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Tegoroczne Walentynki rozpoczęliśmy 
tradycyjnie kiermaszem na placu przykościel-
nym. Proponowaliśmy przechodniom pyszne 
torciki upieczone przez Anię Swatek i Ka-
zimierę Bojarską, piernikowe serca, chleby 
i podpłomyki, także w kształcie serc, upieczo-
ne przez piekarnię G.S. „Samopomoc Chłop-
ska” w Koprzywnicy. Ponadto można było 
u nas zakupić piękne róże wykonane przez p. 
Alicję Krawczyk oraz Małgorzatę Sarzyńską. 
Po raz pierwszy na naszym stoisku pojawiła 
się biżuteria ręcznie wykonana przez p. Joan-
nę Misiak. 

Zwyczajem zapoczątkowanym przez Sto-
warzyszenie 800-lecia Opactwa Cysterskiego 
„Ku Przyszłości” były obchody tego szczegól-
nego dnia łączące tradycję święta katolickiego 
z tradycją świecką. Członkowie Stowarzysze-
nia ze szczególnym zaangażowaniem włączyli 
się w uświetnienie wieczornej Mszy, a byli to 
m.in.: p. Jolanta Gach i Marta Ordon (czyta-
nia) p. Jerzy Wieczorek (modlitwa wiernych), 
p. Barbara Śledź, p. Agnieszka, Szymon Ja-
sińscy, Tomasz Kaczor, Michał Wach, Alicja 
Stępień, Małgorzata Floras. 

O godzinie 17.00 w koprzywnickim ko-
ściele została odprawiona Msza św. w intencji 
zakochanych, podczas której wierni wspólnie 
modlili się do św. Walentego – patrona praw-
dziwej miłości. To wyjątkowe nabożeństwo 
odprawili: ks. Dariusz Woźniczka oraz ks. 
Adrian Kalek. Zgromadzeni mogli wysłuchać 
niezwykłego kazania o miłości wygłoszonego 
przez ks. Adriana Kalka. W homilii kaznodzie-
ja podkreślił rolę, jaką odgrywa św. Walenty 
w życiu świętofloriańskiej wspólnoty parafial-
nej. Wspomniał o tych, którzy zginając kolana, 
przed ołtarzem tego Wielkiego Patrona, proszą 
np. o pomoc w wyborze partnera życiowego 
lub o łaskę zdrowia.

W dalszej części kazania wierni mogli 
usłyszeć o prawdziwej wartości oraz istocie 
cierpienia, jak również o głębokim szacunku, 
należnym naszym rodzicom.

Swoją homilię ks. Adrian zakończył 
stwierdzeniem, że św. Walenty jest Patronem 
nas wszystkich. Któż bowiem nie ma w sercu 
próśb oraz intencji, które mógłby przedstawić 
temu świętemu Patronowi!?

Następnie w modlitwie przy kaplicy św. 
Walentego ks. Dariusz Woźniczka polecał 
wszystkich młodych, prosząc tego świętego 
o czuwanie nad nimi oraz aby przez całe życie 
kierowali się miłością. 

Na zakończenie wierni zgromadzeni na tej 
szczególnej Mszy św. otrzymali ogólne błogo-
sławieństwo relikwiami św. Walentego, które 
na stałe znajdują się w kościele. Członkowie 
Stowarzyszenia – p. Barbara Śledź i p. Jerzy 
Wieczorek przekazali „Światło Miłości”, które 
wszyscy wspólnie zapalili na przykościelnym 
placu. Myślą przewodnią tego wydarzenia 
było: „Rozpal serce – zapal serca”. Dla każde-
go przygotowane były sentencje zawierającą 
przesłanie z akcentem na temat miłości, które 
rozdawała p. Jolanta Gach. Warto podkre-

Msza św. odpustowa ku czci św. Walentego, uroczysta Msza św. dla zakochanych, kiermasz walentynkowy, wspólne zapalenie 
„Serca Miłości” oraz wieczorny koncert z niespodzianką – wszystko to miało miejsce 14 lutego b.r. w uroczystość św. Walentego.

Uroczystość św. Walentego
ślić, że w życiu każdego z nas niezbędna jest 
prawdziwa miłość, którą należy obdarowywać 
innych. 

Wieczorem zaś, do odchodów Dnia Za-
kochanych Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu zapraszał na koncert o miłości pt. „Ca-
łuję twoją dłoń, madame”. Dekoracje, które 
zdobiły tego dnia salę widowiskową w Domu 
Kultury przeniosły wszystkich do lat 20-tych 
i 30-tych, bowiem cały koncert skupiał się na 
latach ubiegłych. Scenariusz przedstawienia 
przygotowała p. Anita Bajorska, a na scenie 
mogliśmy zobaczyć zespół wokalny Avan-
garda oraz układy taneczne w wykonaniu 
uczestników szkoły tańca Samba, działającej 
przy MGOKiS w Koprzywnicy. Młodzi arty-
ści wystylizowani według mody z tamtych 
lat zaprezentowali szlagiery takie jak „Już taki 
jestem zimny drań”, „Umówiłem się z nią na 
dziewiątą”, „Pamiętasz była jesień” czy jakże 
ujmującą „Miłość ci wszystko wybaczy”. 

W rolę kwiaciarki sprzedającej przepiękne 
kompozycje ręcznie wykonywanych kwiatów 
wcieliła się p. Małgorzata Sarzyńska. 

Podczas koncertu przeprowadziliśmy 
konkurs dla dwojga, do którego zgłaszały się 
przybyłe pary, a były to: Zofia i Jacek Krupa, 
Lucyna Liśkiewicz i Błażej Forc, Anna Goryc-
ka i Grzegorz Ostrowski oraz Agnieszka Da-
niluk i Łukasz Floras.

Spośród uczestników po nie lada zma-
ganiach wyłoniono zwycięzcę – parę, która 
najwięcej o sobie wie, a byli to Agnieszka 
i Łukasz, którzy w nagrodę otrzymali prezent 
ufundowany przez MGOKiS tj. romantyczną 
kolację w sandomierskiej Cafe Galeria. 

Pozostałe pary uczestniczące w konkursie 
otrzymały ręcznie wykonaną różę.

Jak co roku, ten dzień był wyjątkowy, uro-
czysty i pełen wrażeń. Na pewno zapisał się 
na długo w naszej pamięci.

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. 
Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albo-

wiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, 
nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym 
nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.”

„Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.”
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DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM W KOPRZYWNICY

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy 
okres w roku kalendarzowym. Sprzyjają temu: 
zimowy pejzaż za oknami, piękne, uroczyste, 
kolorowe dekoracje naszych mieszkań i in-
nych budynków oraz jedyna w swoim rodzaju 
atmosfera oczekiwania. Ale każdy tak napraw-
dę czeka na spotkania z rodziną, przyjaciółmi 
i innymi bliskimi osobami we własnym domu. 
Bożemu Narodzeniu zawsze towarzyszy nie-
zwykła radość- jednak specyficzna, prze-
pełniona niesamowitym spokojem, zadumą 

i wyciszeniem. Mimo to spotkania świąteczne 
odbywają się nie tylko w rodzinnym domach, 
warto dodać, iż w zakładach pracy także pa-
nuje świąteczny nastrój, bowiem przebywając 
ze sobą 8 godzin dziennie ludzie przyzwycza-
jają się do obecności kolegów i koleżanek. Tak 
też jest w naszym Domu Kultury. Kiedy każdy 
ochłonął już po „świątecznym szaleństwie” 
i dotrwał do kolejnego roku swojego życia, 
nadszedł dzień podzielenia się opłatkiem rów-
nież ze współpracownikami.

6 stycznia podtrzymując lokalny obyczaj 
w budynku MGOKiS odbyło się spotkanie 
sprawozdawczo – opłatkowe OSP Koprzyw-
nica. Wśród ważnych i znamienitych gości, 
którzy zaszczycili druhów swoją obecności 
pojawili się Komendant Powiatowy PSP st. 
bryg. mgr inż. Krzysztof Wolak oraz prezes 
zarządu powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Bolesław Gradziński. 
Ważnym punktem spotkania były wybory do 
zarządu OSP, których wyniki prezentują się 
następująco:

Prezes- Kazimierz Gorycki
Naczelnik- Stefan Chmielowiec
Wice Prezes- Zdzisław Cebuchowski
Sekretarz- Kamil Widuch
Skarbnik- Krzysztof Beksiński
Członek zarządu- Jarosław Beksiński

Tego dnia wspólnie ze strażakami opłat-
kiem łamali się także proboszczowie obydwu 

Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy  to 
kolejna instytucja której pracownicy a także 
sympatycy, współpracownicy oraz partnerzy 
w okresie poświątecznym mogli spotkać się 
w miłej, mniej formalnej atmosferze, przełamać 
się symbolicznym opłatkiem, pobyć ze sobą w 
magicznym kolędowym klimacie. 18 stycznia 
wszyscy zaproszeni spotkali się w DK 

xyz

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
W licznym gronie ponad 100 osób No-

wego 2011 Roku spotkaliśmy się w budynku 
Domu Kultury. Swoim przybyciem zaszczy-
cili nas: proboszcz parafii pw. św. Floriana 
ks. Jerzy Burek, ks. Adrian Kalek - wikariusz 
z parafii MBR, burmistrz MiG Koprzywnicy p. 
Marek Jońca, sekretarz MiG p. Dorota Kru-
szec-Nowińska, przewodnicząca Rady Miej-
skiej p. Anna Paluch, dyrektor Publicznego 
Przedszkola p. Marta Marczewska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy p. Teresa 
Majczak, kierownik Biblioteki p. Mirosława 
Komaniecka, była kadrowa MGOKiS p. Ewa 
Szlichta, jak również grupy działające w DK: 
Koło Teatralne i Wokalne pod przewodnic-
twem p. Anity Bajorskiej, Amatorskie Koło 
Plastyczne, któremu przewodniczy p. Hele-
na Pilecka, chór Powiślanie z chórmistrzem 
Wiesławem Woźniakiem, tancerze z zespołu 
Samba Koprzywnica, nad których przygotowa-
niem czuwa niezwykle sympatyczna i utalen-
towana instruktorka - p. Justyna Klag- Żyguła 
/:-*/, członkowie zespołu Black Stars wraz z p. 
Małgorzatą Ciach, uczestniczący w zajęciach 
w hali sportowej oraz jej pracownicy- Wojtek 
Mrozik, Tomek Oszczudłowski, p. Wiesława 
Gawrońska, p. Wiesława Marczewska, człon-
kowie Orkiestry z opiekunami p. Krystianem 
Cieślakiem i p. Sławomirem Najdukiem, 
członkinie Sekcji Florystycznej oraz Akademii 
Kobiet Aktywnych. 

Ponadto należy wspomnieć o Zespole 
Szkół Ogólnokształcących z Koprzywnicy, 
który partneruje nam w wielu zainicjowanych 

przez DK projektach, toteż pamiętamy o Was 
szczególnie w wyjątkowym czasie Świąt Boże-
go Narodzenia. 

