zachęcanie do zabawy z rówie-
śnikami i umożliwienie odpo-
czynku. 

Małgorzata Siatrak
Agnieszka Ambroziak
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Święto kobiet istniało już w starożytnym 
Rzymie. Tego dnia kobiety otrzymywały 
od swoich mężów podarki oraz obdarzane 
były miłością i uwagą. To właśnie w Dzień 
Kobiet mężczyźni prześcigają się w pomy-
słach jak zaimponować kobiecie, kupują 
kwiaty, prezenty, składają życzenia, a tym 
samym nie pozwalają na to, aby to święto 
zostało zapomniane.

Jak co roku w naszej szkole także nie 
zapomniano o tym święcie i tradycyjnie 
8 marca odbyła się akademia pod hasłem 
„Być kobitą, być kobietą”. W przedstawie-
niu udział wzięli chłopcy z klas III – VI, 

22 marca 2010r. odbyły się szkolne obcho-
dy Pierwszego Dnia Wiosny. 

Szkolne powitanie wiosny odbyło się na 
Sali gimnastycznej.

Tego dnia uczniowie przyszli do szkoły 
w przebraniach związanych z wiosną lub ko-
lorowych wiosennych strojach. Każda klasa 
przedstawiła wiosenny skecz związany z wio-
sną, co wprawiło wszystkich w wesoły nastrój. 
Występujący uczniowie nagradzani byli grom-
kimi brawami. 

Przeprowadzono również konkurs na „ra-
dosne przebranie wiosenne” w dwóch katego-
riachklas0-III oraz IV-VI. 

Jury wyłoniło zwycięzców konkursu. 
W kategorii klas 0-III byli to Gabriela Podko-
wa, Wiktoria Misiak, Dominik Chuchnowski. 
W kategorii klas IV-VI byli to Przemysław Sa-
bat, Martyna Żwirek, Sebastian Skrzypczak. 
Wyróżnieni uczniowie otrzymali okoliczno-

Takie było motto apelu, 
który odbył się w naszej szko-
le dnia 21 kwietnia 2010 roku 
z okazji Światowego Dnia Zie-
mi. Główne cele uroczystości 
to uwrażliwienie uczniów na:
- źródła i skutki zanieczysz-

czenia środowiska przyrod-
niczego,

- konieczność segregacji od-
padów,

- zagrożenia środowiska wy-
nikające z rozwoju przemy-
słu i bezmyślnych działań 
człowieka,

- uświadomienie sobie współ- 
odpowiedzialności za stan 
środowiska przyrodnicze-
go,

- prezentowanie postaw i sza- 
cunku do przyrody.

Apel rozpoczął się piosen-
ką pt. „Tu wszędzie jest moja 
Ojczyzna”, a następnie poprzez deklamowane 
wiersze, krótką inscenizację pt. „Ziemia u leka-
rza”, teatrzyk śmieciowy pt. „Smutna Ziemia” 
oraz bajkę ekologiczną pt. „Królewna śmiesz-
ka i ekoludki” słuchacze mogli przekonać się, 
jakie zagrożenia dla środowiska ma bezmyślna 
działalność człowieka. Na zakończenie apelu, 
prowadzący poddali do rozważenia wszyst-
kich pewną propozycję: „Chcielibyśmy, aby 
Dzień Ziemi był czczony konkretną pracą dla 
Niej. Aby świętująca młodzież zamiast deptać 
i łamać co pod but w czasie przemarszu pad-
nie, przysporzyła Ziemi zieleni, której coraz 

Od kilku lat ucznio-
wie Szkoły Podsta-
wowej w Koprzywni-
cy odnoszą sukcesy 
w Ogólnopolskim Tur-
nieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Za-
pobiega Pożarom”. 
Również w tym roku 
uczeń klasy VI PIOTR 
CETNARSKI zwyciężył 
w eliminacjach gmin-
nych, w których uczest-
niczyli uczniowie ze szkół podstawowych 
w Gnieszowicach i Niedźwicach 

Nadrzędnym celem wszystkich etapów 
eliminacji OTWP jest popularyzowanie 
wśród dzieci i młodzieży znajomości prze-
pisów przeciwpożarowych, wiedzy na temat 
techniki pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu 
strażackiego, zasad postępowania na wypa-
dek pożaru, a także praktyczne umiejętno-
ści posługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym. 19.04.2010r. w Obrazowie od-
były się eliminacje powiatowe XXXIII edycji 
tego konkursu. Organizatorami eliminacji 
powiatowych tradycyjnie, jak co roku, byli: 
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, 
jak ważną rzeczą w edukacji jest dobry sys-
tem oceniania. Dyrekcja i nauczyciele Szko-
ły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego  
w Koprzywnicy dążą do tego, aby w szkole 
stworzyć taki mechanizm oceniania, który 
pozwoliłby zaktywizować dzieci o różnych 
zainteresowaniach i możliwościach intelektu-
alnych oraz temperamencie. Poszukiwaliśmy 
takiego systemu, który w sposób czytelny 
informowałby wszystkich zainteresowanych 
o kryteriach oceniania i zakresie obowiązują-
cego materiału, który dawałby uczniowi moż-
liwość planowania własnego rozwoju. Poświę-
ciliśmy tej sprawie bardzo dużo uwagi i czasu. 
Zbieraliśmy się na naradach całego zespołu 
lub w mniejszych grupach, opracowując naj-
lepsze rozwiązania. Zmiany nie są łatwe, ale 
szukaliśmy takich argumentów, aby przekonać 
tych, którzy mieli wątpliwości. 

W końcu się udało! Opracowaliśmy Punk-
towy System Oceniania Zachowania Uczniów. 

„Być kobietą, być kobietą…”

wcielając się w role mężczyzn i kobiet 
z różnych epok. I tak oto w zabawny sposób 
zaprezentowała się Ewa, kobieta z epoki 
kamienia łupanego, kobieta z epoki staro-
żytnej, dama, Indianka oraz kobieta współ-
czesna. Odpowiednia dekoracja i właściwie 
dobrane stroje pozwoliły nam przenieść się 
we wszystkie przedstawione epoki. Całość 
była przeplatana piosenkami w wykonaniu 
naszych małych artystów.

Uroczystość została przygotowana przez 
p. Elżbietę Beksińską-Kontov, p. Aleksandrę 
Ferra oraz p. Monikę Różyc.

Monika Różyc
Elżbieta Beksińska-Kontov

POWITANIE WIOSNY 
w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy

ściowe dyplomy i drobne upominki. Był to 
miły dzień pełen radości i zabawy, zwłaszcza, 
że był to dzień „bez jedynki”.

Ewa Tenderenda

„Ziemia nie jest własnością człowieka, 
To człowiek należy do Ziemi …”

mniej, a nam samym tak bardzo potrzeba. 
Kochani młodzi, dorośli, najmłodsi, najstar-
si! Sadźmy razem drzewa, krzewy, kwiaty 
z różnych okazji: Dnia Ziemi, corocznych 
urodzin, pasowania na ucznia, ukończenia 
Szkoły Podstawowej. Posadzone drzew-
ka będą chroniły nas przed spalinami, 
oczyszczą skażone powietrze, uczynią 
nasze środowisko nie tylko piękniejszym, 
ale i przyjemniejszym”. Apel przygotowali 
uczniowie klasy III „a” i IV „b” pod kierun-
kiem wychowawców.

mgr R.Kaczor-Zwolska, mgr M.Gawrońska

Po pozytywnej ocenie przez Grono Pe-
dagogiczne swoją opinię podczas spotkania 
 z p. dyrektor Teresą Majczak wyrazili także 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. 
Rozmowa potwierdziła, że uczniowie lubią 
swoją szkołę, czują się w niej dobrze. Ich zda-
nie i potrzeby są ważne, zawsze zostają wysłu-
chani, a w sprawach istotnych mogą bez obaw 
wchodzić w dialog z dyrekcją, nauczycielami 
i przekonywać ich do swoich racji. Ich uwagi 
i sugestie miały wpływ na to, że wewnątrzsz-
kolny system oceniania punktowego stał się 
jeszcze bardziej sprawiedliwy i motywujący. 