Uroczystość rozpoczęło przemówienie 
pani dyrektor MGOKiS Alicji Stępień, w któ-
rym powitała wszystkich obecnych, a także 
złożyła noworoczne życzenia. Następnie 
wystąpiła pani Anna Paluch również z ży-
czeniami i zapewnieniem o swojej sympatii 
dla DK oraz udzieleniu wsparcia działalności, 
jaką prowadzi Dom Kultury w Koprzywnicy. 
Parę słów wygłosi tez burmistrz - p. Marek 
Jońca. W końcu nastąpił punkt kulminacyjny, 
czyli podzielenie się opłatkiem: wszyscy go-
ście i gospodarze w przyjemnej atmosferze 
z uśmiechem na twarzy składali sobie ży-
czenia. Poniedziałkowe przybycie do Domu 
Kultury trwało do godzin wieczornych, prze-
biegało na wspólnych rozmowach, wyrażaniu 
własnych przemyśleń dotyczących minionego 
roku, ale także snucia planów na 2011 rok. 
Był to czas szczerego podsumowania tego, 
co udało się zrealizować podczas ostatnich 
12 miesięcy, a czego niestety nie. Wielu za-
proszonych mogło spotkać się z dawno nie-
widzianymi znajomymi, powspominać. Zorga-
nizowanie „opłatka” było dobrym pomysłem 
m.in., dlatego że przybyło wielu ludzi, których 
wprawdzie łączy DK, ale rzadko spotykają się 
wszyscy razem w takiej liczbie. Piękne deko-
racje przygotowane przez pracowników /mu-
szę w szczególności, wymnienić Panią Małgo-
rzatę Sarzyńską/ uświetniły dopełniły, a także 
oddały charakter i nastrój spotkania. 

Miejmy nadzieje, że wszystko się szczę-
śliwie ułoży, aby zorganizować podobną uro-
czystość w 2012 roku.

elena

OPŁATEK OSP KOPRZYWNICA
parafii, burmistrz, radni Miasta 
i Gminy Koprzywnica oraz inni 
zaproszeni goście. Głównymi ser-
decznościami kierowanymi tego 
dnia do druhów strażaków było 
życzenie jak najmniejszej ilości 
interwencji w sprawach pożarów 
czy też tragedii powodowanymi 
przez moce żywiołów.

Nie zabrakło czasu na rozmo-
wy, refleksje oraz plany na przy-
szłość związane ściśle z obcho-
dzonym w tym roku jubileuszem 
100 lecia istnienia OSP.

xyz

URZĄD MIASTA I GMINY



Koprzywnickie Pejzaże 3Koprzywnickie Pejzaże

Jednym z elementów, stanowiących o wartości naszego na-
rodu, jest bogactwo kultywowanych tradycji. Jedne z najpięk-
niejszych obyczajów, wywodzą się z wiary chrześcijańskiej. 
W sposób szczególny możemy tego doświadczyć w okresie 
świąt Bożego Narodzenia. 

W celu uwydatnienia tego, co piękne, wartościowe i trady-
cyjne, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzyw-
nicy oraz Dekanalne Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży zor-
ganizowali Konkurs Jasełek Bożonarodzeniowych dekanatu 
Koprzywnica. 

W finale, 4 stycznia, udział wzięły 3 ekipy: 
Zespół Szkół w Czajkowie wraz z P. Joanną Modras, P. 

Małgorzatą Krzysztofik oraz ks. Mariuszem Kusiakiem
Publiczny Zespół Szkół – Gimnazjum w Łoniowie wraz z P. 

Renatą Mazurkiewicz, P. Wandą Stępińską oraz ks. Zbignie-
wem Pustułą

Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy wraz z P. Jolantą Or-
don i P. Bożeną Grzyb.

Uczestników Konkursu, w imieniu P. Dyrektor Alicji Stępień, 
przywitała P. Lucyna Zwolska. Po tym wstępie można było się 
już delektować artystycznymi popisami dzieci i młodzieży, któ-
re urzekały mocą swoich talentów i przybliżały niesamowitą 
atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Każdy zespół, w swoim 
półgodzinnym wystąpieniu, zaprezentował niezwykły spektakl 
i dostarczył niezapomnianych wrażeń.   

Poziom zawodów był bardzo wyrównany i wyłonienie 
zwycięzcy okazało się rzeczą niełatwą. Dopiero rozszerzenie 
składu jury pozwoliło wytypować zwycięską drużynę, którą 
okazało się Gimnazjum z Łoniowa. Szkoły, z Czajkowa i Ko-
przywnicy, zajęły ex aequo 2 miejsce. Wszystkim laureatom 
Konkursu gratulujemy. 

Tegoroczny Konkurs Jasełek Bożonarodzeniowych po-
prowadził ks. Adrian Kalek, natomiast nagrody i poczęstunek 
ufundowała Kuria Diecezjalna w Sandomierzu. Również Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przygotował dla uczest-
ników słodkie specjały.

Należy jeszcze wspomnieć i podkreślić tych, którzy swo-
imi osobami również wsparli realizację tego Bożego dzieła: P. 
Aleksandrę Olszewską, P. Martę Ordon, P. Monikę Pękalę, P. 
Małgorzatę Sarzyńską, P. Michała Sarzyńskiego.  

O wysokim poziomie Konkursu świadczy fakt, że łoniow-
skie gimnazjum, jako reprezentant naszego dekanatu, zwycię-
żyło także w Rejonowym Konkursie Jasełek Bożonarodzenio-
wych w Łagowie.

ks. Adrian Kalek 

Dekanalny Przegląd Jasełek

A tu: 
Jak co roku w parku w Błoniu, gdy zima 

zjedzie na białym koniu w palta i kożuchy się 
ubiorą. Radość i dobro ze sobą zabiorą. By 
o północy roku starego życzyć wszystkiego 
najlepszego! 

I stało się tradycją, że mieszkańcy Błonia 
nadejście Nowego Roku witali pod „gwiazda-
mi” przy ognisku, schłodzonym szampanem 
I tak swojsko, po przyjacielsku, wesoło, omal 
rodzinnie. Tym razem szczególnie życzono 
sobie by mieszkańcy znów się pojednali po 
ostatnich zgrzytach, które zaistniały w fer-
worze walki wyborczej. Radnym, sołtysem 
wójtem, burmistrzem się bywa, mieszkańcem 
„swojej małej Ojczyny” się jest. Pomoc, czy 
nawet zrozumienie współmieszkańców może 
być potrzebna w każdej chwili. A taką otrzy-
mamy na pewno od przyjaciela od wroga 
chyba nie. Zgodą zbudujemy dużo, dobro dla 
wszystkich. Zwadą nic nie osiągniemy. A więc 
dla mieszkańców Błonia: zgody, pojednania, 
przebaczenia i zapału do dalszej pracy. Dla 
całej społeczności gminy: dużo wspaniałych 
marzeń i walki o ich spełnienie, dużo radości, 
którymi warto się dzielić, samych przyjaciół, 
z którymi pięknie jest przebywać i czegoś bez 
czego się nie da żyć: nadziei na spełnienie się 
wszystkich ludzkich pragnień. Dwóch tysięcy 
jedenastu powodów do uśmiechu i satysfakcji 
w 2011 roku. 

    Mieszkaniec Błonia

„Błoński sylwester pod gwiazdami” 
„Jak co roku w chałupach 
Gdy zaczyna się upał …”
Tak w znanej piosence śpiewał Zbigniew Wodecki  
I dalej   
Znów się będą rozbierać miss natura wybierać 
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We wtorek, 11 stycznia 2011 roku w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących im. Papieża Jana Pawła II odbył się VII Konkurs 
Kolęd i Pastorałek. 

Po raz kolejny nasza szkoła miała zaszczyt gościć w swoich 
progach najlepsze chóry, zespoły wokalne i najzdolniejszych 
wokalistów województw świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Koncert został zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas 
działające przy ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywni-
cy. Patronat nad imprezą objęli: Burmistrza Miasta i Gminy 
Koprzywnica – p. Marka Jońca oraz proboszcz parafii p.w św. 
Floriana ks. Jerzy Burek, którzy m.in. ufundowali nagrody 
i upominki w konkursie.

Ponadto Gminna Spółdzielnia w Koprzywnicy sponsoro-
wała dla uczestników posiłek.

VII Konkurs Kolęd i Pastorałek uroczyście otworzyła dy-
rektor szkoły p. Krystyna Piątek, a sekretarz Miasta i Gminy  
p. Dorota Kruszec – Nowińska i proboszczowie obu parafii ks. 
Marek Dzióba i ks. Jerzy Burek życzyli młodym artystom uda-
nych występów, a publiczności wielu muzycznych wrażeń.

W konkursie wzięły udział następujące szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Świniarach
Szkoła Podstawowa w Kleczanowie
Szkoła Podstawowa w Niedźwicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach
Publiczny Zespół Szkół w Łoniowie
Szkoła Podstawowa w Pysznicy
Gimnazjum Publiczne w Pysznicy
Publiczne Przedszkole w Koprzywnicy
Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy
Zespół Szkół w Osieku
Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach
Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie
Gimnazjum w ZSO w Koprzywnicy

Prezentacje konkursowe oceniała Komisja Artystyczna 
w składzie:

p. dyr. Mirosław Sarzyński, p. Sekretarz Dorota Kruszec 
– Nowińska, p. Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Ko-
przywnicy – p. Anna Paluch, organiści: p. Joanna Mazurek 
i p. Marian Tokarski.

VII Konkurs Kolęd i Pastorałek
Koprzywnica 2011

Komisja Artystyczna podkreślała wysoki poziom prezen-
tacji, różnorodność repertuaru i zachęcała wszystkich do po-
szukiwania starych, często zapomnianych staropolskich pasto-
rałek.

Podczas obrad Jury publiczność wysłuchała występu Mrów-
ka-Band z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach.

Trzeba przyznać, że zarówno nasi uczniowie jak i zapro-
szeni goście oraz licznie zgromadzona publiczność nie kryła 
wzruszeń słuchając swoich ulubionych melodii świątecznych, 
bo przecież, kto ich nie zna i kto ich nie lubi? Zarówno Ci naj-
młodsi jak i nieco starsi wykonawcy mieli trudne zadanie, po-
nieważ poziom prezentowanych utworów był bardzo wysoki.

Godnym podkreślenia jest fakt, że spora część kolęd była 
mniej znana, od tych najbardziej popularnych, ale wszystkie 
wykonane były w tradycyjny sposób. Stanowiło to bardzo inte-
resującą propozycję rozszerzenia naszego klasycznego repertu-
aru świątecznego. 

Cała hala sportowa, od piwnic po piętro rozbrzmiewała 
muzyką i śpiewem do późnego popołudnia. Każdy mógł za-
nucić kolędę, wspomnieć wigilijny wieczór i znów, jeszcze raz 
poczuć ciepłą, rodzinną atmosferę świąt.

Dziękujemy MGOKiS oraz p. Michałowi Sarzyńskiemu za 
obsługę techniczną koncertu oraz wszystkim, którzy pomogli 
nam w organizacji corocznego kolędowania.

Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa na kolejny konkurs 
w przyszłym roku.

Opracowali: Anna Babiak
Małgorzata Baj

Iwona Pruś
Ks. Zbigniew Gajewski

Sławomir Grzyb

Po długich i burzliwych obradach Jury postanowiło przy-
znać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce - Publiczny Zespół Szkół w Łoniowie
(opiekunowie: p. Renata Mazurkiewicz, ks. Zbigniew Pu-

stuła) 

II miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach(o-
piekun: p. Łukasz Jugo)

III miejsce - Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie
(opiekun: ks. Grzegorz Wołoszyn)

Wyróżnienie - Publiczne Przedszkole w Koprzywnicy
(opiekunowie: p. Małgorzata Galek, p. Iwona Staszczak – 

Zwolska)
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Zespół ludowy Powiślanie wraz z chórmistrzem p. Wie-
sławem Woźniakiem w okresie poświątecznym ma pełne ręce 
roboty, występom i koncertom nie ma końca. Nasi śpiewacy 
uświetniają wiele imprez i uroczystości szkolnych np. dzień 
patrona w Szkole Podstawowej w Skotnikach czy Dzień Babci 
i Dziadka w Szkole Podstawowej w Niedźwicach. 