Punktowy system oceniania docenili także 
rodzice. Przedstawiciele Rady Rodziców stwier-
dzili, że jest on jednym z najważniejszych ele-
mentów motywowania dzieci do nauki i przy-
niesie w tym zakresie znakomite efekty. 

Marzanna Łuczak, Agnieszka Kolasińska

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. 
W eliminacjach wzięło udział 23 uczniów 
reprezentujących poszczególne gminy po-
wiatu sandomierskiego w trzech grupach 
wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja 
i szkoły ponadgimnazjalne).

W konkursie tym w kategorii szkół pod-
stawowych PIOTR CETNARSKI zajął II miej-
sce. W nagrodę otrzymał okolicznościowy 
dyplom oraz nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez: Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 
i oddział terenowy KRUS w Sandomierzu.

Barbara Miklas

Młodzież Zapobiega Pożarom

W trosce o lepsze wychowanie 
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Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego 
aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu na-
stępujących akcji, imprez i uroczystości:
- dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka
- apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodo-

wej
- apel i wystawa tematyczna z okazji 20 rocz-

nicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka 
- Ogólnopolska Akcja Góra Grosza – akcja 

polegająca na zbiórce monet groszowych 
w celu pozyskania środków dla rodzinnych 
domów dziecka

- Mikołajki 
- „Dobra paczka”- akcja w okresie świąt Boże-

go Narodzenia polegająca na zbiórce żyw-
ności dla ubogich rodzin. 

Gromada Zuchowa „Przyjaciele Lasu” – 
organizacja zuchowa skupiająca dzieci klasy 
II, aktywnie włączyła w przygotowanie części 
artystycznej z okazji Konkursu Recytatorskie-
go im. Zbigniewa Kabaty. 

Drużyna harcerska „Słoneczny Patrol” – 
skupiająca uczniów klas IV – VI. 

Harcerze aktywnie uczestniczyli w na-
stępujących akcjach, imprezach i uroczysto-
ściach:
- Start harcerski w Sandomierzu 
- uroczystość z okazji święta Niepodległości
- wyjazd do Wiednia po odbiór Światełka Po-

koju
- uroczystość pod hasłem Święty ogień pło-

nie wśród Sandomierzan
- uroczystość Patrona Szkoły.

Dziecięcy Ruch Światło – Życie – w spo-
tkaniach brali udział uczniowie z klas III –VI. 
Na zajęciach poszukiwano odniesień dnia co-
dziennego do wyznawanej wiary, kształtowa-
no umiejętność pracy z Pismem Świętym i od-
najdywania w Nim drogowskazów do pracy 
nad sobą. 

W ramach zajęć dzieci uczestniczyły 
w wyjazdach. Były to:
- wyjazd na zabawę andrzejkową do Gorzyc
- pielgrzymka do Pacanowa – poznanie histo-

rii Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego 
i zwiedzanie Europejskiego Centrum Bajki. 

- wyjazd do Zabawy – miejsca życia i śmierci 
bł. Karoliny Kózkówny – patronki młodzieży 
polskiej

- wyjazd feryjny do Bodzentyna. 
Nasi uczniowie bardzo aktywnie praco-

wali na rzecz szkoły i środowiska, doskona-
lili swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział 
w licznych konkursach szkolnych i pozaszkol-
nych. Niejednokrotnie osiągali w nich wiele 
sukcesów. 

Nasza szkoła zajęła I miejsce w IV edycji 
konkursu ekologicznego „Zbieramy, segregu-
jemy i przetwarzamy odpady”.

Zgodnie z regulaminem w szkole odbyły 
się następujące etapy tego konkursu, których 
zwycięzcami zostali:
- Dawid Skolak – I miejsce w konkursie wie-

dzowym „Odnawialnei nieodnawialne źró-
dła energii”

- Aleksandra Galek – I miejsce w konkursie 
fotograficznym „Środowisko przyrodnicze 
w 3 porach roku”

- Radosław Mazurkiewicz, Paulina i Weroni-
ka Kopeć – I miejsce w konkursie plastycz-
nym na komiks „Chroń przyrodę”

- Dominik Paruch – największa ilość zebra-
nych baterii 

- Karolina Klubińska, Gabriela Podkowa – 
największa ilość zebranej makulatury

W naszej szkole jest liczna grupa uczniów, 
którzy sławią jej imię zdobywając zaszczytne 
miejsca w konkursach szkolnych i pozaszkol-
nych. Są to:
- Emilia Lichocka – udział w XV Międzyna-

rodowym Konkursie Piosenki w Kielcach, II 
miejsce w finale Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie. 

- Michał Klusek – udział w eliminacjach 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastora-
łek w Starachowicach. 

- Wiktoria Potyrańska – udział w II etapie 
konkursu humanistycznego organizowane-
go przez Kuratorium Oświaty w Kielcach

- Paulina Kopeć – udział w II etapie konkursu 
matematyczno-przyrodniczego organizowa-
nego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach 

- Bartosz Wołek – zakwalifikowanie się do 
III etapu konkursu matematyczno-przyrod-
niczego organizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Kielcach 

- Paulina Kopeć, Radosław Mazurkiewicz – 
I miejsce w konkursie plastycznym „Portret 
Zbigniewa Kabaty”

- Weronika Kopeć, Jakub Przewłoc-
ki, Karol Bednarz, Emilia Lichocka –  
w konkursie plastycznym „Walki partyzanc-
kie na naszym terenie”

- Aleksandra Witas – II miejsce w X Mię-
dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Po-
ezji Zbigniewa Kabaty

- Robert Ura – III miejsce w X Międzyszkol-
nym Konkursie Recytatorskim Poezji Zbi-
gniewa Kabaty

- Dominika Sarzyńska – I miejsce w konkur-
sie plastycznym (wykonanie albumu) „Cy-
sterskie echa w krajobrazie ziemi koprzyw-
nickiej” organizowanym przez MGOKiS 
w Koprzywnicy

- Magdalena Bzduch, Robert Ura, Aleksan-
dra Witas – zwycięzcy eliminacji szkolnych 
Olimpiady Biblijnej „Z Pismem św. w III Ty-
siąclecie”

Uczniowie ci zakwalifikowali się do elimi-
nacji rejonowych Olimpiady Biblijnej.
- Drużyna piłki nożnej: Michał Nowiński, 

Dawid Wiśniewski, Maciej Kowalski, Do-
minik Paruch, Bartłomiej Kopeć, Rado-
sław Mazurkiewicz, Karol Bednarz, Łu-
kasz Bryła, Bartosz Korona – III miejsce 
w turnieju o puchar Prezesa d.s. Szkolenia 
Świętokrzyskiego związku Piłki Nożnej 
w Kielcach

- Zuzanna Ćwik, Aleksandra Łuczak – I szkol-
nym konkursie wiedzy o Państwach Unii Eu-
ropejskiej

- Krzysztof Nowiński, Michała Nowiński, 
Wiktoria Surowiec – II miejsce w szkolnym 
konkursie wiedzy o Państwach Unii Euro-
pejskiej

- Katarzyna Materkowska – III miejsce 
w szkolnym konkursie wiedzy o Państwach 
Unii Europejskiej. 

- Katarzyna Szatan- I miejsce w etapie szkol-
nym olimpiady religinej „Dar i tajemnica”

- Aleksandra Łuczak – II miejsce w etapie 
szkolnym olimpiady religijnej „Dar i tajem-
nica”

- Weronika Sołtyka – III miejsce w etapie 
szkolnym olimpiady religijnej „Dar i tajem-
nica”

Uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu 
dekanalnego olimpiady. 
- Kamil Żak – V miejsce w województwie 

w konkursie ogólnopolskim Alfik Humani-
styczny 2009

- Nadia Komorowska – XIII miejsce w woje-
wództwie w konkursie ogólnopolskim Alfik 
Humanistyczny 2009 

- Aleksandra Witas, Magdalena Bzduch – IX 
miejsce w województwie w konkursie Alfik 
Humanistyczny 2009.