Innym ciekawym doświadczeniem z życia zespołu był 
udział organizowanym, co roku przez Wojewódzki Dom Kul-
tury w Kielcach Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastorałek. 
W tym roku konkurs ten odbył się 15 stycznia w Miejskim 
Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Impreza ta miała na 
celu kontynuowanie wspaniałej tradycji wspólnego kolędowa-
nia i popularyzowania bożonarodzeniowych utworów. Nasi 
śpiewacy zaprezentowali dwie piękne i ponadczasowe kolędy-
:,,Gore gwiazda Jezusowi” i ,,Narodził się Jezus w stajni ubogi”. 
Cieszymy się, że za sprawą naszych rodzimych śpiewaków Ko-
przywnicę znają ludzie w wielu zakątkach kielecczyzny.

lz

Świąteczne Koncertowanie Powiślan
Konkurs Kolęd 
i Pastorałek 
Włoszczowa 2011 

Pod takim hasłem już po raz trzeci mieliśmy przyjemność 
przeprowadzić w MGOKiS Galę Kolęd i Pastorałek. 

W ten magiczny wieczór, co roku spotykają się zaprzyjaź-
nione szkoły oraz grupy działające przy Domu Kultury w tym 
roku zaprezentowali się uczniowie:

- Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Ko-
przywnicy: Emila Krakowiak, Natalia Grzesiak, Piotr Kolasiń-
ski, Aneta Macias, Dominika Sarzyńska oraz Michał Klusek 
pod opieką pani Bożeny Grzyb 

- Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach: Asia Kaczorow-
ska, Wiktoria Radecka, Sara Przybyła, Michał Ciździel, Kuba 
Jaroszach o ich przygotowanie zatroszczyła się pani Jolanta 
Struska. 

- Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Niedźwi-
cach. Tą szkołę reprezentowała Ilona Rynkowska wraz z opie-
kunkami p. Anną Wilk i p. Renatą Dobrowolską 

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła 
II w Koprzywnicy: Katarzyna Kowalska, Dagmara Lubera, Do-
minika Trześniewska, Larysa Drzazga, Michał Floras, którym 
towarzyszyła i merytorycznie wspierała p. Małgorzata Baj. 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu reprezento-
wały następujące grupy:

- Grupa WOKALNA – OPIEKUN p. Anita Bajorska 
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta – pod przewodnictwem Ka-

pelmistrzów: p. Sławomira Najduka i p. Krystiana Cieślaka. 
Każda grupa zaprezentowała się w jedyny i wyjątkowy dla 

siebie sposób, przygotowania zaś i stres, jaki im towarzyszył 
przed wyjściem na scenę zostały wynagrodzone gromkimi 
brawami ze strony publiczności, która miała okazję wysłuchać 
niemalże anielskiego koncertu pełnego ciepła, radości i chwały 
dla nowo narodzonego dzieciątka Jezus.

marik@

Kolęda na niebie kolęda na Ziemi…
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- warsztaty fotograficzne,
- dzień z filmem,
- spotkania teatralne,
- rozgrywki i turnieje sportowe,
- zajęcia taneczne i plastyczne.
 
Ferie zaczęliśmy z wielką pompą 29 stycz-

nia 2011 r. Diecezjalnym Kursem na Wodzi-
reja Zabaw Bezalkoholowych organizowanym 
przez Parafię pw. św. Floriana w Koprzywni-
cy. Uczestnicy bawili się wybornie i w pełni 
przygotowali się do pokazowego balu, którym 
zakończył się kurs. Wszyscy uczestniczący 
otrzymali również dyplom wodzireja zabaw 
bezalkoholowych.

Warsztaty fotograficzne to coś interesują-
cego i niesamowicie ciekawego. Umiejętność 
robienia dobrych zdjęć to nie lada wyzwanie, 
któremu sprostało kilka osób z naszej gminy. 
Chodzi tu głównie o warsztaty fotograficzne 
dla dorosłych, których część teoretyczna od-
była się 1 lutego 2011 r., a poprowadził je foto-
graf Wiktor Bednarczuk. Uczestników tychże 
zajęć czeka jeszcze robienie zdjęć w plene-
rze, a ciekawą kontynuacją warsztatów będzie 
wyjazd wszystkich uczestników do Ostrowca 
Świętokrzyskiego w celu zgłębienia tajników 
fotografii w ostrowieckim Fotoklubie Galeria 
MCK.

Pod hasłem „muzyka w filmie” upłynął 
kolejny dzień ferii w koprzywnickim Domu 
Kultury. Zajęcia poprowadziła specjalistka ds. 
filmu p. Bożena Sabat z Tarnobrzeskiego Do-
myu Kultury. Mówiła ona o roli, jaką pełni mu-
zyka w filmie, ponadto zaprezentowała utwór 
z westernu wszechczasów W samo południe, 

Dwa tygodnie atrakcji w DK w Koprzywnicy

który w 1952 roku otrzymał Nagrodę Akade-
mii Filmowej - Oskara. Słuchacze dostrzegli 
także fakt, że dzięki odpowiedniej muzyce zo-
rientować się można o narastającym bądź ma-
lejącym napięciu, tu za przykład pani Bożena 
wspomniała film Misja. Istnieją również takie 
produkcje, z których utwory są zapamiętywa-
ne na bardzo długo, można je usłyszeć w radio 
oraz przy wielu różnych okazjach. Mam tu na 
myśli film Dirty Dancing, piosenkę (I’ve Had) 
The Time of My Life nagrodzono Oskarem za 
najlepszy utwór oryginalny. Soundtrack z fil-
mu jest jednym z najpopularniejszych na świe-
cie, zawiera znane hity, takie jak She’s Like the 
Wind (śpiewany przez Patrica Swayze), Hungry 
Eyes (w wykonaniu Erica Carmena) i inne. Do-
datkowo uczestnicy zapoznali się z mało im 
dotąd znanym Śniadaniem  u Tiffany’ego- kul-
towym filmem (zdobywcą dwóch Oskarów)
z 1961 roku, do którego odwołuje się wiele 
współcześnie produkowanych filmów.

O sportowego ducha młodzieży zadbali  
instruktorzy tj. Tomasz Oszczudłowski i Woj-
ciech Mrozik. Turnieje i rozgrywki sportowe 
wzbudzały niezwykle gorące emocje i przy-
sparzały moc pozytywnych wrażeń. 29 stycz-
nia odbył się II Gminny Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Przewodniczącej Rady Miej-
skiej w Koprzywnicy, 

31 stycznia 2011 r. rozegrano Turniej 10 
Hal, 4 lutego 2011 r. wszyscy chętni mogli 
uczestniczyć w wielu rozgrywkach i zaba-
wach sportowych natomiast tegoroczne ferie 
zakończyliśmy Ponadregionalnym Halowym 
Turniejem Klubów Sportowych Piłki Nożnej  
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koprzyw-
nica rozegranym 12.02.201 r.

1 lutego 2011 r. panie z sekcji florystycznej 
wzięły udział w warsztatach rękodzielniczych 
i przygotowywały gadżety dekoracyjne prze-
znaczone na Bal Karnawałowy poprowadzo-
ny przez instruktorów ze Szkoły Tańca Samba. 
Jeżeli chodzi o zabawę to dzieciaki bawiły się 
znakomicie, a i rodzice mieli pełne,,ręce robo-
ty” ponieważ mogli poczuć na własnej skórze 
jak można,,wyginać śmiało ciało”.

Dzięki spotkaniom z teatrem grupa mło-
dzieży z koła teatralnego poszerzyła swe gro-
no o nowych członków, cieszymy się ogrom-
nie z zainteresowania, jakie ostatnimi czasy 
wzbudza ta sekcja tematyczna.

W okresie zimowego wypoczynku nie mo-
gło zabraknąć także zajęć plastycznych prze-

znaczonych dla naszych małych milusińskich, 
zatytułowaliśmy je Zimowe malowanki czyli 
„Ferie z kredką – uroki zimy” jednak dzieci 
wolały stworzyć coś zupełnie w innym stylu 
a mianowicie wykonały przepięknie zdobione 
maski karnawałowe.

Wszyscy wiedzą, że co dobre i miłe szyb-
ko się kończy,toteż i ferie się skończyły czas 
więc wracać do szkoły. Miejmy, więc na-
dzieję, że kolejny rok przyniesie nam równie 
atrakcyjne zajęcia, na których pojawi się wię-
cej koprzywnickiej młodzieży, (która niestety 
nielicznie uczestniczyła w przygotowanych 
przez DK różnych formach spędzania wolne-
go czasu!).

lz

Tegoroczne ferie w koprzywnickim Domu Kultury obfitowały w wiele 
ciekawych atrakcji, zorganizowano m.in.:
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16 lutego w DK rozpoczął się cykl warsztatów biżuteryjnych. Osobą prowadzącą jest  
p. Joanna Misiak. Artystka zaprezentowała swoje wyroby na kiermaszu walentynkowym, czym 
wzbudziła zaciekawienie przechodniów. Biżuteria jest niezwykle oryginalna są to piękne, różno-
kolorowe kolczyki, dłuższe bądź krótsze, naszyjniki, przywieszki, bransolety, z pewnością każda 
z pań wybrałaby coś dla siebie. Zapraszamy na zajęcia, na których będzie można poznać tajniki 
tworzenia tego typu dzieł. Spotykamy się w środy o godz. 17 w DK. xyz

29 stycznia w Domu Kultury dzięki ks. Da-
riuszowi Woźniczce - Referatowi ds. Duszpa-
sterstwa Trzeźwościowego Kurii Diecezjalnej 
w Sandomierzu zorganizowano kurs dla wo-
dzirejów zabaw bezalkoholowych. Przybyło 
wiele osób z całej diecezji. Warsztaty Dobrej 
Zabawy prowadzili: Beata Hermaszewska- 
wodzirej, animator zabaw, dyrektor Centrum 
Szkoleniowo-Artystycznego „7 Życzeń” oraz 
wodzirejowie i animatorzy zabaw: Katarzyna 
i Maciej Kucharscy, Sławomir Jakubiec i Ju-
styna Leńczyk. 

Uczestnicy kursu na wstępie zostali popro-
szeni o napisanie m. in., czego spodziewają się 
po zakończeniu spotkania, jakie mają oczeki-
wania wobec organizatorów, dlaczego biorą 
udział w tego typu warsztatach. Odpowiedzi 
były różne: większość ludzi chciała się na-
uczyć, poznać, na czym polega praca wodzi-
reja. Ponadto niektórzy podeszli do kursu prag-
matycznie: taka umiejętność i wiedza mogą 
wykorzystać w pracy. Byli też i tacy uczest-
nicy, którzy powodowani ciekawością, namo-
wą znajomych, przypadkiem czy nadmiarem 
wolnego czasu zjawili się w DK. W dalszej 
kolejności wszyscy zebrani powstali i rozpo-
częła się prawdziwa „zabawa”. Prowadzący 
prezentowali różne tańce, których zadaniem 
było zintegrowanie uczestników, wzajemne 
poznanie się, otwarcie do innych, pozbycie się 
lęku przed wystąpieniami publicznymi. Dobie-
raliśmy się w pary z przypadkowymi osobami, 
poznawaliśmy się przez zadawanie sobie py-
tań. Wprowadziło to luźną atmosferę i swobo-

Wodzirejowanie w Koprzywnicy
dę w działaniu. Zaprezentowano również kil-
ka integracyjnych zabaw dla małych i dużych 
grup. Trzeba było zebrać się w kilkuosobowe 
zespoły i wspólnie zainscenizować wybrany 
bajkowy fragment. Jednym z punktów progra-
mu było tzw. Wodzirejowanie. Prowadzący 
opowiadali o swej pracy, o metodach orga-
nizacji imprezy okolicznościowej, o formach 
aktywizacji gości, podali także przykładowy 
scenariusz przyjęcia weselnego. 