Nieodłącznym elementem wychowania 
jest współpraca z rodzicami. Strategia wycho-
wawcza opiera się na założeniu, że współ-
praca szkoły z domem rodzinnym oparta na 
wzajemnym zaufaniu i tolerancji zapewni 
pożądane efekty wychowawcze. Rodzice 
współpracują ze szkołą za pośrednictwem 
Szkolnej Rady Rodziców i Klasowych Rad 
Rodziców.

Wszystkie wyżej wymienione działania 
skupione są na tym, aby nasi uczniowie byli 
przygotowani do dalszej nauki i życia w dyna-
micznie rozwijającym się świecie. Naturalnym 
efektem wysiłków w celu osiągnięcia doskona-
łości w służeniu uczniom, rodzicom i nauczy-
cielom jest zadowolenie, satysfakcja i prestiż 
szkoły w środowisku. 

 Marzanna Łuczak 
Agnieszka Kolasińska

Praca opiekuńczo-wychowawcza naszej 
szkoły opiera się także na działalności poza-
lekcyjnej, która mana celu rozwijanie zaintere-
sowań turystyczno-krajoznawczych, aktywny 
wypoczynek oraz kulturalne spędzanie czasu 
wolnego. Zajęcia pozalekcyjne rozwijają ta-
lenty, zainteresowania, postawy i umiejętności 
społeczne oraz organizatorskie, dlatego są do-
skonałym sposobem wychowania uczniów.

Najbardziej lubianymi przez uczniów 
formami tych zajęć są wycieczki i wyjazdy. 
W I semestrze były to: 

Wycieczka piesza do Sulisławic – miejsca 
znanego ze słynnego obrazu Matki Boskiej 
Sulisławskiej oraz działalności oddziału par-
tyzanckiego „Jędrusie” i miejsca spoczynku 
naszego patrona. 

Święto pieczonego ziemniaka w Błoniu - 
impreza integrująca dzieci i rodziców w wy-
remontowanym parku. Wspólne ognisko, 
zabawy na świeżym powietrzu były dosko-
nałą rozrywką i miłym spędzeniem wolnego 
czasu. 

Wycieczki do kina na filmy: „Magiczne 
drzewo” i „Opowieść Wigilijna”. 

Wycieczka do Fabryki Bombek w Nowej 
Dębie – dzieci mogły zapoznać się z produk-
cją i zdobieniem baniek oraz miały możliwość 
zakupu bombek ze swoim imieniem. 

Magiczna moc tańca, czyli Moskiewska 
Rewia na Lodzie – dzieci z zachwytem obej-
rzały w Dębicy baśniowe widowisko oparte 
na znanej baśni autorstwa H. Ch. Andersena. 

Mikołajki z Majką Jeżowską – uczniowie 
mieli możliwość uczestniczyć w koncercie 
mikołajkowym z artystką, podczas którego 
promowała ona swój album „Rytm i melodia”. 
Spotkanie z Majką sprawiło wszystkim dużo 
radości i dostarczyło wielu wzruszeń. 

Dużą rolę w realizacji programu dydak-
tyczno-wychowawczego szkoły odgrywa 
praca biblioteki szkolnej. Przygotowuje ona 
uczniów do samodzielnego wyszukiwania in-
formacji, kształtuje zainteresowania czytelni-
cze i podnosi kulturę ogólną uczniów, zachę-
cając ich do udziału w licznych konkursach:
- konkurs ortograficzny
- konkurs czytelniczy „Bądź czytelny”
- konkurs wiedzy o państwach Unii Europej-

skiej 
- konkurs humanistyczny „Alfik”.

W bibliotece funkcjonuje Internetowe Cen-
trum Informacji Multimedialnej współfinanso-
wane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Biblioteka prowadzi także punkt Informacji 
Europejskiej, dzięki materiałom pozyskanym 
z Punktu Informacji Europejskiej oraz Centrum 
Informacji Europejskiej przy Urzędzie Komite-
tu Integracji Europejskiej w Warszawie. Udało 
nam się pozyskać materiały promocyjne oraz 
edukacyjne do prowadzenia zajęć z edukacji 
europejskiej oraz nagrody dla uczestników 
konkursu wiedzy o państwach Unii Europej-
skiej. W planach mamy spotkanie z europo-
słem Pawłem Zalewskim. 