Warto dodać, iż nasze społeczeństwo za-
zwyczaj bawi się „pijąc”, ponieważ inaczej 
nie potrafi. Nie wie jak prowadzić konwersa-
cję, tańczyć wspólnie /nie tylko z własną żoną, 
dziewczyną, partnerką/. Ludzie się wstydzą, 
brak im odwagi może i chęci do wspólnego 
biesiadowania. Dlatego należy wiedzieć czy 
na danym weselu uda się zabawa z wodzire-
jem, czy weselnicy będą zadowoleni. 

Uwieńczeniem kursu był bal, na który 
uczestnicy przyodziali się w eleganckie stroje. 
Zatańczono m.in. poloneza. Warsztaty zakoń-
czyły się o godz. 21.

Myślę, że nie każdy nadaje się na wodzire-
ja, jednak dobre przygotowanie, w które ubo-
gacili nas zaproszeni animatorzy ujawni się na 
prowadzonej przez nas imprezie, ponieważ 
dowiedzieliśmy się wiele ciekawych informa-
cji, które gwarantują dobrą zabawę.

Partnerami przedsięwzięcia byli: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-

tu w Koprzywnicy, Parafia p.w. Św. Floriana 
i Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

uczestniczka kursu
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W dniach 4, 5 oraz 19 lutego odbyło się w Domu Kultury 
w Koprzywnicy szkolenie dla Radnych Rady Miejskiej w Ko-
przywnicy. Tematem szkolenia z prawa administracyjnego były 
następujące zagdnienia:

1. Podstawowe elementy konstrukcyjne polskiego samorządu 
terytorialnego 

 - wspólnota mieszkańców 
 - trójszczeblowość 
 - terytorium 
2. Podstawy prawne działania samorządów 
3. Zasady tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin, usta-

lenia ich nazw i siedzib władz, nadawanie gminie lub miej-
scowości statusu miasta i ustalenia jej granic 

4. Jednostki pomocnicze gminy 
5. Stanowienia aktów prawa miejscowego przez gminę 
6. Zadania samorządu terytorialnego 
7. Władze gminy 
 - Rady Gminy 
 - Wójta, Burmistrza, Prezydenta 

Szkolenie poprowadził Pan dr Piotr Ruczkowski  

Do poprawanego funkcjonowania samorządu i rady nie-
zbędna jest wiedza z zakresu finansów zwłaszcza że radni od-
powiadają za budżet gminy. 

Szkolenie z prawa finansowego obejmowało następujące 
zagadnienia:
 • Zasady prowadzenia gospodarki finansowej w jednostkach 

samorządu terytorialnego 
 • Procedura prac nad projektem uchwały budżetowej 
 • Treść merytoryczna uchwały budżetowej 
 • Zasady dokonywania zmian w uchwale budżetowej 
 • Zaciąganie zobowiązań dłużnych oraz zasady udzielenia 

poręczeń rzez jednostki samorządu terytorialnego 
 • Oszacowanie zdolności zaciągania kredytu, pożyczki, 

emitowanie papierów wartościowych oraz potencjalnych 
kwot wynikających z udzielenia poręczeń i gwarancji 

 • Istota wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorzą-
du terytorialnego 

 • Pojecie, rodzaje dotacji udzielonych z budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego 

 • Absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego – 
nowe zasady 

 • Pojęcie i cele stawiane przed kontrolą zarządczą i audytem 
wewnętrznym w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Fachową wiedzą z zakresu finansów oraz bezcennymi 
wskazówkami dzielił się z radnymi dr Piotr Sołtyk.

W obliczu mieniącego się wciąż prawa jak i sytuacji gminy 
i państwa szkolenie takie jest niezbędne ponieważ pozwala ono 
wszystkim członkom rady na uaktualnienie swojej wiedzy która 
jest niezbędna w pracy na rzecz samorządu.

Przewodnicząca Rady Anna Paluch

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku  obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zacią-

gnięcia kredytu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości diet dla 

radych Rady Miejskiej w Koprzywnicy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości diet dla    

Przewodniczących Zarządów Osiedli i  Sołtysów z terenu 
Gminy Koprzywnica.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej.

8. Przedstawienie planów pracy komisji na 2011 rok i ich za-
twierdzenie.

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

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA NR III/15/10  w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr III/16/10 zmieniająca uchwałę  w sprawie 
zaciągnięcia kredytu

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, ponieważ 
w uchwale rok, w którym nastąpi spłata ostatniej raty kredytu, 
musi być zgodny z harmonogramem spłat kredytu, przedłożo-

nym do banku i Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii 
o możliwości spłaty kredytu.

W harmonogramie spłatę ostatniej raty ustalono na 2018 rok. 

UCHWAŁA Nr III/17/10 w sprawie  ustalenia wysokości 
diet dla radych Rady Miejskiej w Koprzywnicy. 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z póżn. zm./ustala się ryczałty miesięczne dla Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących  Rady 
Miejskiej i radnych.

UCHWAŁA Nr III/18/10 w sprawie  określenia wysoko-
ści diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów 
z terenu Gminy Koprzywnica.

Na podstawie  art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , 
poz. 1591 z póżn. zm. / ustala się wysokość diet  dla Prze-
wodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów biorących udział 
w sesji Rady Miejskiej.

UCHWAŁA NR III/19/10 zmieniająca uchwałę w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej

W wyniku poniesienia mniejszych niż planowano kosz-
tów na zadaniu pn: „Opracowanie dokumentacji  technicznej 
na przebudowę drogi powiatowej Nr 0805 T na odcinku Ko-
przywnica – Krzcin” wprowadzono do realizacji nowe zadanie 
pn: Wykonanie parkingu w Niedźwicach z materiału kamien-
nego przy drodze powiatowej nr 0807 T”.

W związku z powyższym  wymagane jest podjecie przez 
Rade Miejska w Koprzywnicy niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr III/20/10 zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek w podatku od środków trans-
portowych  na 2011 rok.

Wprowadzenie zmian w uchwale Nr II/9/10 Rady Miej-
skiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia  2010 roku  w sprawie 
określenia wysokości stawek  w podatku od środków trans-
portowych  na 2011 rok , było konieczne ze względu na to, że  
w § 1 pkt 4 od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których 
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie 
mniej niż 40 t liczbie osi trzy i więcej, inny system zawieszenia 
stawka podatku na 2011 rok była niższa niż określona w Ob-
wieszczeniu Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 
roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych  
obowiązujących na 2011 r. 

Informacja z obrad Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 28 grudnia 2010 roku 

JAK PRACOWAĆ 
W SAMORZĄDZIE?
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Porządek obrad;
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku  obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta 

i Gminy Koprzywnica miesięcznego limitu kilometrów na 
jazdy lokalne.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania przedstawiciela Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy do Rady Społecznej Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sandomierzu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2011 rok.

6. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji  Szkoły Podstawo-
wej w Gnieszowicach.

7. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Filii Szkoły Podsta-
wowej w Koprzywnicy z siedzibą w Sośniczanach .

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek 
opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Koprzywnica.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości.

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

Zostały podjęte następujące uchwały:

U C H W A Ł A  Nr IV/21/11 w sprawie ustalenia dla Bur-
mistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy miesięcznego limitu 
kilometrów na jazdy lokalne.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) rada gminy jako organ kompetencyjny stano-
wi o działalności wójta(burmistrza), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 
Nr 223, poz. 1458) stanowi, że czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosun-
ku pracy wobec wójta (burmistrza) dokonuje przewodniczący 
rady, pozostałe czynności wyznaczona przez wójta (burmistrza) 
osoba zastępująca lub sekretarz gminy. Wynagrodzenie wójta 
(burmistrza) ustala rada gminy w drodze uchwały.

Ustalenie limitu kilometrów dla wójta (burmistrza)  na jaz-
dy lokalne, stanowi podstawę do obliczenia kosztów używa-
nia przez wójta (burmistrza) samochodu prywatnego do celów 
służbowych.

UCHWAŁA NR IV/22/11   w sprawie wybrania  przedsta-
wiciela  Rady Miejskiej w Koprzywnicy do Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Sandomierzu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm./  oraz art.  45 ust. 1, pkt. 2, lit. „b” 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdro-
wotnej /Dz. U. Nr 91 , poz. 408 z późn. zm./ Rada Miejska  jest 
zobowiązana  do wybierania przedstawiciela z Rady   do Rady 
Społecznej  Samodzielnego Publicznego Zespołu  Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.

U C H W A Ł A Nr IV /23/11w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na 2011 rok.

Ustawa z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada obo-
wiązek uchwalania corocznie przez Radę Miejską Programu 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który 
dotyczy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

UCHWAŁA NR IV/24/11 w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty  szkoła publiczna może być zlikwidowana 
z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę 

Procedura likwidacji szkoły publicznej przebiega w dwóch 
etapach.

Pierwszy z nich to podjęcie przez organ stanowiący jed-
nostki samorządu terytorialnego uchwały o zamiarze likwidacji 
szkoły. Taka uchwała stanowi podstawę dla organu wykonaw-

czego do wykonywania czynności poprzedzających likwidację 
tj. zawiadomienie rodziców uczniów uczęszczających do szko-
ły I przekazanie Kuratorowi Oświaty celem wyrażenia opinii.

Główną przyczyną likwidacji szkoły to bardzo mała liczba 
uczniów, w klasach I – VI wynosi ona 29, oddział przedszkolny 
– 6 uczniów,

w kl. I   -   4 uczniów,
w kl. II  -   0 uczniów,
w kl. III -   4 uczniów,
w kl. IV -   8 uczniów,
w kl.  V  -  7 uczniów,
w kl. VI  -  6 uczniów
Prognozy nie wskazują na wzrost uczniów w najbliższych 

latach.
Liczba etatów nauczycielskich wynosi 6,48.
Argumentem likwidacji szkoły jest również czynnik ekono-

miczny.
Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach ucznio-

wie będą mogli kontynuować naukę w Szkole Podstawowej 
w Koprzywnicy. Nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki.

Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy dysponuje ogółem 21 
pomieszczeniami w których odbywają się zajęcia lekcyjne i po-
zalekcyjne.

Do dyspozycji uczniów jest 16 sal lekcyjnych, 2 pracow-
nie komputerowe, pracownia językowa, sala zabaw, sala gim-
nastyczna, boiska sportowe. Poza tym szkoła posiada świetlicę 
i stołówkę szkolną, bibliotekę z czytelnią multimedialną.

Szkoła Podstawowa w Niedźwicach posiada 8 sal lekcyj-
nych gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, po-
nadto szkoła posiada pracownię komputerową, salę zabaw, salę 
gimnastyczną, boiska sportowe, świetlicę .

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i rezygnacja z nauki 
w klasach łączonych wpłynie pozytywnie na poziom kształce-
nia. Gmina gwarantuje dowóz i opiekę w czasie transportu. 