Bardzo ważną rolę w pracy szkoły odgry-
wa działalność organizacji, celem których jest 
kształtowanie właściwych postaw, przeciw-
działanie agresji, praca nad sobą i ciekawe 
spędzanie wolnego czasu.

Należą do nich:
Świetlica socjoterapeutyczna – skupiają-

ca dzieci objęte pomocą opiekuńczą, wycho-
wawczą i dydaktyczną. Grupa uczniów z klas 
IV- VI uczestniczyła m.in. w warsztatach „Kim 
jestem”, które wspierały ich w rozpoznawania 
swoich mocnych i słabych stron oraz ćwicze-
niach relaksacyjnych według M. i Ch. Cnillów, 
pozwalające w uzyskaniu wiedzy na temat 
sposobów porozumiewania się z rówieśnika-
mi i panowania nad negatywnymi emocjami. 

Samorząd Uczniowski - wyraża opinię 
na temat sposobu i celowości organizowania 
imprez i uroczystości szkolnych, decyduje 
w ramach kompetencji określonych w statucie 
o realizowanych przez szkołę zadaniach. Re-
prezentuje uczniów na zewnątrz oraz ocenia 
sytuację wychowawczą w szkole.

Praca w Szkole Podstawowej w Koprzyw-
nicy w pierwszym semestrze roku szkolnego 
2009/2010 opierała się na programie wycho-
wawczym szkoły, opracowanym przez zespół 
nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu 
potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Zo-
stał on oparty na wizji i misji szkoły. Treści 
programu zgodne są ze Statutem Szkoły. 

Dyrekcja szkoły i nauczyciele w pracy 
wychowawczej uwzględniają wątki związa-
ne z osobą patrona szkoły, dla którego ważne 
było:
- uwrażliwianie młodzieży na krzywdę i pro-

blem biedy,
- przekonanie o wartości poszerzania wiedzy 

w zakresie wykraczającym poza tematykę 
szkolnych programów.

Dowodem realizowanego zadania była 
organizacja X Jubileuszowego Konkursu Recy-
tatorskiego im. Zbigniewa Kabaty, który odbył 
się w naszej szkole w październiku ubiegłego 
roku. Było to bardzo ważne przedsięwzięcie 
dla naszej placówki, gdyż mogliśmy gościć 
byłych partyzantów oddziału „Jędrusie”. Za-
szczycili nas także swoją obecnością: p. Mał-
gorzata Muzoł – Kurator Oświaty, p. Marek 
Jońca – burmistrz Miasta i Gminy Koprzywni-
ca oraz nauczyciele i uczniowie ze szkół bio-
rących udział w konkursie. 

Więcej informacji na ten temat można zna-
leźć na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach 
w dziale Dobre Praktyki. 

Nauczyciele i społeczność uczniowska 
pamiętają również o rocznicy śmierci patro-
na szkoły, która przypada w dniu 9 stycznia, 
dlatego też każdego roku organizowany jest 
uroczysty apel poświęcony jego pamięci. Nie-
odłącznym elementem tej uroczystości jest 
trzymanie warty harcerzy pod płytą pamiątko-
wą, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. 

Nasza szkoła jest placówką, która jest 
otwarta na potrzeby środowiska. 

W związku z tym odbywa się tu szereg 
imprez, w których biorą udział osoby zaanga-
żowane w pracę naszego środowiska lokalne-
go. Oprócz wspomnianego X Recytatorskiego 
Konkursu im. Z. Kabaty należały do nich: 

Jasełka bożonarodzeniowe – uroczystość 
pod hasłem: ”Jest taki dzień” zgromadziła 
w naszej szkole przedstawicieli uczniów, na-
uczycieli i pracowników szkoły oraz przedsta-
wicieli władz samorządowych i kościelnych 
w osobach: Burmistrza Miasta i Gminy Ko-
przywnica – p. Marka Jońcy, sekretarza Urzę-
du Miasta i Gminy – p. Doroty Kruszec – No-
wińskiej, proboszcza parafii św. Floriana – ks. 
Jerzego Burka. 