W tej sytuacji uzasadniona jest decyzja o likwidacji szkoły. 
Stąd Rada Miejska w Koprzywnicy zobowiązana jest do podję-
cia uchwały o zamiarze likwidacji szkoły.

UCHWAŁA NR IV/25/11 w sprawie zamiaru likwidacji Filii 
Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy z siedzibą w Sośnicza-
nach

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty  szkoła publiczna może być  zlikwidowana  
z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę 

Procedura likwidacji szkoły publicznej przebiega w dwóch 
etapach.

Pierwszy z nich to podjęcie uchwały przez organ stano-
wiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały o zamiarze 
likwidacji szkoły. Taka uchwała stanowi podstawę dla organu 
wykonawczego do wykonywania czynności poprzedzających 
likwidację tj. zawiadomienie rodziców uczniów uczęszczają-
cych do szkoły i przekazanie Kuratorowi Oświaty celem wy-
rażenia opinii.

Główną przyczyną likwidacji szkoły to bardzo mała liczba 
uczniów, w klasach I – III wynosi ona 9, oddział przedszkolny 
– 5 uczniów,

w kl. I   -   0 uczniów,
w kl. II  -   3uczniów,
w kl. III -   6 uczniów,
Prognozy nie wskazują na wzrost liczby uczniów w najbliż-

szych latach.
Liczba etatów  nauczycielskich wynosi  2,22
Argumentem likwidacji szkoły jest również czynnik ekono-

miczny.
Po likwidacji Szkoły Filialnej  w Sośniczanach uczniowie 

będą mogli kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Ko-
przywnicy. 

Nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki.
Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy  dysponuje ogółem 21 

pomieszczeniami w których odbywają się zajęcia lekcyjne i po-
zalekcyjne.

Do dyspozycji uczniów jest 16 sal lekcyjnych, 2 pracownie 
komputerowe, pracownia językowa, sala zabaw, sala gimna-
styczna, boiska sportowe. 

Poza tym szkoła posiada świetlicę i stołówkę szkolną, bi-
bliotekę z czytelnią multimedialną. Wykwalifikowana kadra pe-
dagogiczna i rezygnacja z nauki w klasach łączonych wpłynie 
pozytywnie na poziom kształcenia. Gmina gwarantuje dowóz 
i opiekę w czasie transportu.

W tej sytuacji uzasadniona jest decyzja o likwidacji szkoły. 
Stąd Rada Miejska w Koprzywnicy zobowiązana jest do podję-
cia uchwały o zamiarze likwidacji szkoły.

UCHWAŁA NR IV/26/11 w sprawie określenia górnych 
stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Koprzywnica.

Do uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy w sprawie okre-
ślenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunal-
nych na terenie Gminy Koprzywnica. Uchwała została opraco-
wana zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. 
Nr 236, poz.2008 z późn. zm.).

UCHWAŁA NR IV/27/11 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1  i art. 37 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) do właściwości 
Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach ma-
jątkowych gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe 
i uzasadnione.

Informacja z obrad Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 31 stycznia 2011 roku 
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W dniu 2.02.2011 odbyło się zebranie sprawozdawczo- 
wyborcze członków Spółki Gruntowej. Dotychczasowy Za-
rząd działał w następującym składzie 

1. Przewodniczący  – mgr Kazimierz Kitliński
2. Vice przewodniczący  – Ryszard Gorycki 
3. Skarbnik   – Henryk Marek Sroczyński
4. Sekretarz   – Walenty Bochyński 
5. Członek zarządu – Robert Siwecki 
6. Członek zarządu – Zygmunt Klubiński 
7. Członek zarządu  – Marian Słabowski 

Komisja Rewizyjna 
 Przewodnicząca  – Józefa Barbara Szlichta 
Członkowie Komisji – Mieczysław Kitliński
   – Marian Dziubek 

Inkasenci:  – Bronisław Stylski
   – Antoni Skuza 

Opiekun Piaskowni:  – Kazimierz Bryła 

Kierowałem pracami Spółki Wspólnoty Gruntowej 
przez 7, 5 roku. W tym okresie do najważniejszych doko-
nań możemy zaliczyć rekultywację Górnej Piaskowni, ok. 
1 ha, gdzie posadzono około 25.000 sadzonek (w dwóch 
okresach uzupełniając nasadzenie – uschnięte i zniszczone). 
Wykonano obwałowanie młodnika i ogrodzono wjazd szla-
banem uniemożliwiającym nielegalny pobór piasku w Pia-
skowni. Na Placu Targowym w Koprzywnicy przy ul. Leśnej 
i Szkolnej utwardzono teren dojazdowo-handlowy. Łącznie 
z poszerzeniem Targowicy o tzw. Górny odcinek Targowi-

ZAKOŃCZONA KADENCJA 
SPÓŁKI GRUNTOWEJ

Notatka informacyjna z działalności Spółki Wspólnoty Gruntowej w Koprzywnicy 
w ostatnich czterech latach tj. do dnia 28 lutego 2011 roku. 

cy-wyasfaltowano ok. 50 arów. dróg wewnętrznych. Wykona-
no drogę asfaltową z podbudowa kamienną od Targowicy do 
Stadionu Klubu Sportowego Koprzywianka o długości ok. 250 
m. na tej drodze zbudowano progi ograniczające prędkość po-
jazdów do 20 km/godz. Spółka posiadała przychody finanso-
we z rezerwacji stanowisk handlowych jak również z inkasy 
biletów wjazdowych na Targowicę zgodnie z umową z 2001 
roku pomiędzy UMiG w Koprzywnicy. Bardzo dobra działal-
ność finansowo-gospodarcza opierała się na sumiennej pracy 
inkasentów Spółki, którzy z wielkim zaangażowaniem w pracę 
przysporzyli Spółce właściwe dochody. Spółka w tym okre-
sie była sponsorem różnych instytucji Straży Pożarnej, Klubu 
Sportowego, Przedszkola, Kościoła MBR, na kwotę ok. 11,000 
zł (w tym zakupu żyrandola do nowo wybudowanej części Ko-
ścioła za 6,000 zł). W ostatnim okresie kierowania przeze mnie 
pracami Spółki inkasentami byli- p. Bronisław Stylski i p. Anto-
ni Skuza - serdecznie im dziękuję z rzetelną i sumienna pracę. 
Ustępującemu Zarządowi jak i członkom Komisji Rewizyjnej 
pod przewodnictwem p. Józefy Barbary Szlichty oraz opieku-
nowi Piaskowni - p. Kazimierzowi Bryle składam serdeczne 

podziękowanie w imieniu własnym  jak również w imieniu 
udziałowców Spółki Gruntowej. Dziękuję p. Katarzynie 
Martyniak za pracę księgowej w Spółce. 

W dniu 02.02.2011r. ukonstytuował się nowy Zarząd 
Spółki Wspólnoty Gruntowej 

w Koprzywnicy:

Przewodniczący – p. Ireneusz Witkowski
Sekretarz – p. Zbigniew Drzałowski
Skarbnik – p. Kazimierz Kitliński /syn Wiktora/
Członek Zarządu – p. Andrzej Bochyński
 – p. Kazimierz Materkowski

Inkasenci i opiekun Piaskowni zostaną wybrani przez 
nowy Zarząd w terminie późniejszym.

Życzę Zarządowi, który ustąpił satysfakcji z bardzo do-
brze wykonanej pracy społecznej na rzecz lokalnego społe-
czeństwa a nowemu Zarządowi dobrej pracy i wielu sukce-
sów na rzecz Spółki Gruntowej 

  z poważaniem, K. Kitliński

W miesiącu lutym b.r J.E. ks biskup pomocniczy Edward Frankowski nawiedził parafie  
p.w. Św Floriana i Matki Bożej Różańcowej, rodziny oraz różne instytucje w naszej gminie. 
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XIX Finał Świątecznej Pomocy wspiera ratowanie życia chorych osób, w szczególności dzieci 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Dotychczas odbyło się 18 edycji Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z dużym sukcesem finansowym. Z fundacją współpra-
cują rzesze ochotników, wolontariuszy, zespołów muzycznych występujących charytatywnie. 
Organizowane są festiwale, koncerty, happeningi, wszelkiego rodzaju imprezy, z których zysk 
przekazywany jest do jednej skarbonki Wielkiej Orkiestry.

RAZEM Z WOŚP SZTAB KOPRZYWNICKI ZAGRAŁ PO RAZ 4!!!
Tradycyjnie również Koprzywnica pomaga w zbieraniu pieniążków na ten szczytny cel. 
9 stycznia przyłączyliśmy się do wspólnego grania. W tym roku zbierano na zakup sprzętu 

dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Sercem całej akcji i tym razem był ko-
przywnicki Dom Kultury. Szefem sztabu został p. Michał Sarzyński. 

Nic by się nie udało bez naszych wolontariuszy- sami się do nas zgłosili i od rana kolorowo 
poprzebrani kwestowali na parkingach obok Komisariatu Policji, Domu Kultury oraz Hali Sporto-
wej licząc na państwa hojność. Nie zawiedli - zebrali dużą kwotę, która połączona z pieniążkami 
zebranymi na licytacjach w Domu Kultury i na hali sportowej dała łączną sumę 9.400 zł.

Wspierały nas następujące osoby:
Lucyna Liśkiewicz, Aneta Rożek, Dominika Sarzyńska, Bernard Oszczudłowski, Michał 

Nowiński, Justyna Dziubek, Katarzyna Kowalska, Justyna Jesionek, Agnieszka Krala, Karolina 
Olechowska, Ola Abramczyk, Karolina Zwierzyk, Dominika Solpa, Magda Płaneta, Patrycja 
Krawczyk, Kasia Skuza, Ola Krupa, Wiktoria Potyrańska, Magda Bzduch, Błażej Forc. Dodat-
kowo ten wyjątkowy dzień uświetniło swoim występem wiele grup młodzieżowych działających 
przy DK, jak również uczniowie Szkoły Podstawowej, zaproszeni goście, a oto oni:

Członkowie zespołu Black Stars:
Kasia Kowalska, Kasia Szatan, Karolina Kołodziej, Ilona Paluch, Monika Tokarska, Agata Mar-

ciniak, Ola Sroczyńska, Aleksandra Korona, Sylwia Sulicka, Agnieszka Bokwa, Emilia Żurek, Kasia 
Bryła, Karolina Czerwińska, Ola Bryła, Wiktoria Stelmach, Ola Niekurzak, Anastazja Maśloch, 
Sandra Listopad, Ola Krakowiak, Emilia Krakowiak, Dawid Ciach, Wiktoria Grela, Kasia Sykutow-
ska, Szymon Sykutowski, Błażej Forc, Dominika Obrębka, Ewelina Peciak, Kamila Zioła, Jakub 
Obrębki, Jan Ciach, Wiktor Ciach, Katarzyna Zybała. 

Tancerze z zespołu Samba Koprzywnica:
Patrycja Bryła, Małgorzata Bednarz, Maciej Ćwiek, Kornelia Floras, Kacper Gach, Justyna 

Jesionek, Madzia Kalinowska, Nadia Komorowska, Krystian Kucwaj, Dawid Kurosad, Joanna Lip-
czyńska, Maciej Nemutil, Anna Nowińska, Grzegorz Nowiński, Ilona Ordon, Anna Papka, To-
masz Papka, Magdalena Płaneta, Aneta Rożek, Dominika Sarzyńska, Szymon Schrupka, Dawid 
Siwecki, Julia Skrzypczak, Katarzyna Skuza, Konrad Solpa, Weronika Solpa, Katarzyna Stefaniak, 
Łukasz Strójwąs, Wiktoria Surowiec, Kinga Wilk, Łukasz Zwolski.

Zespół AVANGARDA
Patrycja Krawczyk, Karolina Kołodziej, Justyna Jesionek, Maria Schrupka, 
Klaudia Kata.
Raper:
 Krzysztof Rzepecki

Kabaret ze Skopania:
Marcin Raś

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Koprzywnicy:
Mateusz Lichocki, Michał Klusek, Emilia Lichocka, Piotrek Kolasiński.

Ponadto zespół AMPLIFICATION, zespół DPS, już po raz kolejny członkowie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej działające przy stowarzyszeniu Integracja w Sandomierzu.

Pomoc finansową zaoferowali również:
Małgorzata Palutkiewicz- salon kosmetyczny Margaret, Sylwester Kolasiński, Edyta Poty-

rańska, Elżbieta Wójcik, Rafał Szlichta- Jus-gaz, Liliana i Maciej Nowińscy, Drukarnia Goryccy, 
Róża Listopad, Bank Spółdzielczy o/Koprzywnica, Małgorzata Krzemień, Anna Siwecka, Zofia 
Kolasińska - sklep ze środkami ochrony roślin, Anna i Jarosław Materkowscy, Teresa i Stanisław 
Jurkowie, Agnieszka i Szymon Jasińscy, Zofia Kalinowska, Zdzisław Nasternak, Handlowo- 
Usługowa Ogrodnicza Spółdzielnia , Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnicy, Rada Miejska w 
Koprzywnicy, Ryszard Skrok – Usługi Transportowe, Paweł Ćwiertniewski.

Od godziny 15 w Domu Kultury zaczęli zbierać się mieszkańcu naszej gminy, jedni  
z ciekawości, inni z prawdziwej chęci niesienia pomocy. W trakcie całego przedsięwzięcia miała 
miejsce aukcja - m.in. gadżetów przysłanych z centralnego biura WOŚP, przedmiotów ofiarowa-
nych, wyrobów rękodzielniczych, chlebów z GS-u SCH w Koprzywnicy. Na pierwszym piętrze 
DK funkcjonowała specjalnie na ten dzień zmontowana kawiarenka, w której można było zjeść 
słodkie ciacho, napić się kawy, herbaty - oczywiście zysk przeznaczyliśmy na WOŚP. Warto 
wspomnieć o obecności Strażaków z OSP w Koprzywnicy, którzy dzielnie nas wspierali: pilno-
wali porządku, czuwali nad bezpieczeństwem podczas pokazu fajerwerków. Na zakończenie 
dzięki dobroduszności wszystkich sponsorów nastąpiło tradycyjne Światełko do Nieba. 

Jesteśmy dumni z kwoty, jaką udało się zebrać, ponieważ pobiliśmy ubiegłoroczny rekord, 
dziękujemy wszystkim, którzy z dobrego serca wsparli naszą inicjatywę. Miejmy nadzieję, że 
dzięki m.in. nam ktoś otrzyma bezcenną pomoc. 

xyz
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Świecą gwiazdy, płonie zorza, a dokoła cisza, spokój,
kto wie co nam się urodzi z takiej ciszy, z takiej zorzy.
Ano święta Panie Dzieju, ano święta Dzieju Panie.
Ubierz dzieciom leśne drzewko i opłatek złóż na sianie.

Jak co rok, już od dziewięciu lat, przedszkolne Wieczor-
nice Wigilijne na stałe wpisały się do kalendarza uroczystości 
przedszkolnych. Są świętem i spotkaniem społeczności przed-
szkolnej z władzami Miasta, z przedstawicielami instytucji, or-
ganizacji i  przyjaciółmi przedszkola. 

Wieczornice jako preludium wprowadzają  do radosnego 
świętowania Narodzin Bożej Dzieciny. Przedszkolaki jak mało 
kto, z wrodzonym sobie wdziękiem i niewinnością potrafią 
oczarować swoich gości i wprawić w świąteczny nastrój.

Spotkanie rozpoczyna się częścią artystyczną w wykonaniu 
dzieci z najstarszej grupy wiekowej, dalej następuje wspólne 
łamanie się opłatkiem a potem degustacja tradycyjnych po-
traw wigilijnych przyrządzanych przez Mamy przedszkolaków, 
przy pięknie udekorowanym przez pracowników obsługi stole.  
W każdym kolejnym roku scenariusz części artystycznej jest inny. 

Tegoroczne przedstawienie „Święta u Hanusi w izbie” 
odwoływało się do polskiej tradycji i wielowiekowej kultury 
narodu. Scenografię przedstawienia stanowiła izba regionalna 
ze starym kredensem, kołyską, kobiałką, makutrą, przetakiem. 
Dzieci w kostiumach regionalnych sandomierskich przedsta-
wiły polską rodzinę krzątającą się i przygotowującą do świat. 
Recytowane kwestie, dialogi odzwierciedlały  to, co działo się 
od lat i trwa do dziś w każdym domu w przedświąteczny czas 
i podczas świąt. 

Jednakowo się czeka co roku, 
na ten wieczór niecierpliwy, pełen pokus,
bo choinka razem z pierwszą gwiazdką, 
wnosi ciepły Wigilijny nastrój.
Pod choinką leżą... skryte marzenia, czego życzyć więcej? 
– Marzeń spełnienia!

WIECZORNICA WIGILIJNA

Tekst zręcznie przeplatał się z kolędą, z pastorałką, zimową 
piosenką uderzając w akordy wzruszenia. 

I wszystkich chwyta za gardło wzruszenie 
i łezkę mamy w oku.
Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz do roku.

22 grudnia 2010 roku na uroczystość do Przedszkola „Pod 
Sosnami” przybyli: pan Marek Jońca burmistrz miasta, Pani  
Dorota Kruszec Nowińska sekretarz, pani Anna Paluch prze-
wodnicząca Rady Miasta i Gminy, radni – pani Iwona Kopeć, 
K. Kitliński, pan Zdzisław Nasternak, ponadto – Pan W. Pie-
trzyk, pani Maria Cieciura, pan J. Wieczorek, p. K. Chmielo-
wiec, p. K. Piątek, ksiądz A. Kalek, pan Leszek Stylski.

Przemiłych gości bardzo serdecznie przywitała pani dy-
rektor Marta Marczewska i zaprosiła do obejrzenia montażu 
słowno-muzycznego pt. „Święta u Hanusi w izbie” w wyko-
naniu dzieci 5,6-letnich. Dzieci do występu przygotowała pani 
G. Milarska. Muzycznie wspierał pan Paweł Łach, rytmik na-
szego przedszkola. Zachwycającym punktem uroczystości było 
wykonanie kolędy „Cicha noc” przez pana Pawła na saksofo-
nie. Cieszymy się, ze tak zdolny i utalentowany muzyk pracuje 
w naszym przedszkolu, gratulujemy wykonania i dziękujemy 
za wspaniałą współpracę. Podziękowania kierujemy też w kie-
runku Rodziców za przepyszne potrawy wigilijne i wszystkim 
osobom zaangażowanym w organizacje uroczystości.

Dużo szczęścia i radości
Jak najmniej złych chmur na niebie
W pracy wszelkiej pomyślności
I uśmiechów w życiu swym
A w rodzinnym gronie szczęścia … 
 
Wiele szczęścia, wewnętrznego spokoju i dużo uśmiechu 

na cały 2011rok życzą Wszystkim Dyrektor, Pracownicy i Dzie-
ci z Przedszkola „Pod Sosnami”.

M.M i G.M

Bal karnawałowy w przedszkolu to zawsze 
wielkie wydarzenie. Tradycją są przepięknie 
przygotowane stroje karnawałowe. W tym 
roku bal był jeszcze bardziej uroczysty i nie-
zwykły, ponieważ połączony z Dniem Babci 
i Dziadka i z obecnością Rodziców.

5 lutego 2011 roku w budynku Hali Spor-
towej pojawiły się piękne księżniczki i wróżki, 
pszczółki, dzielni rycerze, bohaterscy spider-
mani i wiele innych ciekawych, bajkowych 
postaci.

Zaproszeni goście zostali powitani przez 
panią dyrektor mgr Martę Marczewską, która 
złożyła zebranym Babciom i Dziadkom ser-
deczne życzenia z okazji ich święta. Zaprosi-
ła Wszystkich do obejrzenia przygotowanego 
przez dzieci programu artystycznego a potem 
do wspólnej radosnej, rodzinnej zabawy.  

Przedszkolaki zaprezentowały piękny pro-
gram artystyczny opracowany przez panie 
nauczycielki w oprawie muzycznej naszego 
nowego, uzdolnionego rytmika pana Pawła 
Łacha. Dzieci wykazały się swoimi umiejęt-
nościami wokalnymi i recytatorskimi  a potem 
zaprosiły Babcie, Dziadków oraz Rodziców 
do wspólnych tańców i zabawy. Jak łatwo się 
domyślić wszyscy bawili się doskonale przy 
skocznej muzyce granej na elektronicznym 
instrumencie klawiszowym. Podczas wspól-
nej zabawy przeprowadzono kilka konkursów 
z nagrodami. Pierwszą nagrodę za „Rodzinne 
Przebranie Karnawałowe” otrzymała Różycz-
ka Bajorska z Biedronkami Mamą i Tatą, dru-
gie nagrody Miłosz Gach z Mamą za Piratów 
z Karaibów i Oliwia Szumowska z mamą za 
Księżniczki oraz dwie trzecie nagrody – Oli-
wia Surowiec i Oliwia Brudek z Mamami za 
urocze Księżniczki.

W przerwach między tańcami na dzieci 
oraz zaproszonych gości czekał słodki poczę-
stunek przygotowany specjalnie na tę okazję 
przez Radę Rodziców oraz Pan fotograf, który 
wykonywał profesjonalne, pamiątkowe zdjęcia.

DZIŚ W PRZEDSZKOLU BAL NIE LADA…
– czyli Rodzinny Bal Przedszkolaków z Przedszkola „Pod Sosnami”

Za zorganizowanie uroczystości w której 
łącznie wzięło udział ok. 200 osób odpowie-
dzialne były panie: Grażyna Milarska, Ewa 
Kornaka, Anna Ciach i Iwona Staszczak-
Zwolska. W organizację oraz przebieg impre-
zy zaangażowany był cały personel oraz Rada 
Rodziców Przedszkola „Pod Sosnami”. 

Czas spędzony w takiej formie podobał się 
przybyłym gościom i pewnie na długo pozo-
stanie w pamięci wszystkich.

I.S-Z.  M.M.
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Wieści ze szkolnego podwórka                                                     Szkoła Podstawowa Koprzywnica

Tuż przed Bożym Narodzeniem ucznio-
wie Szkoły Podstawowej spotkali się z pod-
opiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszeniu „Integracja” w Sandomierzu. 
Więź, jaka powstała pomiędzy obydwoma 
placówkami owocuje częstymi kontaktami, 
które w bardzo pozytywny sposób wpływają 
na właściwe kształtowanie postaw uczniow-
skich w sferze akceptacji osób niepełnospraw-
nych. 

Tym razem grupa licząca ponad dwudzie-
stu uczniów udała się wraz z Panią dyrektor 
Teresa Majczak i Panią Bożena Grzyb z ra-

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ko-
przywnicy od stycznia 2011r. mają możli-
wość uczenia się języków obcych w nowej 
pracowni językowej.