Uczniowie zaprezentowali swój program 
również w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu podczas świątecznej Gali Kolęd 
i Pastorałek. 

Przegląd Kolęd i Pastorałek zorganizowa-
ny przez Szkolne Koło Caritas, który odbył się 
na hali sportowej przy ZSO w Koprzywnicy. 
Tu również nie zabrakło reprezentantów na-
szej szkoły, którzy zaprezentowali kolędy i pa-
storałki. 

Spotkanie z panią Elżbietą Graboś – kon-
serwatorem zabytków w Kościele św. Floria-
na w Koprzywnicy, które przybliżyło wiedzę 
uczniów na temat pracy konserwatora i odre-
staurowanych obiektów. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
– to już cykliczna impreza, która gromadzi 
również uczniów naszej szkoły. Radosnymi 
piosenkami młodzi artyści zachęcali do wrzu-
cania datków i licytacji. Ośmioro uczniów na-
szej szkoły jako wolontariusze zbierali także 
datki do puszek. 

We wszystkich imprezach szkolnych i śro-
dowiskowych bardzo ważną rolę odgrywał 
chór szkolny, który przygotował ich muzyczną 
oprawę. 

Dzieci ubrane w przepiękne, jednoli-
te stroje miały możliwość zaprezentowania 
swoich możliwości wokalnych, przyczyniając 
się tym samym do uświetnienia uroczystości 
szkolnych i pozaszkolnych oraz wzbogacania 
życia szkoły i lokalnego środowiska. 

Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia



21 kwietnia był ważnym wydarzeniem dla miłośników 
tenisa stołowego w naszej gminie. Tego dnia odbywał się, 
bowiem ostatni już Turniej Grand Prix tej żywiołowej dys-
cypliny. 

Na łamach Koprzywnickich Pejzaży publikujemy imio-
na i nazwiska zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

SENIORZY  
Sroczyński Mateusz  
Milarski Jacek 
Karwatowski Robert 

GIMNAZJUM
Mroczek Mateusz
Katyna Mateusz 
Tokarski Grzegorz

Podczas Gminnego Turnieju w „Wyciskaniu Sztangi Le-
żąc”, odbywającego się dn. 5 marca b.r., wyniki prezentowa-
ły się następująco:

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

PODSTAWÓWKA 
Krzysztof Nowiński 
Błażej Domań 
Michał Nowiński 

DZIEWCZĘTA
Izabela Materkowska
Agnieszka  Maśloch 
Karolina Toś

Tomasz Oszczudłowski 
Wojciech Mrozik 

miejsce – Bartosz Ostrowski
miejsce - Krzysztof Cebuchowski
miejsce - Robert Karwatowski

Turniej w „Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc”

Kluby sportowe 
z obszaru naszej gminny 

rywalizują zacięcie, 
zdobywając kolejne punkty 

„ARKA” Koprzywnica Młodzik starszy, gr. III
Trener klubu: Tomasz Oszczudłowski

1 Trójka Sandomierz 13 37 124 - 6 12

2 Pogoń 1945 Staszów 13 31 61 - 19 10

3 Alit Ożarów 15 30 65 - 34 10

4 Arka Koprzywnica 15 15 29 - 86 3

5 Świt Ćmielów 14 14 42 - 45 5

6 KS Tarłów 14 0 16 - 147 14

 KS Tarłów  1  — 6  Arka Koprzywnica
 Świt Ćmielów12  — 1  Arka Koprzywnica
 Arka Koprzywnica  9  — 0  KS Tarłów