W ramach „Świętokrzyskiego Pro-
gramu Wspierania Rozwoju Edukacji 
w 2011r.” szkoła otrzymała oprogramo-
wanie, głośniki, słuchawki z mikrofonami, 
laptopa, projektor z ekranem, nowe stoliki 
i krzesła na stanowiska dla 22 uczniów. 
Uczniowie mogą w nowej pracowni oglą-

Kiedy nadchodzi grudzień, a dni stają się 
krótkie, śnieżne i mrożne, uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Koprzywnicy czynią wszech-
stronne przygotowania do świąt Bożego Naro-
dzenia. Ileż się wtedy dzieje! Radość, zapał, 
wzajemna twórcza praca, integracja uczniów 
oraz zespołów klasowych – oto pozytywne, 
piękne cechy których powstaje wówczas bar-
dzo wiele… 

18 grudnia 2011 roku grupa uczniów nale-
żących do Koła Turystycznego oraz Świetlicy 
Socjoterapeutycznej wybrała się do fabryki 
ozdób choinkowych w Nowej Dębie. Już na 
miejscu uczestniczyli oni w procesie powsta-
wania BOMBKI od momentu wydmuchiwa-
nia szkła aż do jej ozdabiania. Mogli również 
obejrzeć wystawę unikatowych ozdób, które 
nie są w obrocie sprzedaży. Co to były za oka-
zy! Aż oczy się śmiały do barw, zdobień i mi-

Zimowe przedpołudnie 22 grudnia 
2010 roku cała społeczność Szkoły Podsta-
wowej w Koprzywnicy spędziła miło, rado-
śnie i uroczyście, niemal jak w rodzinne, 
przeżywając Wigilie klasowe, śpiewając 
kolędy i uczestnicząc w jasełkach bożona-
rodzeniowych.

Przedstawienie rozpoczęło się tuż przed 
południem. Uroczystość otwarła pani dy-
rektor Barbara Miklas witając przybyłych 
gości, wśród których byli; proboszcz parafii 
św. Floriana ksiądz Jerzy Burek, sekretarz 
Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
pani Dorota Kruszec- Nowińska, przewod-
nicząca Rady Miasta i Gminy pani Anna 
Paluch, przedstawiciel Gminnej Spół-
dzielni w Koprzywnicy pan Maciej Skrok, 
organista parafii św. Floriana pan Marian 
Tokarski, pielęgniarka szkolna pani Barba-
ra Dziubek, Rada Rodziców naszej szkoły: 
pani Agnieszka Garnuszek- przewodni-
cząca, pani Lucyna Klubińska- zastępca, 

pani Agnieszka Żwirek i pani Wioletta 
Wawrzeń- skarbnik oraz członkowie; panie 
Marlena Wentykier, Agnieszka Podkowa, 
Beata Lasota, Marzena Klusek, Beata Ma-
śloch, Agnieszka Wieczorek.

Tradycyjnie już przekazywanymi tre-
ściami były wydarzenia biblijne mówiące 
o narodzeniu Jezusa Chrystusa, które ułoży-
li w scenariusz ksiądz Paweł Paterek i pani 
Jolanta Ordon. W ważne role Maryi, Józe-
fa, pastuszków, trzech Mędrców i Aniołów 
wcielili się z dużym powodzeniem ucznio-
wie naszej szkoły. Całość ubogacał pięk-
ny śpiew kolęd i pastorałek w wykonaniu 
chóru pod czujnym okiem i uchem pani 
Bożeny Grzyb. Zaś o przepiękne dekoracje 
zatroszczyła się pani Ewa Tenderenda. To 
były bardzo wzruszające chwile i w takim 
oto świątecznym nastroju pożegnaliśmy się 
aż do Nowego Roku, by z pomocą Maleń-
kiej Miłości stawiać czoła naszej codzien-
ności w 2011 r.

Jolanta Ordon

Tu Jest Nasze Betlejem…

sternych szlaczków. Na zakończenie pobytu 
uczniowie zakupili ozdoby choinkowe, które 
niejednokrotnie były upominkiem dla najbliż-
szych i w doskonałych już świątecznych hu-
morach wrócili do swoich domów.

Jolanta Ordon i Bożena Grzyb

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ…

NOWA PRACOWNIA JĘZYKOWA 
w Szkole Podstawowej 

im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy
dać filmy obcojęzyczne, doskonalić umie-
jętność rozumienia ze słuchu i mówienia w 
językach obcych.

Pomoc rzeczowa udzielona szkole 
przez pana Adama Jarubasa - marszałka 
województwa świętokrzyskiego - przyczy-
niła się znacznie do uatrakcyjnienia zajęć 
z języków obcych a także umożliwiła na-
uczycielom stosowanie nowoczesnych me-
tod nauczania.

Maria Kossak-Błajszczak

Integracja
dosnym programem artystycznym, który niósł 
świąteczną atmosferę. Zarówno podopieczni 
jak i pracujący tam instruktorzy obdarowani 
zostali przez naszych uczniów piernikowymi 
sercami.

Mieliśmy okazję zwiedzić pomieszcze-
nia Warsztatu i poznać formy prowadzonych 
tam zajęć. Wprawdzie wyjeżdżaliśmy także 
z otrzymanymi upominkami, ale gromkie bra-
wa za występ, promienne uśmiechy widowni 
i niezwykłe słowa uznania od Pani kierownik 
Marioli Korytnickiej były najpiękniejszym po-
dziękowaniem.

T.M.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 
„Pod Sosnami” w Koprzywnicy

Dyrektor Przedszkola  „Pod Sosnami”  informuje, że od dnia 01.03.2011r rozpoczyna 
się rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2011/2012. Zgłoszenie dziecka 
do przedszkola należy dokonać u Dyrektora Przedszkola na specjalnym druku – Karcie 
Zgłoszenia. Kartę pozyskać można ze strony internetowej przedszkola  http://ppodsosnami.
edupage.org lub otrzymać ją w Przedszkolu. Rekrutacja trwać będzie do 31.03.2011r.  

Nasze Przedszkole oferuje:
 Dziewięciogodzinny pobyt dzieci w przedszkolu, trzy posiłki profesjonalną opiekę wy-

kwalifikowanej kadry, realizację podstawy programowej rozszerzoną o liczne nowatorskie 
programy autorskie dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne, profesjonalne zajęcia lo-
gopedyczne. Przedszkole daje możliwość za dodatkową odpłatnością, korzystania z zajęć 
rytmicznych, korzystania z lekcji języka angielskiego – wykwalifikowany lektor; spektaklach 
teatralnych .Przedszkole prowadzi zajęcia i zabawy z zakresu bezpiecznego poruszania się 
w ruchu drogowym oraz naukę jazdy na rowerkach i hulajnogach, z wykorzystaniem Mi-
ni-miasteczka ruchu drogowego. Liczne integracyjne imprezy Udział dzieci w konkursach, 
turniejach, promowanie dzieci zdolnych. Jeden raz w roku wycieczki krajoznawcze, auto-
karowe. Pięknie wyremontowane przedszkole i wspaniale zagospodarowany, z podziałem 
na sektory zabawowe teren wokół przedszkola.
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Wieści ze szkolnego podwórka                                                         Szkoła Podstawowa Niedźwice

Tradycja już szkół w naszej gminie jest, 
że w okresie świąt Bożego Narodzenia orga-
nizowane są spotkania opłatkowe połączone 
z przedstawieniami jasełkowymi i wspólnym 
śpiewaniem kolęd.

Tak też dzieje się w Szkole Podstawowej 
w Niedźwicach, wobec tego 20 grudnia od-
było się takie świętowanie. Tego dnia naszą 

placówkę swą obecnością zaszczyciło wielu gości, m.in.:
 • Poseł na Sejm RP – Zbigniew Pacelt
 • Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica – Marek Jońca
 • Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica – Dorota Kruszec – Nowińska
 • Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy – Anna Paluch
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koprzywnicy – Marek Kubicki
 • Radny  - Artur Przybyłek
 • Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Floriana – ks. Jerzy Burek
 • Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Niedźwicach – Iwona Urbań-

ska

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich gości i zebranych przez dyrektora Krzysz-
tofa Chmielowca. Następnie głos zabrali goście życząc wszystkim zebranym zdrowych, pogod-
nych i rodzinnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2011 roku.

Kolejnym punktem spotkania było przekazanie szkole przez Posła sprzętu łuczniczego oraz 
czterech par nart biegowych (całych kompletów).

Potem dokonano oficjalnego otwarcia nowej pracowni wyposażonej w 20 laptopów dla dzie-
ci, jeden dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Sprzęt pozyskano 
ze Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju na  Obszarach Wiejskich.

Następnie młodzież szkolna wystąpiła przed gośćmi, rodzicami i kolegami z inscenizacją 
Jasełek przybliżając zebranym po raz kolejny historię Narodzenia Pana Jezusa. Nie zabrakło pięk-
nego śpiewu kolęd, wątku Heroda, Trzech Króli czy pięknego chóru aniołów.

Po nagrodzonym gromkimi brawami przedstawieniu goście zostali obdarowani własnoręcz-
nie wykonanymi przez dzieci stroikami oraz zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez 
Rade Rodziców.

W tak miłej i uroczystej atmosferze wszyscy rozeszli się do domów, by tam kontynuować 
świętowanie.

Agnieszka Ambroziak  

Każdego roku 21 i 22 stycznia obchodzimy ważne święto – DZIEŃ BABCI I DZIADKA. Pa-
miętają o nim wszystkie wnuczęta.

Z tej okazji nie zabrakło również uroczystej akademii w Szkole Podstawowej w Niedźwicach. 
Uczniowie z klas I –III pod kierunkiem wychowawców przygotowali program artystyczny składa-
jący się z życzeń, wierszy, przepięknych piosenek skierowanych do babć i dziadków. Uczniowie 
klasy „0” zatańczyli krakowiaka, opiekunowie świetlicy przedstawili inscenizacje Czerwonego 
Kapturka, zaś uczennice klasy V i VI zaprezentowały układ taneczny do piosenki „Kanikuły”.

Następnie mili goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, a czas umilał im zespół „Po-
wiślanie”.

Agnieszka Ambroziak

BABCIOM I DZIADKOM   
– 100LAT!

Emeryci zawsze aktywni 20.02.2011r. odbyło się drugie w tym roku spotkanie członków Koła Emerytów w Ko-
przywnicy. Podsumowano dotychczasową działalności zaplanowano prace na b.r. Emeryci 
postanowili kontynuować poznawanie województwa świętokrzyskiego i ustalili wycieczki:

1. Kielce- Chęciny- jaskinia „Raj”, teatr.
2. Busko – Pińczów- Młodasy- „Ogród na rozstajach”.
3. Chmielów- fabryka porcelany- Wąchock.
4. Góry- do wyboru: Zakopane, Krynica, Szczawnica.
5. Rytwiany- pustelnia.
Będą tez organizowane ogniska i spotkania okolicznościowe. Koło Emerytów jest liczne, 

ale chętnie przyjmujemy nowych członków. Na spotkaniu dyskutowano również na temat 
artykułu z Super Expressu „Chrońcie swoje piersi oraz włączeniu się „wielkich gwiazd” do 
walki z rakiem i badań profilaktycznych.

Maria Kalinowska
Przewodnicząca Koła
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To już trzeci etap…
W trzecim już etapie Grand Prix 

Tenisa Stołowego zmierzyli się amato-
rzy tego sportu z terenu naszej gminy 
w odpowiednich dla siebie kategoriach 
wiekowych. 

Klasyfikacja punktowa zawodników 
przedstawia się następująco:

SENIORZY  
 I. Kwiatkowski Robert   46 pkt
 II. Sarzyński Mirosław   28 pkt 
 III. Kuciński Daniel   26 pkt 

GIMNAZJUM 
 I. Mroczek Mateusz  47 pkt 
 II. Tokarski Grzegorz  29 pkt 
 III. Pawlik Dariusz  13 pkt 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
 I. Domań Błażej  16 pkt 
 II. Czerwiński Łukasz  15 pkt 

DZIEWCZĘTA 
 I. Patryka Ewelina  34 pkt 
 II. Dudek Paulina  29 pkt 
 III. Materkowska Izabela  28 pkt 

Wytrwałym tenisistom gratulujemy 
świetnych wyników a wszystkich za-
praszamy na halę sportową na kolejne 
sportowe imprezy w różnorodnych dys-
cyplinach. 

Tomasz Oszczudłowski 
Wojciech Mrozik 

Turniej Dziesięciu Hal
Rocznik ‘96Turniej odbył się na hali sportowej MGO-

KiS w Koprzywnicy w dniu 31.01.2011 roku 
a jego organizatorem był ŚZPN Podokręg San-
domierz.

Wzięły w nim udział następujące drużyny:
KS KOPRZYWIANKA Koprzywnica1. 
UKS Chobrzany2. 
BASZTA Rytwiany3. 
UKS TRÓJKA Sandomierz4. 
CZARNI Połaniec5. 

Rozegrano łącznie 10 meczów (każdy 
z każdym) i do finału, mającym odbyć się 
w Sandomierzu, awansowały dwie drużyny: 
BASZTA Rytwiany i CZARNI Połaniec. Nad 
organizacją całego turnieju czuwał p. Tomasz 
Oszczudłowski.

Wspaniały poczęstunek dla zawodników 
i opiekunów wszystkich drużyn ufundował 
Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica, p. 
Marek Jońca.

Ogólna tabela klasyfikacyjna po rozgryw-
kach w Koprzywnicy przedstawia się następu-
jąco:

BASZTA Rytwiany1. 
CZARNI Połaniec2. 
UKS TRÓJKA Sandomierz3. 
KS KOPRZYWIANKA Koprzywnica4. 
UKS Chobrzany5. 

Mimo waleczności na boisku, chłopakom 
z KS KOPRZYWIANKI nie udało się przejść do 
kolejnego etapu. Trzymamy jednak kciuki za 
kolejne rozgrywki. 

Karolina Jasińska
BASZTA Rytwiany

UKS Chobrzany

CZARNI Połaniec

KS KOPRZYWIANKA Koprzywnica

UKS TRÓJKA Sandomierz

VII HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KLUBÓW SPORTOWYCH 
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA

12.02.2011 odbyła się kolejna już edycja 
turnieju cieszącego się od samego początku 
dużym zainteresowaniem zarówno klubów 
jak i kibiców. Tak było i tym razem - do nie 
łatwej rywalizacji stanęło osiem drużyn 

1. KS Koprzywianka 1
2. KS Koprzywianka 2
3. Zryw Zbigniewice
4. Sokół Jachimowice
5. LZS Samborzec
6. Gipsatura Busko
7. Piast Osiek 
8. Koprzywnica Amatorzy( Zwycięzcy 

Turnieju o Puchar Przewodniczącej Rady 
Miasta i Gminy Koprzywnicy)

Żadna impreza sportowa  nie może obyć 
się bez porządnego komentatora który oprócz 
podawania wyników buduje atmosferę całej 
imprezy – w tej roli zawsze znakomicie spraw-
dza się pan Paweł Jasiński  związany z lokal-
nym futbolem nie od dziś. Jego asystentami 
a zarazem wolontariuszami byli Alicja Misiak  
i Paweł Kruczek. Wszelkie kontuzje i urazy 
opatrywał Rafał Mrozik - jedyny w swoim ro-
dzaju wspaniały ratownik medyczny.

Z godziny na godzinę rywalizacja się za-
ostrzała a co za tym idzie bardziej widowisko-
wa.Kibiców obserwujących zmagania należy 
w tym miejscu pochwalić za kulturalny i sku-
teczny doping. Każdej strzelonej bramki oraz 
poprawnej gry pilnowali sędziowie: Jachowski 
Radosław oraz Tomasz Pietrzuszka .

Ostatecznie w finale znalazły się drużyny:
Gipastura Busko i i KS Koprzywianka I. 
Końcowe wyniki  przedstawiają się nastę-

pująco:
I MIEJSCE – „Gipsatura Busko”
II MIEJSCE – „KS Koprzywinaka I”
III MIEJSCE - „KS Koprzywianka II”
Każdy zawodnik  tego dnia starał się dać 

z siebie wszystko jednakże wśród wielu na 
szczególne uznanie zasłużyli 

Gawroński Wojciech reprezentujący  
Klub„LZS Samborzec” otrzymał tytuł KRÓLA 
STRZELCÓW

Sylwester  Pyszczek z „KS Koprzywianki 
II” wywalczył tytuł NAJLEPSZEGO PIŁKA-
RZA 

Pacholczak  Daniel  gracz ZRYWU ZBI-
GNIEWICE  za obronę bramki uzyskał tytuł  
NAJLEPSZEGO BRAMKARZA.

Wszystkie puchary i wyróżnienia zostały 
wręczone przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Koprzywnica –  Marka Jońcę który rok rocz-
nie obejmuje patronat honorowy nad tym 
swoistym małym świętem futbolu w naszej 
gminie. On również otworzył Turniej i powitał 
wszystkich przybyłych.

Organizacją merytoryczną i techniczną 
wydarzenia zajęli się instruktorzy sportowi 
MGOKiS czyli Tomasz Oszczudłowski i Woj-
ciech Mrozik. Ich  profesjonalizm i pełne za-
angażowanie zaowocowały  zadowoleniem ze 
strony wszystkich uczestników i gości turnieju. 
Oby więcej takich sportowych imprez na ta-
kim poziomie miało miejsce w naszej gminie.

omo



VII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ 
o Puchar Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy

Gorące emocje futbolowe wprost prze-
ciwne do temperatury na zewnątrz 29 stycz-
nia „ogarnęły” wszystkich sympatyków piłki 
nożnej, na co dzień wiernych kibiców zaś tym 
razem również zawodników zgromadzonych 
na hali sportowej MGOKiS w Koprzywnicy, 
gdzie odbył się  VII Turniej Piłki Nożnej Ha-
lowej o Puchar Przewodniczącej Rady Miasta 
i Gminy Koprzywnica. 

O godzinie 900 wszyscy  uczestnicy zostali 
powitani przez Przewodniczącą Rady p. Annę 
Paluch oraz Dyrektor DK p. Alicję Stępień. 

Spośród wszystkich miejscowości naszej 
gminy do sportowej rywalizacji stanęły nastę-
pujące ich reprezentacje: 

- Koprzywnica I 
- Koprzywnica II 
- Ciszyca 
- Łukowiec
- Cegielnia 
- Krzcin
- Dmosice
- Gnieszowice
- Trzykosy 

Choć w turnieju grali amatorzy – poziom 
i całokształt wydarzenia nie odbiegał zbytnio 
od profesjonalnych zawodów futbolowych. 
Zaangażowanie i determinacja, z jaką wal-
czono na boisku były godne podziwu. Każda 
akacja była opatrzona komentarzem spiker-
skim P. Pawła Jasińskiego, towarzyszyły mu, 
prowadząc jednocześnie biuro zawodów nie-
ocenione Alicja Misiak i Justyna Domań. Przy 
komentarzach nie zabrakło także cennych 
spostrzeżeń piłkarza, czyli Pawła Kruczka. 
Opiekę medyczną nad wszystkimi uczestni-
kami sprawowała p. Małgorzata Mrozik, sku-
tecznie udzielając wszystkim zapalonym gra-
czom fachowej pomocy. Po zaciętej grze na 
boisku w systemie każdy z każdym ostateczne 
miejsce na podium zajęli:

MIEJSCE I  –  Koprzywnica I 
MIEJSCE II   –  Trzykosy 
MIEJSCE III  –  Krzcin 

Wśród wszystkich grających tego dnia 
sędziowie oraz instruktorzy sportowi wyty-
powali tych, którzy odznaczali się najlepsza 
techniką gry, skutecznie bronili swojej bramki 
a także strzelali gole na miarę Beckhama. Wy-
jątkowymi tytułami uhonorowano:

NAJLEPSZY BRAMKARZ: 
Jerzy Sokołowski Krzcin 

NAJLEPSZY ZAWODNIK: 
Sulicki Wojciech Koprzywianka I 

KRÓL STRZELCÓW: 
Sieradzki Damian Trzykosy 

W dniu 29.01.2011 roku o godzinie 1500 na hali sportowej MGOKiS odbyło się Walne Ze-
branie Członków KS „Koprzywianka”, w którym uczestniczyło 31 osób.

Najważniejszymi sprawami, które 
miały miejsce na ww. zebraniu było 
sprawozdanie ustępującego Zarządu 
i wybory nowych władz klubu na 
4-letnią kadencję. Zebraniu przewod-
niczyła p. Aleksandra Klubińska.

Sprawozdanie za 2010 rok przed-
stawił Prezes Klubu, p. Marian Sła-
bowski, a w imieniu Komisji Rewizyj-
nej głos zabrał p. Andrzej Gawroński. 
Zebrani przyjęli sprawozdania, po 
czym przystąpiono do wyboru nowego zarządu. Po stwierdzeniu prawomocności obrad 
w wyborach jawnych wybrano zarząd w następującym składzie:

1. Jacek Stefaniak – Prezes,
2. Elżbieta Nasternak – V-ce Prezes,
3. Paweł Jasiński – V-ce Prezes,
4. Aleksandra Klubińska – Członek Zarządu,
5. Mieczysław Kalinowski – Członek Zarządu.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, okazałe puchary oraz dla każdego z pił-
karzy przygotowano również medale. Turniej 
sędziowali Radosław Andrzej Jachowski oraz 
Tomasz Pietruszka. Za ten wspaniały dzień 
i niezapomnianą atmosferę wszystkim uczest-
nikom, sympatykom i kibicom dziękujemy 
tego typu imprezy to najlepszy dowód na to, 
że sport nie tylko dostarcza nam wspaniałych 
wrażeń, ale jak się okazuje może być również 
czynnikiem integrującym miejscowości. 

W.Mrozik, T.Oszczudłowski, M.Ordon

CO NOWEGO W KS „KOPRZYWIANKA”
Do Komisji Rewizyjnej weszli:
1. Szczepan Ćwiertniewski,
2. Adrian Piątkowski,
3. Konrad Pyszczek.

Do Sądu Koleżeńskiego powołano:
1. Andrzeja Gawrońskiego,
2. Stefana Cieślaka,
3. Łukasza Pyszczka.

Na koniec zebrania, ustępujący Prezes, p. Marian Słabowski, pogratulował sukcesu w wy-
borach nowemu Prezesowi, p. Jackowi Stefaniakowi.

Nowo ustanowiony Prezes Klubu KS „Koprzywianka” podziękował za okazane zaufanie 
i obiecał, że dołoży wszelkich starań aby dobrze wywiązywać się z obowiązków wynikają-
cych z objęcia funkcji gospodarza naszej rodzimej drużyny. 

Karolina Jasińska 

19 marca 2011 zapraszamy na Turniej Piłki Siatkowej „Dzikich drużyn” 
początek godz 9.00

Zgłoszenia przyjmujemy w hali sportowej od poniedziałku do piątku 
 w godzinach 16.00 – 20.00  do 18 marca 