„ARKA” Koprzywnica Trampkarz starszy, gr. IV
Trener klubu: Wojciech Mrozik

1 Huragan Wilczyce 13 30 70-30 10

2 Pogoń 1945 Staszów 13 23 43-25 7

3 Sparta Dwikozy 12 23 24-18 7

4 GKS Iwaniska 12 22 48-25 7

5 OKS Opatów 13 17 43-39 5

6 Klimontowianka Klimontów 12 15 33-48 4

7 Alit Ożarów 12 13 26-28 4

8 Czarni Połaniec 12 12 20-50 4

9 Arka Koprzywnica 13 7 17-61 2

 Arka Koprzywnica  3 — 8  GKS Iwaniska
 Alit Ożarów   5 — 1  Arka Koprzywnica
 Arka Koprzywnica  0 — 2  Sparta Dwikozy

„Koprzywianka” Koprzywnica Junior starszy, gr. III
Trener klubu: Konrad Pyszczek

1 Sparta Dwikozy 12 28 26-9 9

2 Koprzywianka Koprzywnica 12 24 42-22 8

3 Czarni Połaniec 12 22 35-15 7

4 Klimontowianka Klimontów 11 18 22-22 5

5 LZS Samborzec 10 13 29-42 4

6 Olimpia Kleczanów 12 13 24-30 4

7 GKS Świniary 11 10 17-24 3

8 Marol Jacentów 12 5 13-44 1

 LZS Samborzec  0 — 8  Koprzywianka Koprzywnica
 Koprzywianka Koprzywnica  3 — 0  Czarni Połaniec
 Olimpia Kleczanów  1 — 2  Koprzywianka Koprzywnica

„Koprzywianka” Okręgówka
Trener klubu: Wojciech Ciach 

1 Lechia Strawczyn 24 51 78 - 35 16

2 Moravia Morawica 25 51 48 - 29 16

3 GKS Nowiny 24 49 55 - 21 15

4 Unia Sędziszów 25 46 36 - 23 13

5 LZS Samborzec 26 42 50 - 44 13

6 Zenit Chmielnik 24 41 46 - 31 12

7 Zryw Łopuszno 24 36 46 - 40 10

8 OKS Opatów 26 35 28 - 38 11

9 Victoria Skalbmierz 25 33 35 - 32 9

10 Nidzianka Bieliny 25 32 42 - 53 9

11 Koprzywianka Koprzywnica 25 30 33 - 52 9

12 Wicher Miedziana Góra 23 28 34 - 39 7

13 GKS Rudki 25 27 31 - 40 7

14 Skała Tumlin 23 26 36 - 43 6

15 Samson Samsonów 24 24 25 - 47 5

16 Zorza Tempo Pacanów 24 17 31 - 55 4

17 Baszta Rytwiany 22 11 20 - 52 3

 Koprzywianka Koprzywnica  0 — 1  Victoria Skalbmierz
 Koprzywianka Koprzywnica  4 — 2  Zorza Tempo Pacanów
 Baszta Rytwiany  0 — 2  Koprzywianka Koprzywnica

„Zryw” Zbigniewice Klasa A, gr. II
Trener klubu: Jacek Rączkowski 

1 Jandar Bodzechów 20 44 46 - 21 13

2 Klimontowianka Klimontów 19 39 42 - 23 12

3 MKS Zdrój Busko 19 36 32 - 20 11

4 Kamienna Brody 20 33 40 - 30 10

5 Łysica II Bodzentyn 19 32 30 - 27 9

6 Świt Ćmielów 18 28 37 - 33 7

7 Zryw Zbigniewice 20 28 48 - 42 8

8 Piast Osiek 19 27 33 - 30 7

9 Wisła Nowy Korczyn 19 23 34 - 44 7

10 Gród Wiślica 19 22 31 - 35 6

11 Stal Kunów 18 21 30 - 34 6

12 Piast Stopnica 19 18 23 - 37 4

13 Arka Pawłów 20 16 30 - 52 5

14 GKS Świniary 19 8 18 - 46 2

 Kamienna Brody  5  — 1  Zryw Zbigniewice
 Jandar Bodzechów  2 — 1  Zryw Zbigniewice
 Zryw Zbigniewice  2 — 2  Gród Wiślica
  

Opracowali: Tomasz Oszczudłowski, Wojciech Mrozik

Tabele rozgrywek Klubów Sportowych:


