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Śniadania Wielkanocnego
Dnia 16 kwietnia 2011 r. na sandomier-

skim Zamku odbyła się XII edycja Śniada-
nia Wielkanocnego - impreza kultywująca 
i popularyzująca świąteczne zwyczaje i ob-
rzędy ludowe regionu świętokrzyskiego. 

W ramach tegorocznej edycji spotkania 
przeprowadzony został konkurs na najpięk-
niejszy kosz wielkanocny. W świątecznej 
potyczce konkursowej rywalizowały ze 
sobą gminy powiatu sandomierskiego. 

Sala rycerska zgromadziła wszystkie 
gminy Powiatu: Miasto i Gminę Koprzyw-
nica, Gminę Łoniów, Miasto i Gminę Zawi-
chost, Gminę Klimontów, Gminę Wilczyce, 
Gminę Obrazów, Gminę Dwikozy, Miasto 
i Gminę Sandomierz oraz Gminę Sambo-
rzec, które przygotowały wspaniałe i oka-
załe wielkanocne kompozycje oraz prezen-
tacje występów artystycznych i ludowych. 

O godz. 11.00 wszystkich przybyłych 
gości powitał dyrektor muzeum p. Paweł 
Różyło, następnie odbyło się uroczyste 
poświęcenie pokarmów i symboliczne po-
dzielenie się jajkiem z przedstawicielami 
gmin powiatu sandomierskiego i władz wo-
jewódzkich. W spotkaniu udział wzięli: Wo-
jewoda Świętokrzyski - p. Bożentyna Pałka 
- Koruba, Wicewojewoda Świętokrzyski - p. 
Beata Oczkowicz, Wicemarszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego - p. Grzegorz 
Świercz, posłowie Ziemi Świętokrzyskiej, sa-
morządowcy i ludzie związanymi z kulturą. 

Na tej świątecznej imprezie, jak co 
roku, prezentowało się także nasze mia-
steczko. Przedstawiciele Miasta i Gminy 
Koprzywnica z p. sekretarz Dorotą Kru-
szec – Nowińską i dyrektor MGOKiS Alicją 

XII edycja

Stępień tworzyli barwny wielkanocny koro-
wód. Kosz wielkanocny nieśli przedstawiciele 
OSP w Koprzywnicy Maciej Stefaniak i Kamil 
Widuch natomiast młodzież z zespołu wo-
kalnego Avangarda: Justyna Jesionek, Maria 
Schrupka, Magdalena Bzduch, Katarzyna 
Skuza, Klaudia Kata, Aleksandra Krupa oraz 
Michał Szlichta zaśpiewali trzy utwory Mo-
dliła się dziewczyna i Heniek Brathanek oraz 
Wiosna, ach to ty Marka Grechuty. Zespoło-
wi wokalnemu akompaniamentowali muzycy 
z MOD w Koprzywnicy: Grzegorz Nowiński 
i Dawid Kurosad na trąbkach, Paulina Kopeć 
na klarnecie, Mariusz Płaneta na tenorze oraz 
Maciej Ozdoba na saksofonie tenorze.

Laureatem konkursu na ,,Najpiękniejszy 
kosz wielkanocny” została Gmina Obrazów 
a ,,Najpiękniejszy kosz wielkanocny” przy-
gotowało stowarzyszenie Koło Kobiet Aktyw-
nych z Węgrc.

L.Z.

REZUREKCJA 2011
Tradycje wielkanocne od zawsze były 

bogate, ciekawe i wyjątkowe. Miały, bo-
wiem one podkreślić charakter tych naj-
ważniejszych w kościele katolickim świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. Kontynu-

owane po dziś dzień stają się magnesem przy-
ciągającym media gości z innych rejonów na-
szego kraju, wyróżnikiem charakteryzującym 
nasz region.

Takim właśnie wyróżnikiem dla Koprzyw-
nicy stały się bziuki, które rok rocznie możemy 
oglądać na rezurekcji wyjątkowej, bo wieczor-
nej a nie porannej tak jak to zwykle bywa. 
Mroki Nocy Zmartwychwstania rozświetlają 
okazałe ogniste kule będące dziełem odważ-
nych strażaków. Warto podkreślić tu także rolę 
Orkiestry Dętej i wcześniej przygotowanych 
przez nią  aranżacji wielkanocnych pieśni ko-
ścielnych. Ubrani w czerwone galowe mundu-
ry paradowali w zwartym szyku „pod batutą” 
kapelmistrza Krystiana Cieślaka. Całokształt 
uroczystości jak zwykle zachwycał i wzruszał 
przypominając wszystkim wiernym jak ważne 
jest święto Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Marta Ordon
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Na wiosnę każdemu jest radośniej. Pierw-
sze promienie słońca wyzwalają w nas dużo 
energii, dodają sił i poprawiają nastrój. Wtedy 
mamy ochotę coś zmienić, poeksperymento-
wać z aranżacjami i dekoracjami szczególnie 
na świąteczny czas. A przecież wystarczy tylko 
spróbować. I tak uczyniły to po raz pierwszy 
odważne a zarazem twórcze kobiety - florystki 
naszej gminy przygotowując niepowtarzalne 
aranżacje stołów świątecznych, które to można 
było podziwiać od 16 do 19 kwietnia br. w ko-
przywnickim domu kultury. Poza spokojnymi 
i tradycyjnymi aranżacjami stołów powstały 
też inne projekty nieco nowatorskie, wytwor-
ne i jednocześnie eleganckie. W większości 
pomysłów dekoracje wiosennych stołów inspi-
rowane były światem roślinnym. Wykorzystano 
bogactwo materiału roślinnego- naturalnego do 
ciekawych zestawień i połączeń. Prezentowane 
stoły przyciągały wzrok zwiedzających różnymi 
zestawieniami kolorystycznymi. Na stołach gó-

Dekoracja stołu zawsze sprzyja miłej at-
mosferze spotkania. Zwłaszcza Wielkanoc 
jest ku temu okazją. Tematem przewodnim 
aranżacji stołu wykonanej przez Szkolne Koło 
Florystyczne „Impresja” z gimnazjum w Ło-
niowie był temat –„ Ptasie gniazda – między 
tradycją a nowoczesnością”. Jak nazywa suge-
ruje chcieliśmy zachować elementarne zasa-
dy wielkanocnej tradycji, ale połączyliśmy je 
z nowoczesnością. Na stole dominował Wiel-
kanocny Baranek, pisanki, gałązki bukszpanu, 
różne sploty siana, wikliny, wierzby. Znalazły 
się również nowoczesne elementy np. meta-
lowa kura, wykonana w technice metalopla-
styki, która była bazą do aranżacji kwietnej. 
Znajdowały się tam również materiały natu-
ralne takie jak gałązki, kora, plastry drzewa 

Zapachniało wiosną

Aranżacja Szkolnego Koła 
Florystycznego w Łoniowie

akacjowego, róże, margaretki, tulipany oraz 
cebulki. W kompozycjach pojawił się również 
biały groch pomalowany w czarne marmur-
kowe kropki i plamki imitujący przepiórcze 
jaja. Gdzieniegdzie widniał mech, pióra oraz 
pędy czerwonego derenia. Całość kompozycji 
utrzymywane była w kolorystyce brązu, bieli, 
zieleni z dodatkiem żółtych barwnych plam, 
które nadały piórka w kolorze kanarkowym 
tworzące girlandę. Tak przedstawiona aranża-
cja stołu w połączeniu z pięknym spotkaniem 
z drugim człowiekiem na pewno sprawi, że 
tegoroczne święta będą obfitować w radość 
z rzeczy małych i prostych, które często są 
niedostrzegane w naszej codzienności.

OPIEKUN SKF 
Renata Mazurkiewicz, Patrycja Kapuścińska, Bartek Dajaka

Warsztaty Wielkanocnej 
Plastyki Obrzędowej

Dnia 7 kwietnia 2011 r. Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu zorganizowało dla młodzieży 
szkolnej VII edycję warsztatów zajęciowych 
Wielkanocna Plastyka Obrzędowa – od-
zwierciedleniem naszych tradycji. Zaprzyjaź-
nieni z Muzeum rękodzielnicy prezentowali 
różnorodne motywy dekoracyjne, techniki sty-
listyczne, występujące w wielkanocnej plasty-
ce obrzędowej. W warsztatach uczestniczyły 
również dwie florystki z Koprzywnicy, Mał-
gorzata Sarzyńska i Alicja Krawczyk, które 
uczyły dzieci techniki wykonywania różnych 
kwiatów z bibuły i krepiny oraz wprowadziły 
dzieci w magiczny świat plastyki obrzędowej 
i rękodzieła ludowego. Pokazały jak z paru 
prostych rzeczy można zrobić małe i większe 
cudeńka, które na pewno stały się wielkanoc-
ną ozdobą domu każdego z uczestników. 

Uczniowie sandomierskich szkół podsta-
wowych mieli okazję nauczyć się także jak 
wykonać tradycyjną palmę wielkanocną, pi-
sanki czy okolicznościowe stroiki. Ponadto 
mogli zobaczyć jak przygotować świąteczne 
aranżacje stołu wielkanocnego w oparciu 
o nowatorskie jak i tradycyjne elementy deko-
racyjne.

15 kwietnia w Domu Kultury w Koprzyw-
nicy, jak co roku odbyły się warsztaty palmir-
skie. Celem przeprowadzonych warsztatów 
było wykonanie palm wielkanocnych. Palmy 
wykonane przez uczestników warsztatów 
poświęcone zostały w Niedzielę Palmową 
a cześć z nich trafiła na honorowe miejsce 
przed budynek DK. 

L.Z.
Marta Ordon

rowała symbolizująca wiosnę zieleń, od ciem-
nych jej odcieni liści bukszpanu, barwinka po 
jasną rzeżuchy, owsa czy młodych liści rozwija-
jących się na gałązkach drzew. Kolory bielizny 
stołowej, zastawy, ozdób znakomicie harmo-
nizowały ze sobą, dominował kolor bieli, lila, 
fioletu i żółci. Na stołach nie zabrakło symboli 
świąt: baranka z chleba, jaj, chrzanu, mięsiwa 
i bab lukrowanych oraz kwiecia jako oznaki, iż 
wiosna narodziła się na nowo. Wszystkie deko-
racje cieszyły wzrok, niosły odprężenie i dawa-
ły dobry nastrój i klimat zarówno gościom od-
wiedzającym naszą wystawę jak i nam samym 
– gospodarzom tego nowatorskiego działania.

Aranżacje stołów przygotowali: MGOKiS 
w Koprzywnicy, KGW Błonie, KGW Dmosice, 
KGW Beszyce, KGW Sośniczany, Szkoła Pod-
stawowa w Koprzywnicy, Szkoła Podstawowa 
Niedźwice, Szkoła Podstawowa Gnieszowice oraz 
Szkolne Koło Florystyczne ,,Impresja” w Łoniowie. 

A.S.
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Koła Gospodyń Wiejskich na te-
renie gminy Koprzywnica działały już 
w latach 60. Były w nich nasze mamy, 
babcie. Dzisiaj my, ich córki i wnuczki 
kultywujemy te piękne tradycje, które 
one rozpoczęły. One spotykały się ba-
wiąc się w teatr, mimo braku elektrycz-
ności, uczestniczyły w kursach gotowa-
nia, pieczenia i szycia. A my w dobie 
komputerów, również spełniamy swoje 
marzenia, mogąc się dzielić i wymieniać 
doświadczeniami z innymi. Teraz dzia-
łamy nowocześnie. U nas kobiety wiej-
skie wyjeżdżają na weekendy, umieją 
dobrze zorganizować sobie pracę, bo… 
wygospodarować czas i na wsi przecież 
można. Pozytywnym zjawiskiem jest to, 
że do kół wstąpiły młode kobiety, co 
pozwala na wymianę pokoleniową, ze 
świadomością, że dorobek przeszłości 
na terenie gminy Koprzywnica nie zagi-
nie. Do chwili obecnej swoją działalność 
kontynuuje KGW z Błonia (przewod-
nicząca koła Anna Paluch), które po-
wstało jako pierwsze w ubiegłym roku  
z inicjatywy Domu Kultury. W tym roku 
zaś aktywnie i twórczo rozpoczęły swoje 
cele trzy nowe KGW: Sośniczany (prze-
wodnicząca koła Halina Knap), Beszyce 
(przewodnicząca koła Anna Urbańska) 
i Dmosice (przewodnicząca koła Ma-
rianna Zych). Łącznie zrzeszają około 90 
członkiń.

Alicja - członkini KGW Sośniczany

Reaktywowanie 
KGW w naszej 

gminie

KGW Beszyce
Koło Gospodyń Wiejskich w Beszycach 

rozpoczęło działalność 22 lutego b.r. Jest 
pierwszą tego typu organizacją w naszej miej-
scowości. Jest nas 21, a przewodniczy nam 
Anna Urbańska.

Pragniemy rozwijać naszą działalność i kul-
tywować tradycję w naszej wiosce. W nowo 
wybudowanej świetlicy mamy nadzieję stwo-

KGW Błonie
KGW Błonie jako pierwsze (spośród czte-

rech Kół Gospodyń Wiejskich) rozpoczęło ak-
tywność na terenie naszej gminy. W skład Koła 
wchodzi 19 osób, zaś funkcję przewodniczą-
cej pełni p. Anna Paluch.

Promując siebie, własne Koło oraz całą 
gminę, wszystkie panie przykładają wiele sta-
rań, aby zaprezentować się jak najlepiej – i tak 
właśnie jest, a każde nowo powstałe Koło 
może pozazdrościć KGW Błonie zdobytych 
zaszczytów, nagród i wyróżnień. A jest się 
czym chwalić, ponieważ:

* 12.12.2009r. – zdobyły I miejsce za potrawę 
w konkursie „Świętokrzyska Potrawa Świą-
teczna”

* 28.06.2009r. – zdobyły II miejsce za po-
trawę w konkursie „Złote Jadło” podczas II 
Pikniku Cysterskiego, „W Cieniu Cysterskiej 
Jabłoni”.

* 27.03.2010r. – zdobyły „Srebrną Chochlę” 
w konkursie kulinarnym „Nasze Sandomier-
skie-Kulinaria Regionalne”.

Zasługi oraz gratulacje należą się wszyst-
kim członkiniom, a są to panie: Anna Paluch, 
Anna Paruch, Agnieszka Sabat, Bożena Ma-
ciąg, Dorota Zych, Aneta Kowalska, Monika 
Sabat, Katarzyna Bator, Lucyna Radzim, Edy-
ta Kodyra, Agata Serafin, Anna Szumowska, 
Zofia Wilk, Irena Fornal, Joanna Galeń, Aga-
ta Skrok, Agnieszka Szumowska, Grażyna 
Paruch, Agnieszka Ordon, Anna Krakowiak. 
Dodajmy, że Dom Kultury był partnerem Koła 
podczas przygotowywania potraw (w tym tak-
że tych konkursowych).

KGW Błonie spotyka się około 1 raz w ty-
godniu lub podczas organizowanych imprez 
(przed Dożynkami, Świętami czy Powitaniem 
Nowego Roku). 

Podczas Forum Kobiet Aktywnych zorgani-
zowanego przez Dom Kultury, przewodniczą-
ca KGW Anna Paluch prezentowała dotych-
czasowe osiągnięcia pań. Dziękowała również 
p. dyrektor Domu Kultury – Alicji Stępień za 
dotychczasowe wsparcie i nie ukrywała, że 
liczy na kolejną współpracę. 

Panie Przygotowując się do niedawno 
minionych Świąt Wielkanocnych wspólnie 
„drapały” jajka, piekły wielkanocne baby oraz 
wykonywały ozdoby, którymi później udeko-
rowały swoje stoły.

Ostatnim „wyzwaniem” dla Koła z Błonia 
była prezentacja dekorowania wielkanocnego 
stołu podczas wystawy zorganizowanej przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy. Na stole znalazły się prze-
różne świąteczne smakołyki oraz dekoracje 
z kwiatów. Można było podziwiać m.in.: jajka 
ze wstążki przygotowane przez p. Lucynę Ra-
dzim, kwiaty z bibuły i krepiny zrobione przez 
p. Monikę Sabat i Anetę Kowalską. Duży wkład 
w dekorowanie stołu włożyły także Bożena 
Maciąg, Agnieszka Sabat i Katarzyna Bator.

Wystawa dotyczyła „Aranżacji Wielka-
nocnych Stołów”, a czynna była w dniach 17-
20 kwietnia b.r. w Domu Kultury. 

rzyć warunki sprzyjające spotkaniom integra-
cyjnym wszystkim mieszkańcom a w szcze-
gólności dzieci i młodzieży.

Wspólnie z radą sołecką pozyskując fun-
dusz sołecki zakupiliśmy sprzęt AGD. Udało 
nam się też częściowo wyposażyć świetlicę 
w krzesła i stoły, a niedługo wzbogacimy ją 
w meble kuchenne.

Wczesną wiosną zorganizowaliśmy akcję 
porządkową w której z zapałem wzięły udział 

dzieci i młodzież. Dużą frajdą było pieczenie 
kiełbasy na ognisku i miło spędzony czas.

Wzięliśmy udział w imprezach organi-
zowanych w Domu kultury w Koprzywnicy:  
III Gminne Forum Kobiet i wystawa pod tytu-
łem Aranżacje Stołów Wielkanocnych.

Mamy nadzieję pilnie uczestniczyć w ko-
lejnych wydarzeniach i konsekwentnie dążyć 
do spełnienia wyznaczonych sobie planów.

Anna Urbańska

KGW Sośniczany
Pierwszą inicjatywą nowo powstałego 

KGW w Sośniczanach był bal karnawałowy. 
Wzięło w nim udział 16 par. Organizacją 
i obsługą zajmowały się nasze panie z KGW. 
Smaczne potrawy, sprawna obsługa  oraz 
wspaniała muzyka sprawiły, że wszyscy do-
skonale bawili się do białego rana. 

W poniedziałkowy wieczór 7 marca panie 
z KGW w Sośniczanach zorganizowały zapu-
sty oraz Dzień Kobiet. Spotkanie odbyło się 
w sali Szkoły Podstawowej, gdzie przy suto 
zastawionym stole (chrusty, ciasta, faworki, 
róże karnawałowe i inne wypieki domowej ro-
boty) oraz herbatce zasiadły członkinie koła. 
Ogromem radości dla zebranych pań było 
przybycie mężczyzn ze słodyczami i życze-
niami. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecz-
nej atmosferze. 

Następną inicjatywą KGW w Sośnicza-
nach były warsztaty bibułkarstwa pod kierow-
nictwem pani Alicji Krawczyk. Panie z KGW 
aktywnie uczestniczyły w trzech takich spotka-
niach. Owocem tych spotkań były przepiękne 
kwiaty z bibuły i krepiny, które później ozdo-
biły wspólnie robione przez kilka wieczorów 
wielkanocne palmy. Jedna z tych palm zdobiła 
ołtarz w Kościele, a trzy pozostałe przyozdo-
biły wieś Sośniczany. 

W Zespole Szkół Spożywczych w Sando-
mierzu odbył się pokaz gotowania tradycyjnych 
potraw wielkanocnych. Była to promocja gminy 
Koprzywnica. Brały w nim również udział gmi-
ny Wilczyce i Klimontów. Panie z KGW w So-
śniczanach miały tam również swój udział. 
Młodzież pod ich czujnym okiem i kierownic-
twem przygotowywała białą kiełbasę i trzy ro-
dzaje chleba. Impreza odbyła się pod patrona-
tem Agencji Rynku Rolnego w Kielcach.

W Niedzielę Palmową w Domu Kultu-
ry w Koprzywnicy odbył się pokaz wystroju 
stołu wielkanocnego. Wśród przygotowanych 
propozycji znajdował się również stół wyko-
nany przez KGW Sośniczany. Przyozdobiony 
był on własnoręcznie wykonanymi pisankami 
w tradycyjnym stylu.

Grażyna Jarosz

Koło Gospodyń Wiejskich – „Współczesne Kobiety w Dmosicach”
Pierwsze zebranie inauguracyjne działal-

ności KGW odbyło się w nowo wybudowa-
nym Domu Spotkań Wiejskich w dniu 21.II
.2011r. cieszące się dużym zainteresowaniem 
(29 członkiń). Na wyżej wymienionym spotka-
niu został wyłoniony zarząd i określono ogól-
ne ramy działania Koła. 

Kolejnym spotkaniem z inicjatywy KGW 
łącznie z radą sołecką było spotkanie Kobiet 
w dniu ich święta, tj. 8.III. 2011r. To spotkanie 
pokazało, jak można w miłej atmosferze spę-
dzić wspólnie wolny czas, przy starodawnych 
pieśniach i tańcach ludowych.

Nie zabrakło również opowieści o daw-
nych zwyczajach i obrzędach wiejskich. 

W okresie wielkanocnym KGW uczestni-
czyło w przedstawieniu propozycji dekoracji 
stołu wielkanocnego, na wystawie zorgani-
zowanej w Domu Kultury w Koprzywnicy 
w dniach 17-20 kwietnia 2011r.

Obecnie jesteśmy w okresie oczekiwania 
na oddanie budynku do eksploatacji. Koło Go-
spodyń za cel stawia sobie zagospodarowanie 
terenu wokół i na zewnątrz Domu Spotkań 
Wiejskich, tak aby było miejscem przyjemnym 
dla wspólnych spotkań dzieci, młodzieży i do-
rosłych.

Naszym priorytetowym działaniem będzie 
dokumentacja i zachowanie dla przyszłych 
pokoleń wiadomości o obrzędach i tradycjach 
mających miejsce w naszej miejscowości. 
Dmosice to miejscowość opisana już w 1888r. 
przez Stefana Żeromskiego w powieści „Po-
pioły”. 

Nasza młodzież także już potrafi docenić 
piękno swej miejscowości, czego przykładem 
są napisane wiersze:

Literę D znajdę ukrytą w cudnym złoci-
stym życie, otaczającym wieś skrycie

Litera M schowana znakomicie w pięknym 
wiejskim stawie, niczym chmury w błękicie

Literę O sama postawię, góry i wzniesienia 
wieś otaczającą jakby sen na jawie

Litera S spadnie niczym białe płatki śniegu 
leżące na dachach, oglądane przez miesz-kań-
ców czasem w biegu

Litera I niczym gwiazda błyszcząca w ze-
nicie – czy ją docenicie?

Litera C świeci przykładnie dobrocią i ser-
decznością mieszkańców – czy zaprzeczycie?

Litera E tak cenna nad życie, kończy har-
monijnie brzmiący wyraz DMOSICE, a w „Po-
piołach” – DERSŁAWICE.

***
We wjeździe do wioski przydrożny krzyż 

stoi, postawiony przez folwarczan pracują-
cych na roli. Niedaleko za nim, za jednym 
zakrętem św. Antoni z dzieciątkiem na ręku 
w dłu-gim płaszczu stoi. Jako patron spraw 
beznadziejnych ludzkich próśb się nie boi.

W pobliskim sąsiedztwie gniazdo bocia-
nie, na przydrożnym słupie jest umocowane.

Idąc cały czas prosto pośród alejki domów 
ustawionych rzędowo napotkana figura Matki 
zwana Majówkową.

***
Jeszcze jeden wizerunek święty w skrom-

ności swej opiewa,
Mały obrazek przytwierdzony do drutu 

pod kawałkiem drzewa.
Angelika Żurek
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Zgodnie z artykułem 14 ustawy 13 z dnia 7 września1991r. 
o systemie oświaty od 1 września 2011r. dziecko w wieku 5 lat 
jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, zorganizowanym w szko-
le podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

Rodzice dziecka podlegającego  
w/w obowiązkowi, zobowiązani są do;
• dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 

do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego 
w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przed-
szkolnego,

• zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
• informowania w terminie do 30 września każdego roku dy-

rektora szkoły podstawowej  w obwodzie której dziecko 
mieszka o realizacji tego obowiązku.

Wszystkie dzieci, które rozpoczynają edukację szkolną po-
winny reprezentować określony w podstawie programowej wy-
chowania przedszkolnego poziom umiejętności i wiadomości     
z różnych dziedzin edukacji. Praca rozpoczęta w przedszkolu, 
zgodnie z założeniem podstawy programowej będzie kontynu-
owana na I etapie edukacyjnym – edukacji wczesnoszkolnej.

Zadaniem przedszkola jest wyposażenie wychowanków 
w pożądane kompetencje, które ułatwią mu rozpoczęcie edu-
kacji wczesnoszkolnej. Dlatego też dzieci uczęszczające do 
przedszkola od 3 roku życia przygotowują się do szkoły przez 
trzy lata pod kierunkiem nauczycieli posiadających odpowied-
nie kwalifikacje. Małe dzieci przychodzące do przedszkola 
mają dużo czasu na opanowanie niezbędnych umiejętności, 
bez względu na to na jakim poziomie rozwoju rozpoczęły edu-
kację przedszkolną. Natomiast dzieci starsze, mają tego czasu 
mniej – dzieci z rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Dlatego też każdy nauczyciel w przedszkolu w swojej pra-
cy z dziećmi, poznaje powierzonych mu  wychowanków, pla-
nuje działanie w danej grupie tak, aby każde dziecko mogło 
się rozwijać harmonijnie, wspiera i stymuluje rozwój każdego 
dziecka. Pozyskuje informacje, które stanowią o planowaniu 
pracy indywidualnej z dzieckiem. W codziennej pracy z dziec-
kiem nauczyciel przedszkola ma wiele okazji do obserwowania 
go w czasie swobodnej zabawy, w rozmowie, podczas wyko-
nywania czynności samoobsługowych lub w czasie obowiąz-
kowych zajęć dydaktycznych.

Dziecko w przedszkolu ma czas i możliwość 
powolnego dojrzewania do szkoły.

…A teraz  odniesiemy się do codziennego  życia naszego 
Przedszkola… 

Przedszkole „ Pod Sosnami” otacza rozległy teren zieleni, 
skupiający m.in. wieloletnie sosny, stanowiące specyficzny 

logopedyczne, gry i układanki logopedyczne, literaturę fa-
chową,

• lekcje religii- dzieci 6-letnie,
• dodatkowe, płatne zajęcia rytmiczne, kontakt z muzyką na 

żywo,
• naukę języka angielskiego na dodatkowych płatnych zaję-

ciach,
• jeden raz w miesiącu udział dzieci w płatnych, spektaklach 

teatralnych, granych przez profesjonalnych aktorów teatrów 
z Krakowa, Kielc, Nowego Sącza,

• dziewięciogodzinny pobyt dzieci w przedszkolu – codzien-
ne przebywanie na świeżym powietrzu, w bezpiecznym 
bardzo dobrze wyposażonym ogrodzie przedszkolnym,

• wartościowe, zdrowe, urozmaicone, domowe wyżywienie, 
trzy posiłki- śniadanie, obiad dwudaniowy z kompotem 
oraz podwieczorek,

• udział dzieci w turniejach, guizach wewnątrz przedszkol-
nych i między przedszkolnych, wojewódzkich i ogólnopol-
skich, promowanie dzieci zdolnych,

• liczne integracyjne imprezy wewnątrz przedszkolne i środo-
wiskowe,

• jeden raz w roku wycieczki krajoznawcze, autokarowe,
W ramach realizacji programu „ Bezpieczne dzieciństwo” 

przedszkole prowadzi zajęcia i zabawy z zakresu „ bezpiecz-
nego poruszania się w ruchu drogowym oraz naukę jazdy na 
rowerkach i hulajnogach z wykorzystaniem Mini – miastecz-
ka ruchu drogowego. Organizowane są spotkania i pogadanki 
z przedstawicielami Komisariatu Policji w Koprzywnicy i San-
domierzu.

W dniu 24.II.2011r. w naszym przedszkolu gościł funkcjo-
nariusz Komisariatu Policji w Koprzywnicy aspirant Marek 
Stylski. Nasz gość opowiedział dzieciom o bezpieczeństwie 
na co dzień – przedstawił „Kodeks bezpiecznego przedszko-
laka”. Wielkie zainteresowanie wśród dzieci wzbudził pokaz 
podręcznego wyposażenia policjanta. Przedszkolaki, ciekawe 
tajników pracy policjanta, zadawały pytania na, które pan dziel-
nicowy udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Na zakończenie 
spotkania Miłosz Gach z grupy 3-latków wyrecytował dla Na-
szego gościa, wiersz o ruchu drogowym. Nauczyciele i Przed-
szkolaki dziękują za czapkę policjanta, która cieszy się wielkim 
powodzeniem w czasie swobodnych zabaw dzieci oraz słodki 
upominek.

Inną ważnym wydarzeniem, które niedawno obchodzili-
śmy w naszym przedszkolu w dniu 21.III.2011r. było „Poże-
gnanie zimy”. 

„Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, ciebie poże-
gnamy, wiosnę powitamy”- tak, krzyczały przedszkolaki w ko-
rowodzie żegnającym zimę. Kukła Marzanny- symbolizująca 
zimę, została spalona w ogrodzie przedszkolnym. Jej miejsce 
zajęła pani Wiosna wraz z zielonym, ukwieconym Gaikiem – 
maikiem. Przedszkolaki śpiewały piosenki na powitanie wiosny, 
a na ich twarzach można było dostrzec  promienne, słoneczne 
uśmiechy.

Marta Marczewska, Ewa Kornacka, Grażyna Milarska

„Wszystko zaczyna się od przedszkola…”

„Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak 
postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat „

-Robert Fulgham

mikroklimat tego miejsca. Malownicze położenie przedszkola 
znalazło odzwierciedlenie w nazewnictwie i Uchwałą Rady 
Miasta Koprzywnica z dnia 09.10. 2010r. przyjęło oficjalną na-
zwę – Przedszkole „ Pod Sosnami”. Na dzień dzisiejszy trwają 
intensywne prace związane z uroczystością nadania w/w imie-
nia, która odbędzie się 20 czerwca 2011r.

W roku 2010 odbył się kompleksowy remont placówki. 
Przedszkole  całkowicie zmieniło swój wizerunek. Dziś śmiało 
można powiedzieć, iż nasze przedszkole spełnia wszelkie stan-
dardy Unii Europejskiej.

Przedszkole „ Pod Sosnami” to nowoczesna i bezpieczna 
placówka, w której dobro dziecka to podstawowy wyznacznik 
podejmowanych działań. Naszym celem jest stworzenie, jak 
najlepszych warunków do harmonijnego  rozwoju dziecka.  
Naszą misją, jest troskliwa opieka zaangażowanej i wykwali-
fikowanej kadry pedagogicznej, bogaty program edukacyjny 
i wszechstronny rozwój dziecka.

Program naszego przedszkola gwarantuje pomyślny start 
w świat sukcesów szkolnych, rozwój intelektualny, poznawczy 
i społeczny. Połączenie sprawdzonych i nowatorskich metod 
nauczania sprawia, że dzieci łatwiej i chętniej przyswajają 
nową wiedzę, rozwijają talenty i z ciekawością odkrywają nie-
znany dla nich jeszcze świat.

Przedszkole „Pod Sosnami” ponadto oferuje; 
realizację podstawy programowej rozszerzoną o liczne no-

watorskie programy autorskie, dydaktyczne, wychowawcze, 
profilaktyczne, m.in. „Bezpieczne dzieciństwo”, Regionalny- 
„U Hanusi w izbie”, „Program adaptacyjny”, „Szlachetne 
zdrowie”, „Program ekologiczny”, „Nasza tożsamość”.
• profesjonalne zajęcia logopedyczne w bardzo dobrze wy-

posażonym gabinecie, w pomoce multimedialne, akcesoria 

III Gminne Forum Kobiet Aktywnych
Tajemnicą jesteś, z księgi czarów - zbiegłą mgłą zaklętą, którą nieliczni tylko przejdą. Ko-
bieto - puchu marny, a nie do zdobycia. Kobieto - ile w tym słowie piękna, miłości i życia.

6 marca w koprzywnickim Domu Kul-
tury odbyło się III Gminne Forum Kobiet 
Aktywnych zorganizowane wspólnie przez 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy oraz Świętokrzyski ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu. Sala 
widowiskowa zgromadziła wiele pań z terenu 
miasta i gminy Koprzywnica, warto zauważyć, 
że po raz pierwszy na naszej imprezie gościły 

panie z nowopowstałych kół gospodyń wiej-
skich, zawitały do nas KGW Beszyce, KGW 
Dmosice, KGW Sośniczany oraz istniejące już 
KGW Błonie. 

Wszystkich uczestników Forum powitała 
młodzież działająca przy MGOKiS, prezen-
tując część artystyczną a mianowicie koncert 
dla Pań pt. ,,Jestem kobietą…”. Zaprezentowa-
ły się grupy: Samba Koprzywnica, Black Stars, 

zespół wokalny Avangarda oraz nowopow-
stała grupa teatralna. Kobiety czekała następ-
na atrakcja panowie w osobach Burmistrza 
Marka Jońcy, Dyrektora ODR w Sandomierzu 
Adama Fury, Posła na Sejm RP Marka Kwitka 
oraz V-ce przewodniczącego Marka Kubic-
kiego złożyli wszystkim Paniom w tak wyjąt-
kowym dniu gorące życzenia. 

Kolejnym punktem programu była prezen-
tacja dobrych przykładów z KGW połączona 
z wykładem pani Marii Sokal Prezesem RZR-
KiOR, która uroczyście wręczyła przewod-
niczącym reaktywowanych KGW zaświad-
czenia rejestracyjne. Wszystkie Panie biorące 
udział w Forum otrzymały piękne róże wyko-
nane ręcznie przez florystyki Alicje Krawczyk 
i Małgorzatę Sarzyńską. 

Gminnemu Forum towarzyszyła wystawa 
rękodzieła ,,Talent jest w każdej z nas” swoje 
prace pokazały nam: Halina Knap z Sośni-
czan, Agnieszka Siudak z Gnieszowic, Maria 
Klubińska, Renata Mazurkiewicz i Małgorza-
ta Sarzyńska z Koprzywnicy, Alicja Krawczyk 
z Trzykós, Barbara Dyl ze Krzcina oraz Alicja 
Misiak z Jasienicy. Na wystawie rysunku i ma-
larstwa swoje prace zaprezentowały również 

panie z amatorskiego koła plastycznego Ha-
lina Dobrowolska, Maria Sroczyńska, Janina 
Materkowska, Maria Kalinowska, Dorota Go-
rycka, Anna Grzonkiewicz oraz Elżbieta Ka-
linowska, które pracują pod przewodnictwem 
plastyka Heleny Pileckiej. Głównym tematem 
prac naszych pań jest martwa natura z kwiata-
mi i owocami. 

Wyglądaj młodo – stylizacja kobiety 
w każdym wieku na taki temat mówiła Beata 
Wilczewska z Akademii Kreowania Wizerun-
ku, która doskonale nakreśliła pozycję i obraz 
kobiety w społeczeństwie oraz jej współ-
czesny wygląd a jej porady sprawiły Paniom 
ogromną radość a także wzbudziły wielkie 
zainteresowanie..

Jadło na stoły i wszystkie słodkie pysz-
ności, które uprzyjemniły spotkanie wszyst-
kim przybyłym gościom przygotowały Panie 
z KGW Beszyce, KGW Sośniczany, KGW 
Dmosice i KGW Błonie za co im serdecznie 
dziękujemy. 

Spotkanie zakończyła Dyrektor MGOKiS 
w Koprzywnicy, podsumowując Forum i ży-
cząc wszystkim Paniom samych pogodnych dni.

uw



Koprzywnickie Pejzaże 5Koprzywnickie Pejzaże

W dniach 7-8 kwietnia 2011 roku w Ho-
telu Gromada Centrum - Dom Chłopa odbyło 
się Ogólnopolskie Forum Integracji Społecznej 
zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej. Pierwszy dzień spotkania 
dotyczył podsumowania projektów realizowa-
nych w ramach Programu Integracji Społecznej 
w latach 2007-2011 (gmina Koprzywnica reali-
zowała 51 projektów) stanowił też przyczynek 
do budowy praktycznej platformy współpracy 
pomiędzy instytucjami administracji publicz-
nej, partnerami społecznymi i organizacjami 
pozarządowymi, działającymi na rzecz inte-
gracji społecznej w Polsce. 

Podczas drugiego dnia Forum szczególną 
uwagę poświęcono wartościowym przykła-
dom rozwiązań w zakresie aktywizacji i in-
tegracji społecznej oraz dobrym praktykom 
i studiom przypadków w poszczególnych re-
gionach, których osiągnięcia zasługują na ada-
ptację na terenie całego kraju. Równocześnie 
dwudniowym obradom Forum towarzyszyła 

Promocja Koprzywnicy 
w Domu Chłopa w Warszawie

15 marca br. koprzywnicki domu kultury 
odwiedziła grupa gości reprezentująca m.in. 
stowarzyszenie kobiet z Goraja „Kobieta Ak-
tywna”, władze samorządowe, przedstawi-
cieli różnych instytucji i mieszkańców gminy 
Goraj z powiatu biłgorajskiego w wojewódz-
twie lubelskim. To dla nich zaprezentowali-
śmy nasze dobre praktyki i inicjatywy z dzia-
łań DK, ale również te z gminy Koprzywnica, 
które były realizowane w ostatnich trzech la-
tach w ramach PPWOW, przez wielu aktyw-
nych ludzi: liderów instytucji, stowarzyszeń 
i organizacji społecznych, radnych, sołtysów, 
nauczycieli i innych mieszkańców naszej 
gminy przy pomocy i wsparciu konsultanta 
gminnego Anny Mianowskiej i regionalnego 
Stanisława Baski. Nasze doświadczenia po-
kazują, że warto podejmować oddolne ini-
cjatywy, warto wypracować wspólną wizję 

Gościli u nas

przygotowana m.in. przez nasz Dom Kultury 
w Koprzywnicy wystawa i kiermasz rękodzie-
ła artystycznego. To na zapraszanie Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowa-
liśmy w Domu Chłopa wyjątkową aranżację 
stoiska i prowadziliśmy działania informacyjno 
- promocyjne o naszej gminie jak i ziemi san-
domierskiej. Wśród bogactwa artystycznych 
przedmiotów znajdowały się m.in.: malowane 
obrazy Heleny Pileckiej, drewniane rzeźby 
i płaskorzeźby Józefa Reguły, kwiaty i kompo-
zycje bibułkowe Alicji Krawczyk i Małgorza-
ty Sarzyńskiej, naczynia ceramiczne z Łążka 
Garncarskiego i Rędocina, jajka o różnych 
technikach zdobienia, szklane ozdoby świą-
teczne Lucyny Gozdek, obrusy haftowane, 
pasiaki i zapaski świętokrzyskie z Galerii Za-
pole oraz różnorodne materiały reklamowe. 
Za całokształt działań organizacyjno - promo-
cyjnych tego wydarzenia odpowiadały: Alicja 
Stępień, Helena Pilecka, Lucyna Zwolska. 

A.S.

„Sedno natury ludzkiej tkwi w dziesiątkach 
rzeczy codziennych aktów dobroci, które na-
dają kształt naszym dniom”…

Niezwykłe spotkanie w koprzywnickiej podstawówce
W dniu 18.02.2011 r. w ramach wizytacji 

kanonicznej w parafii św. Floriana Koprzywni-
cy, gościł w murach Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jasińskiego ksiądz biskup Edward 
Frankowski. To niezwykła chwila, wielka ra-
dość i wielkie święto dla Dyrekcji, Grona Pe-
dagogicznego, Pracowników i Braci uczniow-
skiej, ponieważ po raz pierwszy nasza szkoła 
gościła Pasterza Kościoła lokalnego.

Po oficjalnym powitaniu dostojnego Go-
ścia przez panią Teresę  Majczak – dyrektora 

szkoły oraz uczennicę Małgorzatę Paruch – 
przedstawicielkę Samorządu Uczniowskiego 
i naszych milusińskich w osobach Radosława 
Pałysa z klasy II a, Natalii Grzesiak i Dawida 
Ciacha, uczniów klasy I a, którzy wyrecytowa-
li; „Witamy Ciebie z weselem, bądź  naszym 
Nauczycielem‘’, nastąpiło spotkanie na Sali 
gimnastycznej z całą społecznością szkolną.

Ksiądz Biskup zwracając się do uczniów 
zaakcentował jak ważne jest dzieciństwo, mło-
dość, nauka. Wskazał, że każdy powołany jest 

do świętości, którą można osiągnąć przez rze-
telne wypełnianie swoich codziennych obo-
wiązków. Pracownikom zaś życzył, aby nadal 
podejmowali trud kształcenia i wychowywa-
nia młodego pokolenia. Oczywiście nie zabra-
kło szczerego STO LAT i radosnego śpiewu.

Spotkanie zakończyło się udzieleniem pa-
sterskiego błogosławieństwa, wpisem pamiąt-
kowym do kroniki szkolnej i zwiedzeniem sali 
katechetycznej.

Jolanta Ordon

rozwoju społeczeństwa, która ukierunkuje 
działania w przyszłości i będzie sprzyjać re-
alizacji wspólnych przedsięwzięć. 

To właśnie takie przykłady mogą posłużyć 
i pomóc innym w kontynuacji inicjatyw spo-
łecznych adresowanych do lokalnych społecz-
ności na danym terenie. Dwudniowy pobyt na 
terenie powiatu sandomierskiego i stalowo-
wolskiego zaplanowany został w ramach wi-
zyty studyjnej z PPWOW- Programu Integracji 
Społecznej. Za program pobytu odpowiadał 
Robert Bąk koordynator z gm. Zaleszany. Na 
sandomierszczyźnie goście poza Koprzywnicą 
odwiedzili też Park Katyński w Byszowie, gm. 
Klimontów, świetlicę środowiskową w Wielo-
górze, gm. Samborzec oraz punk przedszkolny 
we Włostowie, gm. Lipnik. Następnego dnia 
udali się na teren powiatu stalowowolskiego. 

A.S.

EKOLOGICZNE SUKCESY UCZNIÓW 
KOPRZYWNICKIEJ PODSTAWÓWKI

14.04.2011r w Szkole Podstawowej nr 8 
w Wielowsi odbyła się XI edycja konkursu 
,,Przyjaciel Przyrody” pod patronatem: STA-
ROSTY TARNOBRZESKIEGO, PREZYDENTA 
MIASTA TARNOBRZEG, LIGI OCHRONY 
PRZYRODY, w którym już po raz kolejny brali 
udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy.

Celem konkursu jest: rozwijanie zainte-
resowań uczniów środowiskiem życia czło-
wieka w Polsce na tle świata, rozbudzanie 
zainteresowań przyrodniczych, zachęcanie 
uczniów do,,ekologicznych’’ zachowań w naj-
bliższym otoczeniu oraz pogłębienie wiedzy 
ekologicznej poprzez edukację ekologiczną. 
Uczniowie naszej szkoły odnieśli ogromny 
sukces zajmując wszystkie czołowe  miejsca 
w tym konkursie:

1 miejsce – Aleksandra Witas
2 miejsce – Michał Nowiński 
3 miejsce – Wiktoria Surowiec
wyróżnienie – Aleksandra Łuczak
Do konkursu przygotowywała uczniów p. 

B. Miklas – nauczyciel przyrody.
Zgodnie z regulaminem konkursu szko-

ła, która odnosi sukcesy w tym konkursie jest 
zaproszona do przygotowania programu arty-
stycznego o tematyce ekologicznej. 

Była to znakomita okazja do prezentacji 
naszej szkoły przed szeroka widownią i przed-
stawicielami władz powiatowych oraz organi-
zatorami konkursu.

Program pod hasłem ,,Na ratunek Ziemi” 
przygotowali uczniowie kl. Ia i Vb pod kie-
runkiem p. Renaty Kaczor-Zwolskiej i p. M. 
Gawronskiej.

Barbara Miklas
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Teresa Majczak 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy odznaczona
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

W dalszej części uroczystości głos zabrał 
wicekurator oświaty pan Lucjan Pietrzczyk. 
Wyraził wdzięczność pani Dyrektor za utrwa-
lanie pamięci o przeszłości. Złożył również 
życzenia z okazji Dnia Kobiet. Do gratulacji 
i życzeń dołączyła się przewodnicząca Rady 
Miasta i Gminy Koprzywnica p. Anna Paluch, 
a także p. sekretarz Dorota Kruszec- Nowiń-
ska. Szczególnie ciepłe słowa gratulacji i po-
dziękowań za wychowywanie dzieci w duchu 
patriotyzmu, za pamięć o dokonaniach Jędru-
siów wyraził p. Jan Gałuszka, były partyzant. 

Druga część uroczystości poświęcona 
była obchodom Dnia Kobiet. Uczniowie wraz 
z opiekunami przygotowali ciekawy, pełen 

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor witając zebranych, wśród których znaleźli się:
• Wojewoda Świętokrzyski- p. Bożentyna Pałka – Koruba
• Świętokrzyski Wicekurator Oświaty – p. Lucjan Pietrzczyk
• Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Koprzywnica - p. Anna Paluch
• Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica – p. Dorota Kruszec – Nowińska
• były partyzant oddziału „Jędrusie”- p. Jan Gałuszka ps. „Mizerny”
• projektantka sztandaru szkoły, córka „Mizernego” – p. Anna Gałuszka
• Jan Wieczorek syn „Hebonsa”
• komendant hufca ZHP w Staszowie – p. Grzegorz Basiński
• były prezes Tarnobrzeskiego Zarządu Żołnierzy Armii Krajowej, znany tarnobrzeski adwokat - 

p. Rajmund Aschenbrenner
• dyrektorzy szkół noszących imię „Jędrusiów” z Mielca, Połańca, Sulisławic i Smerdyny,
• dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy – p. Alicja Stępień
• przewodnicząca Rady Rodziców - p. Agnieszka Garnuszek wraz z zastępcą i skarbniczkami 

–p. Lucyną Klubińską, p. Agnieszką Żwirek, p. Wiolettą Wawrzeń. 
• p. Mirosław Majczak 
• nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie
• przedstawiciele mediów

Po powitaniu gości nastąpiła ceremonia odznaczenia, którą rozpoczęło odczytanie postano-
wienia wydanego w tej sprawie przez prezydenta. 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 stycznia 2011r. o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 w związku z art. 131 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odzna-
czeniach odznaczona zostaje: za wybitne zasługi w popularyzowaniu historii Polski, za 

działalność  na rzecz kształtowania patriotycznej postawy dzieci i młodzieży

 KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Teresa Majczak
            Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
	 	 	 	 	 							Bronisław	Komorowski

TEKST POSTANOWIENIA:

9 marca 2011 roku w murach Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Jasińskiego 
w Koprzywnicy miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie. Pani dyrektor Teresa Majczak, 
decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej p. Bronisława Komorowskiego została 
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Polonia Restituta. Odznaczenie to zostało 
ustanowione na mocy ustawy z dn. 4 lute-
go 1921 roku. Na straży honoru Orderu stoi 
Kapituła Orderu składająca się z Wielkiego 
Mistrza Orderu i ośmiu członków kapituły 
ustanowionych przez Wielkiego Mistrza Or-
deru na pięć lat. 

Kulminacyjnym punktem ceremonii było 
odznaczenie p. dyrektor Teresy Majczak, któ-
rego dokonał Wojewoda Świętokrzyski p. Bo-
żentyna Pałka - Koruba. Następnie pani Wo-
jewoda wyraziła słowa uznania i podziwu dla 
dokonań pani dyrektor w dziedzinie wycho-
wania. Podziękowała za dotychczasową pracę 
i zaangażowanie oraz pogratulowała sukcesu. 
Jako kolejna głos zabrała pani dyrektor Teresa 
Majczak, która powiedziała: „Jestem ogromnie 
wzruszona. Zdaję sobie w pełni sprawę z ran-
gi odznaczenia. Jest ono dla mnie uznaniem, 
ale też ogromnym zobowiązaniem. Zabiegała 
o nie spora grupa osób: kombatanci, miłośnicy 
poezji patriotycznej, burmistrz Miasta i Gminy 
Koprzywnica p. Marek Jońca. (…). Szukałam 
drogi wychowywania młodego pokolenia, 
bowiem jest to proces bardzo trudny, złożony 
i skomplikowany. Znalazłam taki sposób, jak 
się okazało dobry, poprzez konkurs poezji pa-
triotycznej, ponieważ najlepiej wychowywać 
dając przykłady. Takim wspaniałym przykła-
dem człowieka patrioty, bohatera, był patron 
naszej szkoły Władysław Jasiński, ale jest też 
nim profesor Z. Kabata, niezwykła postać. 
Dziś mieszka w Kanadzie, z daleka od nas, 

ale sercem i duszą jest tutaj. Drodzy Państwo, 
cóż znaczyłyby moje starania, gdyby nie Dy-
rektorzy szkół noszących imię podobne, jak 
nasza szkoła. To oni przyjechali tu z uczniami, 
słuchali i recytowali tę poezję. Wszyscy się tu 
wzruszaliśmy i będziemy wzruszać. W tym 
roku będzie już XII konkurs, z czego napraw-
dę się cieszę i będziemy tak trwać, będziemy 
wychowywać. Ten order jest wyróżnieniem 
dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Ja-
sińskiego w Koprzywnicy i wszystkim należą 
się brawa. Szczególnie nauczycielom, którzy 
przez lata mnie wspierali. To jest również wy-
różnienie dla Koprzywnicy, bo Konkurs sięga 
poza jej granice, poza granice województwa 
świętokrzyskiego. Wszystkim bardzo dziękuję. 
Brawa dla całej szkoły”.

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów pani 
dyrektor złożyli uczniowie, nauczyciele i pra-
cownicy szkoły oraz rodzice. Następnie wszyscy 
uczestnicy uroczystości wysłuchali słów, które 
z okazji odznaczenia przesłał prof. Z. Kabata. 

Droga Pani Tereso.
Z drugiego końca świata, poprzez odległość oceanów i kontynentów staram się zo-

baczyć oczyma serca daleką Koprzywnicę i dużą grupę ludzi, którzy zebrali się tam, aby 
być świadkami tego, co mój przyjaciel Leszek Kalinowski nazwał „aktem sprawiedliwości”. 
Właśnie zostaje Pani odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Naj-
wyższe władze państwa włączyły Panią do grona ludzi, którzy zasłużyli na wyróżnienie za 
swoją pracę dla dobra Kraju i społeczeństwa. 

Dla mnie to wyróżnienie Pani ma bardzo osobisty wydźwięk. Zrządzeniem losu zmu-
szony zostałem na wygnanie. Nie danym mi było pracować dla dobra mojego Kraju. Mo-
głem tylko wyrażać mój żal i tęsknotę słowami wierszy, które leciały w pustą przestrzeń. 
Mogłem tylko mymi słowami przypominać młodemu pokoleniu drogę naszej historii i sta-
rać się wznieść nimi przy tej drodze drogowskaz. 

W jednym takim wierszu napisałem:
Tak bardzo tego pragnę, ażeby moje słowa,
ażeby wiersz choć jeden
ktoś w pamięci zachował
w moim dalekim Kraju… 
Moje chęci, moje starania drzemałyby do dziś w szufladzie, gdyby ich nie wyciągnął 

na światło dzienne mój drogi przyjaciel Leszek Kalinowski i gdyby ktoś nie przyprawił im 
skrzydeł. I to właśnie Pani, Pani Tereso, uskrzydliła moje słowa i jak dobroczynny deszcz 
rozpyliła nad głowami młodego pokolenia. Dzięki Pani wyrasta młodzież, która zna naszą 
przeszłość i rozumie wielkość stojącego przed nią zadania. To wszystko trwa już ponad 
10 lat. Iluż młodych obywateli przeszło przez Pani ręce i opuściło mury szkolne nabywszy 
świadomości, co to znaczy być prawdziwym Polakiem? Najwyższy czas, aby ta zbożna 
praca została uznana. Niech ten Krzyż to uznanie potwierdzi i pokaże. 

Ja sam dodam do tego uznania moją głęboką wdzięczność. Dzięki Pani mogę powie-
dzieć, że nie żyłem na próżno. Proszę przyjąć moje gratulacje i tę wdzięczność, płynącą 
z głębi mego serca.

Zbigniew Kabata

ciepła i humoru program artystyczny z tej 
okazji. Na koniec pani Dyrektor podziękowała 
wszystkim, którzy zadbali o uświetnienie tej 
uroczystości. 

Praca z uczniami jest zawsze źródłem 
ogromnej satysfakcji dla pedagogów. Cieszą 
sukcesy i dokonania uczniów, ale szczególnie 
miło jest również wtedy, kiedy za swoje za-
angażowanie, twórczą pasję, ciepło i serdecz-
ność, podziękowania i słowa uznania otrzy-
mują również nauczyciele. Wyrazem uznania 
i szacunku jest odznaczenie pani Dyrektor, 
z którego jesteśmy dumni, my, nauczyciele 
i nasi uczniowie. Życzymy jeszcze wielu po-
dobnych wyróżnień!

Jolanta Bzduch

PORTRET SUKCESU – OLA WITAS
Aleksandra Witas to uczennica klasy VI „a” Szkoły Podstawowej 

im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy. Ola jest dziewczynką wszech-
stronnie uzdolnioną. Osiągnęła sukces w wielu różnorodnych dzie-
dzinach, zarówno w dziedzinie humanistycznej jak i matematyczno 
– przyrodniczej. Jest naszą dumą i chlubą!

Ola mówi o sobie, że ma rozległe zainteresowania, ale szcze-
gólnie interesuje się światem przyrody. Lubi podróżować i rysować. 
Dziewczynka podkreśla: „Tak, lubię uczyć się do konkursów. Wiedza 
w ten sposób zdobyta pomaga mi w życiu codziennym. Nowe wia-
domości wykorzystuję również w trakcie lekcji. W przyszłości chcia-
łabym skończyć weterynarię i leczyć chore zwierzęta. Cieszą mnie moje sukcesy, ale najważniejsze 
jest to, że dobrze radzę sobie w szkole. Jestem ambitna i pracowita. Niekiedy bywam niecierpliwa 
i uparta. Z przyjemnością czytam książki, szczególnie przygodowe i poruszające problemy moich 
rówieśników. Bardzo lubię czas spędzony w gronie rodzinnym, zwłaszcza w towarzystwie trzylet-
niego braciszka – Krzysia, którym często się opiekuję. W wolnych chwilach urządzamy sobie z moją 
mamą przejażdżki rowerowe po najbliższej okolicy.W wakacje często wyjeżdżamy całą rodziną 
w góry lub nad morze. Swoje sukcesy świętuję właśnie z rodziną i przyjaciółmi.”

Tych sukcesów było bardzo dużo! Ola zajęła:
• finalistka konkursu matematyczno-przyrodniczego
• I miejsce w XI Regionalnym Konkursie Ekologicznym „Przyjaciel Przyrody”;
• I miejsce w województwie w konkursie z języka niemieckiego Sprachdoctor;
• I miejsce w gminnym i powiatowym konkursie wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”;
• I miejsce w szkolnym konkursie wiedzowym „Formy ochrony przyrody w Polsce”;
• II miejsce w szkolnym i I w parafialnym konkursie biblijnym;
• II miejsce w szkolnym konkursie o św. Maksymilianie Kolbe;
Wzięła udział:
• w konkursie humanistycznym na szczeblu powiatowym
• w kangurze matematycznym; 
• w plastycznym konkursie „Bezpieczne ferie”; 

Gratulujemy Oli sukcesów i życzymy kolejnych!
Jola Bzduch
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UCZNIOWIE KLAS SZÓSTYCH W CZĘSTOCHOWIE

Ludzie niepełnosprawni żyją wśród nas 
jako siostry, bracia, sąsiedzi, znajomi. Tylko od 
nas zależy, czy to będzie życie z nami, czy 
obok nas. Codzienność bowiem stwarza wie-
le okazji, aby pomagać tym ludziom, a dobroć 
serca, to miara naszego człowieczeństwa.

25.III.2011 roku Szkoła Podstawowa w Ko-
przywnicy gościła podopiecznych Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Sandomierzu wraz 
z panią kierownik Mariolą Korytnicką oraz 
instruktorami. Wspólne spotkanie integracyj-
ne rozpoczęła pani dyrektor Teresa Majczak 
wiosennymi, ciepłymi słowami powitania. 
,,RAZEM – tak wiele to słowo znaczy”, już po 
chwili mogliśmy się o tym przekonać słuchając 
pięknego śpiewu Gości. Melodyjne piosenki 
wpadały w ucho i zachęcały do wtórowa-
nia. W dalszej części spotkania prezentowali 
się gospodarze przedstawiając wesołe skecze 
i piosenki, a następnie mieszane drużyny Go-
ści i gospodarzy wzięły udział w konkuren-
cjach sportowych. Rywalizacja przebiegała 

Tegoroczny pierwszy dzień wiosny w na-
szej szkole przebiegał pod hasłem ,,Odkrywa-
nie talentów’’. W tym celu uczniowie kl. 0 – III  
przygotowali aranżację do wybranego przez 
siebie utworu popularnego wykonawcy. Nato-
miast kl. IV-VI przedstawiały skecze o różno-
rodnej tematyce.

Tego dnia po czwartej godzinie lekcyjnej 
uczniowie wraz z wychowawcami zebrali się 
w sali gimnastycznej. Wszystkich powitała pani 
dyrektor Teresa Majczak, a następnie we wła-
snej osobie przybyła długo oczekiwana Pani 
Wiosna. Rozpoczęły się występy. Uczniowie 
byli świetnie przygotowani. Przedstawiciele 
kl.0-III rewelacyjnie wcielili się w swoich ulu-
bionych wykonawców, zarówno strojami jak 
i ruchem scenicznym. Skecze przygotowane 
przez kl. IV-VI - po prostu, boki zrywać.

RAZEM – TAK WIELE TO SŁOWO ZNACZY.
ZŁĄCZMY SIĘ RAZEM, NIECH ŚWIAT ZOBACZY.
PODAJ RĘKĘ PRZYJACIELU…

w przyjaznej atmosferze, tym bardziej, że nie 
było najważniejsze kto zwycięży, ale sam fakt 
ukończenia konkurencji. Wszyscy bawili się 
doskonale, wspólnie śpiewając, nagradzając 
się brawami, a na koniec życząc sobie dużo 
zdrowia, szczęścia i radości.

Wspólnie spędzone chwile utwierdziły nas 
w przekonaniu o tym, że warto obdarzać in-
nych dobrocią i przyjaźnią, ponieważ radość 
dawania jest wówczas podwójna i oddawana 
taką samą miarą.

opiekunowie

Rudnik nad Sanem to niewielkie mia-
steczko na Podkarpaciu, znane z tradycji 
wikliniarskich. Dla mieszkańców wiklina to 
tradycja, ale także sposób na życie. O tym 
przekonali się nasi uczniowie podczas jed-
nej z wypraw, którą zorganizowała 2 kwiet-
nia w ramach koła turystycznego pani Bo-
żena Grzyb. W wycieczce uczestniczyły 
również pani dyrektor Teresa Majczak, 
Magdalena Komorowska i Agnieszka Ko-
lasińska.

Z wikliny można zrobić niemal wszyst-
ko, m.in. meble, zabawki, które cieszą się 
dużym uznaniem np. w Anglii. Najpopular-
niejsze jednak wciąż pozostają wiklinowe 
kosze poszukiwane na wszystkich konty-
nentach. Jak podkreślał podczas warszta-
tów pan Kazimierz Zygmund, żeby zrobić 
kosz, potrzebna jest przede wszystkim wi-
klina, wyobraźnia, wielka pasja, ale także 
ogromna cierpliwość. 

 Nasi uczniowie przekonali się, że wi-
klinę się sadzi, a nie - jak to niektórzy uwa-
żają - sieje. Wiklina może być jednorocz-
na, dwuletnia i trzyletnia. Im dłużej rośnie, 
tym jest grubsza i służy do wyrobu mebli. 
Wiklinę ścina się na jesieni po pierwszych 
przymrozkach, kiedy opadną liście. Daw-
niej robiono to ręcznie, a dziś do tego celu 
stosuje się kosiarki. Dzieci poznały długi 
proces produkcji wikliny. Zobaczyły, że 
ściętą sortuje się według długości, wiąże 
w pęczki po kilkanaście sztuk i poddaje go-
towaniu w wielkim kotle. Po blisko ośmiu 
godzinach obróbki cieplnej wiklina jest 
pozbawiana kory. Rzemieślnik wyjaśnił, 
że w tym procesie dawną, żmudną pracę 
ręczną dziś zastąpiły maszyny. Następnie 
jest suszona, a potem z powrotem wiązana 
i magazynowana. Przed przystąpieniem do 
wyplatania wiklinę należy zmoczyć. W ten 
sposób staje się giętka i łatwa do modelo-
wania i wyplatania. 

Zanim dzieci przystąpiły do swojej 
własnej pracy twórczej dowiedziały się, 
że podstawą kosza jest krzyżak lub krzyż 
w zależności od tego, czy dno koszyka ma 
mieć owalny czy okrągły kształt. Wpraw-
nemu rzemieślnikowi wyplatanie średniej 
wielkości kosza o skomplikowanym splocie 
zajmuje około trzech godzin – mówił pan 
Kazimierz Zygmund Liczba rodzajów ko-
szy jest praktycznie nieograniczona, a każ-
dy model, kształt i formy zdobnicze zależą 
od inwencji twórcy. 

Najpopularniejsze wyroby to kosze 
i meble; wyroby typowo dekoracyjne wy-
twarzane są z wikliny korowanej. Z kolei, 
z wikliny niekorowanej, niegotowanej, 
a jedynie parzonej robi się coraz bardziej 
popularne parkany czy inne ozdoby do 
ogrodów. Wiklinę można też lakierować 
i farbować. - Można to robić chemicznie za 
pomocą ekologicznych wodnych lakierów. 
Są także naturalne sposoby farbowania. Na 
przykład biały kolor uzyskuje się z wikliny 
ścinanej przeważnie na wiosnę, kiedy ma 
jeszcze drobne listki. Do tego celu można 
też wykorzystać tą ścinaną jesienią. Waż-
ne przy tym, aby była ona magazynowana 
w pionie. Następnie - również w pozycji 
pionowej - materiał jest moczony w sztucz-
nych basenikach. W ten sposób wiklina po-
biera wodę i się rozwija. Kiedy wypuszcza 
listki, jest korowana. Efektem jest biała wi-
klina, z której wyroby są najdroższe.

Po zakończeniu interesujących warsz-
tatów dzieci zabrały swoje małe dzieła, 
a następnie udaliśmy się do hurtowni, gdzie 
mogliśmy podziwiać bogatą gamę wyrobów 
wikliniarskich. Zauroczeni ich pięknem nie 
mogliśmy się oprzeć małym zakupom. Za-
dowoleni, pełni nowych doświadczeń oraz 
wrażeń wróciliśmy do domu.

Bożena Grzyb
Magdalena Komorowska

Agnieszka Kolasińska

Od patyczka do koszyczka

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Wszyscy świetnie się bawiliśmy, a jed-
nocześnie mogliśmy podziwiać zdolności 
aktorskie i pomysłowość młodych artystów. 
Atmosfera wiosenna, jaka panowała w sali 
gimnastycznej na pewno była alternatywą 
dla wagarów na pewno planowanych w tym 
dniu.

opiekunowie

Dnia 31 marca uczniowie klas szóstych ze 
Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy udali się 
na pielgrzymkę do Częstochowy. Tym samym, 
osobiście chcieli zanieść prośby przed tron Pani 
Jasnogórskiej o pomyślny przebieg sprawdzia-
nu kończącego naukę w szkole podstawowej 
oraz podziękować za wspólne sześć lat nauki. 
W tym pielgrzymowaniu towarzyszyli im na-
uczyciele – wychowawcy, ksiądz, jak również 
rodzice. Duchowa stolica Polski powitała pąt-
ników piękną słoneczną pogodą sprzyjającą 
radosnemu przeżywaniu modlitwy. Swoje 
pierwsze kroki skierowali do kaplicy Matki 
Bożej, by tam uczestniczyć w Eucharystii. Po 
uroczystościach w kaplicy, pielgrzymi udali 
się na wały jasnogórskie, by tam ukoronować 

swoje modlitwy wspólnie odprawioną drogą 
krzyżową pod przewodnictwem ks. Pawła Pa-
terka. Nad jej oprawą muzyczną pieczołowi-
cie czuwały pani Bożena Grzyb i pani Renata 
Mazurkiewicz. Kończąc modlitwę uczniowie 
chcieli również zapoznać się z historią Jasnej 
Góry, czemu niewątpliwie przysłużyło się 
zwiedzanie skarbca klasztornego. Koprzyw-
niccy pielgrzymi mieli również możliwość 
nabycia pamiątek, z której to bardzo chętnie 
skorzystali. Głód, który dawał o sobie znać 
został tradycyjnie pokonany w McDonaldzie. 
Niestety pogoda pogarszająca się w drodze 
powrotnej pokrzyżowała plany zwiedzenia 
ruin zamku w Olsztynie. Nie zaszkodziło to 
jednak humorom i atmosferze, która aż do 
samej Koprzywnicy była gorąca i napełniona 
śpiewem i radosnymi uśmiechami. 

Monika Różyc
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Informacja z obrad Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 17 lutego 2011 roku 

„Młodzież  
Zapobiega Pożarom”

W dniu 22 marca 2011 roku o godz. 9.00 w Szkole 
Podstawowej w Koprzywnicy odbyły się XXXIV gminne 
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W turnieju wzięło udział 15 osób tj:
W grupie szkół podstawowych udział wzięli:
Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy - 3 uczestników
Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach – 3 uczestników
Szkoła Podstawowa w Niedźwicach - 3 uczestników

W grupie szkół: Gimnazja udział wzięło 3 uczestni-
ków z Gimnazjum w Koprzywnicy.

W grupie szkół ponadgimnazjalnych udział wzięło 3 
uczestników z LO w Koprzywnicy.

Zostało powołane jury eliminacji gminnych w skła-
dzie:

Piotr Frańczak  - Przewodniczący
Barbara Toś  - Sekretarz
Marian Rak  - Członek
Barbara Miklas - Członek

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zdoby-
tych miejsc przedstawia się następująco:

Grupa Szkół Podstawowych:
1 miejsce Aleksandra Witas
 - Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy
2 miejsce Michał Nowiński    
 - Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy
3 Miejsce Michał Ordon         
 - Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy

Grupa Gimnazjów:
1 miejsce     Piotr Cetnarski     
2 miejsce     Joanna Lipczyńska
3 miejsce     Karol Kaczmarski

Grupa Szkół Ponadgimnazjalnych:
1 miejsce      Piotr Kowal
2 miejsce      Krzysztof Piątek
3 miejsce      Kacper Gach

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie za udział w eli-
minacjach gminny otrzymali upominki i dyplomy, a zdo-
bywcy I, II, III miejsc cenne nagrody w postaci: kalku-
latorów naukowych, globusy geograficzne, pendrive max 
usb, płyty DvD, CD, latarki, środki czyszczące sprzęt 
komputerowy, myszki optyczne do komputerów, długo-
pisy, słodycze.

Fundatorem nagród był Burmistrz Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy Mgr inż. Marek Jońca oraz Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koprzyw-
nicy.

Uczestnicy, którzy zajęli I miejsca wezmą udział 
w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 
27 kwietnia 2011 r o godz. 10.00 w budynku Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu.

Toś Barbara

Wieści ze szkolnego podwórka

Porządek obrad: 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  

Finansowej Gminy na lata 2011-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-

żawienie nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodręb-

nienie funduszu sołeckiego na 2012r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek 

opłat za usuwanie  odpadów komunalnych na terenie Gmi-
ny Koprzywnica.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegóło-
wych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania pu-
blicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za dodatkowe świadcze-
nia w zakresie nauczania i wychowania przedszkola „Pod 
sosnami” w Koprzywnicy poza podstawą programową wy-
chowania przedszkolnego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych 
stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowe-
go. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie-
ruchomości;
a) Koprzywnicy
b) Błoniu 
c) Błoniu
d) Gnieszowicach
e) Zbigniewicach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 
nieruchomości wraz z budynkiem.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji ce-
lowej z budżetu Gminy Koprzywnica na dofinansowanie 
kosztów związanych pakowaniem, transportem i utylizacją 
zmagazynowanych odpadów zawierających azbest

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

 
Zostały podjęte następujące uchwały:

Nr VI/30/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie gmi-
ny na 2011 rok.

Nr VI/31/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy na lata 2011-2020.

Nr VI/32/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie nieruchomości

Zgodnie z art.18 ust.1, pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm./ i art 13, ust.1 oraz art.37, ust.4 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 
r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ wymagana jest zgoda Rady na 
wydzierżawienie nieruchomości powyżej trzech lat oraz odstą-
pienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Biorąc powyższe pod uwagę w oparciu o przytoczone na 
wstępie przepisy prawne podjęcie uchwały przez Radę Miej-
ską w Koprzywnicy jest celowe i uzasadnione. Ostatnia umowa 
z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu 
upłynęła w dniu 9 października 2010 r. Związek ponownie 
zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie zbiornika wodnego w 
Koprzywnicy. 

 Nr VI/33/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnie-
nie funduszu sołeckiego w 2012 roku

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim /Dz. 
U. Nr 52, poz. 420 / stworzyła możliwość wyodrębnienia w bu-
dżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wyodręb-
niony fundusz sołecki umożliwi sołectwu realizacje inwestycji 
lokalnych, pozwoli podejmować dobre przedsięwzięcia, które 
mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy, służą poprawie 
warunków życia mieszkańców.

Podjęcie uchwały pozwoli pobudzić aktywność mieszkań-
ców.

Istnieje możliwość otrzymania z budżetu państwa zwrotu 
części wydatków /do 30 % /.

Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Nr VI/34/11 w sprawie określenia górnych stawek opłat za 
usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzyw-
nica

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 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, 
poz.2008 z późn. zm.).

Koszty związane z wywozem odpadów zwiększyły się po-
nieważ wchodzą w życie nowe podwyższone stawki za zrzut 1 
tony odpadów komunalnych na składowiskach.

Nr VI/35/11 w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej.

Zgodnie z zapisem art. 19 c ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego ma obowiązek określić tryb i szcze-
gółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicz-
nego w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy gminy z jej 
mieszkańcami w celu wspólnej realizacji zadania publicznego 
na rzecz społeczności lokalnej.

Mieszkańcy gminy bezpośrednio lub za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych mogą złożyć wniosek o realizację 
inicjatywy lokalnej w zakresie zadań określonych wskazaną 
ustawą.

Nr VI/36/11 w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia 
w zakresie nauczania i wychowania Przedszkola „Pod Sosna-
mi” w Koprzywnicy poza podstawą programową wychowania 
przedszkolnego 

Zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o sys-
temie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) 
opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli 
publicznych ustala rada gminy z uwzględnieniem bezpłatne-
go nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, na realizację któ-
rej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicz-
nego przedszkola oraz publicznych szkół, przeznacza się czas 
nie krótszy niż 5 godzin dziennie. 

Wobec powyższego podjecie uchwały w/w zakresie jest ko-
nieczne i uzasadnione. 

Nr VI/37/11 w sprawie ustalenia wysokości dziennych sta-
wek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. 
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ i Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. /M.P. 
Nr 55, poz.755 /

Rada Miejska w Koprzywnicy określi wysokość dziennych 
stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru inkasenta- oso-
bę prawną tj. Spółka wspólnoty Gruntowej w Koprzywnicy oraz 
wynagrodzenia inkasenta.

W myśl cytowanych przepisów wysokość dziennej opłaty 
targowej nie przekracza kwoty 699,27 zł. 

W związku z powyższym podjecie uchwały jest uzasadnio-
ne.

Nr VI/38/11  w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Zgodnie z art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 

o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 19 
poz.115z późn. zm.) do zadań Rady Miejskiej należy ustalenie 
dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz w drodze uchwały 
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego.

Stąd podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest konieczne, 
uchwała będzie podstawą do wydawanych zezwoleń na zaję-
cie pasa drogowego 

Nr VI/39/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 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 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) do właściwości Rady 
Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątko-
wych gminy dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe 
i uzasadnione.

Nr VI/40/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 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 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) do właściwości Rady 
Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątko-
wych gminy dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych.

Porządek obrad;
1. Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy na lata 2011- 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ko-

przywnica na 2011 rok.
5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
6. Zamknięcie obrad sesji. 

Zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA NR V/28/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2011-2020.
UCHWAŁA Nr V/29/11 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Koprzywnica na 2011 rok

z dnia 16 marca 2011 roku 
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Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe 
i uzasadnione.

Nr VI/41/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 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 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) do właściwości Rady 
Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątko-
wych gminy dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe 
i uzasadnione.

Nr VI/42/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 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 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) do właściwości Rady 
Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątko-
wych gminy dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe 
i uzasadnione.

Nr VI/43/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 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 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) do właściwości Rady 

Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątko-
wych gminy dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe 
i uzasadnione.

Nr VI/44/11 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nie-
ruchomości wraz z budynkiem

Zgodnie z art.18ust. 1 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r., Nr 142,poz. 1591 
z późn. zm./ i art.13, ust.1 oraz art.37, ust.4 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 
r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ wymagana jest zgoda Rady na 
użyczenie nieruchomości powyżej trzech lat.

Stowarzyszenie „Integracja” zwróciło się z prośbą o nieod-
płatne użyczenie budynku i nieruchomości w miejscowości 
Niedźwice na prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej dla 
osób niepełnosprawnych, które w dużej części pochodzą z ter-
nu naszej Gminy. Budynek po zawarciu umowy użyczenia nie 
straci swojej pierwotnej funkcji.

Biorąc powyższe pod uwagę w oparciu o przytoczone 
wcześniej przepisy podjęcie uchwały przez Radę Miejska w Ko-
przywnicy jest celowe i uzasadnione.

Nr VI/45/11 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Koprzywnica na dofinansowanie kosztów 
związanych pakowaniem, transportem i utylizacją zmagazy-
nowanych odpadów zawierających azbest

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie 
dla środowiska, której wykorzystywanie, przemieszczanie oraz 
eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych 
środków ostrożności. Obecnie wiadomo, iż może być szkodli-
wy dla zdrowia. Na mocy polskiego prawa azbest może być 
wykorzystywany nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. 
Największym zagrożeniem dla usunięcia azbestu do zakłada-

nego 2032 roku jest brak odpowiedniego wsparcia finansowe-
go do podejmowania działań na rzecz bezpiecznego usuwania 
azbestu.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszły w życie znowelizo-
wane przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, które zli-
kwidowały gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, a ich dotychczasowe dochody włączono do budżetów 
odpowiednich jednostek samorządowych. Fundamentem tej 
reformy była uchwalona wcześniej ustawa z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.), w myśl której nie jest możliwe udzielanie dota-
cji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych ze 
środków budżetów jednostek samorządowych. Efektem wpro-
wadzonych zmian była utrata możliwości otrzymywania przez 
osoby fizyczne i prawne dotacji na ekoinwestycje, w tym usu-
wanie azbestu.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finanso-
wanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do zadań tych 
zalicza się również przedsięwzięcia związane z gospodarką od-
padami (art. 400a ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy Prawo ochrony 
środowiska).

W dniu 29 października 2010 roku uchwalona została usta-
wa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2010 
roku, Nr 229, poz. 1498), która przywróciła możliwość udziela-
nia dotacji celowej ze środków budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 
publicznych. W myśl znowelizowanej ustawy Prawo ochrony 
środowiska zasady udzielania dotacji określa rada gminy w dro-
dze uchwały.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym podjęcie ni-
niejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Opracowała: Janina Podobińska

„DO PRACY  
BY SIĘ SZŁO”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-
przywnicy czwarty rok realizuje projekt 
pn. „Do pracy by się szło” w ramach 
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowany przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Projekt ten skierowany jest do osób 
bezrobotnych lub pozostających bez pra-
cy korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, którzy są w wieku aktyw-
ności zawodowej. Celem projektu jest 
aktywizacja społeczno-zawodowa tych 
osób. W trzech poprzednich edycjach 
projektu uczestniczyło łącznie 31 miesz-
kańców gminy Koprzywnica. Ukończyli 
oni szkolenia zawodowe, uzyskali nowe 
kwalifikacje umożliwiające wejście na ry-
nek pracy oraz nabyli praktyczne umie-
jętności niezbędne do poruszania się na 
rynku pracy.

W roku 2011 r. w projekcie bierze 
udział 29 osób, w tym 5-ciu mężczyzn 
i 24 kobiety, które będą uczestniczyć 
w treningu kompetencji i umiejętno-
ści społecznych, w treningu pracy oraz 
w szkoleniach zawodowych: kucharz 
i sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. 
Osoby te będą miały ułatwione wejścia 
na rynek pracy poprzez podejmowanie 
działań mających na celu odbudowanie 
i podtrzymywanie umiejętności uczest-
nictwa w życiu społeczności lokalnej 
i pełnienia ról społecznych, a także sa-
modzielnego świadczenia pracy na ryn-
ku pracy poprzez zdobycie nowych, do-
stosowanych do wymogów rynku pracy 
kwalifikacji zawodowych.

W dniu 21.03.2011 r. w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Koprzywnicy odby-
ło się spotkanie promocyjne, w którym 
wzięli udział uczestnicy projektu, wła-
dze gminy oraz pracownicy Ośrodka Po-
mocy Społecznej. 

Agnieszka Kortyka

Sukcesy świąteczne 
EMILII LICHOCKIEJ 
uczennicy Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy

naszej szkoły Emilia Lichocka i Michał Klu-
sek uczestniczyli w eliminacjach do konkursu 
w Starachowicach, podczas których do drugie-
go etapu zakwalifikowała się Emilia Lichocka 
uczennica klasy Va.

Podczas finału w Radomiu Emilka zaśpie-
wała dwa utwory – pastorałkę „ Scena to dziw-

na do słów” Jacka Kaczmarskiego oraz kolędę 
tradycyjną - ,,Hej w dzień narodzenia”, którymi 
wyśpiewała sobie I miejsce w kategorii wieko-
wej do 13 lat. 

Wszystkim laureatom pogratulował ks. Bp 
– Stefan Siczek, który powiedziała- „Śpiew to 
jest coś, co uszlachetnia. To wielka wartość, że 
tymi treściami dzieci i młodzież żyją, dorastają, 
szlachetnią, a jednocześnie promują dobro.” 

Festiwal umiliło też spotkanie uczestników 
z ks. Bp. Antonim Długoszem z telewizyjnego 
programu „Ziarno”. Biskup Długosz, ciocia Lidzi 
i dzieci z programu ,, Ziarno” kolędowali wraz 
z uczestnikami IX Ogólnopolskiego festiwalu 
Kolęd i Pastorałek. Gwiazdą Festiwalu był ze-
spół góralski Trybunie Tutki z Białego Dunajca.  

Jak powiedział ks. Dariusz Sałek – współor-
ganizator imprezy- uczestnicy podczas festiwa-
lu odkurzyli, wyszukali, wyśpiewali i pokazali 
te piękne, a czasami zapomniane staropolskie 
kolędy. 

22 stycznia 2011 w Niepokalanowie odbył 
się XI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastora-
łek pt: „Nasze wieczne kolędowanie”. Emilia 
Lichocka uczennica kl. Va Szkoły Podstawowej 
w Koprzywnicy wyśpiewała tam wyróżnienie 
w kategorii do lat 13.

Bożena Grzyb

W dniu 28 i 29 grudnia 2010r w Radomiu 
odbył się IX Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pa-
storałek ,,Staropolskie Kolędowanie”, którego 
organizatorem była Komisja ds. Muzyki i Śpie-
wu Kościelnego oraz Ośrodek Kultury i Sztuki 
„Resursa Obywatelska”. Eliminacje do finału 
koncertu odbyły się w 9 rejonach. Uczniowie 

Apel policji dotyczący wypalania traw !!!
Koprzywnicka Policja informuje, że 

w osta- tnim okresie nasiliły się interwencje 
Ochotniczej Straży Pożarnej, związanej 
z wypalaniem pozostałości roślin, suchej 
trawy, na nieużytkach rolnych i innych 
miejscach.

Wypalanie traw jest prawnie zabronio-
ne przez art.45 ustawy z dnia 16 paździer-

nika 1991r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 114 
poz.492 ). Zabrania on wypalania roślinności 
na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, 
pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub 
w strefie oczeretów i trzcin. Naruszenie tego 
przepisu stanowi wykroczenie przewidziane 
w art.59 ustawy o ochronie przyrody, zagrożo-
ne karą aresztu lub grzywny.

W związku z powyższym apelujemy 
o rozsądek i odpowiedzialność w związku 
z nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem, 
który może spowodować zagrożenie ży-
cia lub zdrowia, a także może wyrządzić 
straty w mieniu. Również w związku z na-
ruszeniem w/w przepisu mogą być cof-
nięte dopłaty unijne nawet do dwóch lat.
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W czwartek, 24 lutego 2011 roku w Szkole 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego odbył 
się I Konkurs Piosenki Angielskiej – Niedźwice 
2011.

Po raz pierwszy nasza szkoła miała za-
szczyt gościć w swoich progach najlepsze ze-
społy wokalne i najzdolniejszych wokalistów 
ze szkół gminy Koprzywnica i Łoniów.

I Konkurs uroczyście otworzył dyrektor 
szkoły mgr Krzysztof Chmielowiec, który ży-
czył młodym artystom udanych występów, 
a publiczności wielu muzycznych wrażeń.

W konkursie wzięły udział następujące 
szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Świniarach
Szkoła Podstawowa w Postronnej
Publiczny Zespół Szkół w Łoniowie
Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach
Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy
Szkoła Podstawowa w Niedźwicach

Prezentacje konkursowe, w których wzięło 
udział 40 wykonawców z klas III – VI ocenia-
ła Komisja Artystyczna złożona z nauczycieli 
języka angielskiego, która brała pod uwagę 
dobóri oryginalność repertuaru, poprawność 
językową i ogólny wyraz artystyczny.

Po długich i burzliwych obradach Jury po-
stanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Emilia Lichocka – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy ( opiekun: 
pani Aleksandra Ferra)

II miejsce – Aleksandra Pawelec
II miejsce – Iga Machała oraz zespół 

Aleksandra Kosior, Natalia Tyrała, Karolina 
Maligłówka, Milena Małecka – Szkoła Pod-
stawowa w Świniarach ( opiekun: pani Teresa 
Łukawska)

Sport jest domeną w Szkole Podstawowej 
w Niedźwicach m. in. ze względu na klasę 
sportową, która funkcjonuje tutaj już piąty rok, 
ale także, dlatego że nauczyciele znają jego 
wartość w dzisiejszym świecie.

Uczniowie naszej szkoły będą w dalszym 
ciągu doskonalili naukę pływania. Uczniowski 
Klub Sportowy „Junior” działający przy w/w pla-
cówce już po raz piąty otrzymał dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu 
Zajęć Sportowych dla Uczniów na Powszech-
ny Program Nauki Pływania „Już Pływam”.

W roku 2007 dofinansowanie wyniosło 40 
tys., w 2008 r. – 10 tys., 2009 r. – 16 tys., 2010 
r. -16 tys., a na ten rok 16 tys. Ponadto projekt 
otrzymał także wsparcie od: Urzędu Miasta 
i Gminy, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat 
Sandomierski, Komisji Przeciwdziałania Alko-
holizmowi w Koprzywnicy, Automotive Poland. 

Zajęcia będą trwały od marca do grudnia 
2011 roku na Pływalni Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. Nauką pły-
wania zostanie objętych 4 grupy po 15 uczniów, 
zajęcia będą prowadzili instruktorzy z kwalifi-
kacjami i uprawnieniami do nauki, jednocze-
śnie z wykształceniem pedagogicznym.

Cel nadrzędny tego projektu to ukształto-
wanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bez-
pieczeństwu, promocja zdrowego stylu życia 
oraz aktywnego i bezpiecznego sposobu spę-
dzania wolnego czasu.

Dzięki wieloletniej kontynuacji dwie gru-
py, czyli ok. 30 uczniów stanowią dzieci za-
awansowane, umiejące już doskonale pływać 
i to kilkoma stylami.

Warto wspomnieć, że pływanie to nie 
jedyna dziedzina spotu uprawiana w naszej 
szkole. Od kilku lat nasi uczniowie trenują 
także narciarstwo. Jest to możliwe dzięki no-
woczesnemu sprzętowi jaki posiada nasza 
placówka w postaci: nart biegowych do stylu 
klasycznego i łyżwowego. 

Należy nadmienić, iż w tym roku dostali-
śmy kolejne cztery pary nowoczesnych nart, 
właśnie do stylu klasycznego i łyżwowego 

Uczniowie klasy sportowej oraz  członko-
wie Uczniowskiego Klubu Sportowego przy 
Szkole Podstawowej w Niedźwicach wzięli 
udział w wyjeździe do Szwajcarii Bałtowskiej. 
Ta impreza sportowo-rekreacyjna miała miejsce 
28 lutego 2011 roku, a jej punktem docelowym 
był stok narciarski znajdujący się w miejscowo-
ści Bałtów. Głównym celem tego wyjazdu była 
nauka i doskonalenie narciarstwa alpejskiego.

I Konkurs Piosenki Angielskiej
Niedźwice 2011

III miejsce – Zuzanna Ćwik – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy (opiekun: 
pani Aleksandra Ferra)

III miejsce -Gabriela Szlichta – Szkoła 
Podstawowa w Niedźwicach (opiekun: pan 
Roman Pruś)

Komisja Artystyczna podkreśla wysoki 
poziom prezentacji, różnorodność repertuaru 
i dobrą znajomość języka angielskiego wśród 
wykonawców.

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody m.in. 
Słownik Oxford z płytą CD, książki, publikacje 
o Gminie Koprzywnica, pendrive, a uczestni-
cy pamiątkowe długopisy, notesy i dyplomy.

Dziękujemy sponsorom - Wydawnictwu 
Oxfrord, Urzędowi Miasta i Gminy Koprzyw-
nica, Gminnej Spółdzielni w Koprzywnicy 
i Radzie Rodziców za pomoc w organizacji 
konkursu.

Roman Pruś

SPORT W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W NIEDŹWICACH

dzięki wstawiennictwu przyjaciela naszej 
szkoły – Posła na Sejm RP – pana Zbigniewa 
Pacelta. Taki sprzęt otrzymało tylko 12 klubów 
w Polsce. Pochodzi on z Polskiego Związku 
Narciarskiego. 

Łucznictwo to kolejna nowatorska dyscy-
plina, która od niedawna, ale intensywnie go-
ści w progach naszej sali gimnastycznej. Tutaj 
też serdeczne podziękowania kierujemy do 
Pana Posła Pacelta, który będąc u nas z wizy-
tą w grudniu 2010 roku przekazał nam kolej-
ną partię sprzętu do łucznictwa  z Polskiego 
Związku Łucznictwa.   

Nasi uczniowie biorą już udział w I Halo-
wych Korespondencyjnych Mistrzostwa Polski  
Dzieci w Łucznictwie pod patronatem Preze-
sa Polskiego Związku Łuczniczego. 11 marca 
2011 roku odbyły się szkolne eliminacje w któ-
rych zwyciężyli:

I miejsce Aleksandra Żurek
II miejsce Patryk Granica
III miejsce Weronika Satławska.

Organizatorem był Uczniowski Klub Spor-
towy „Junior”, którego opiekunem jest mgr 
Maciej Boćkowski oraz Szkoła Podstawowa 
w Niedźwicach. 

Uczniowie naszej szkoły biorą także 
udział w obozach sportowych: letnim i zimo-
wym. W tym roku już pozyskaliśmy 3 tysiące 
złotych z Urzędu Marszałkowskiego na letni 
wypoczynek, w którym udział biorą przede 
wszystkim uczniowie klasy sportowej. Wyjazd 
będzie w dniach od 13 do 23 sierpnia, a cel 
to Jurata. Główną atrakcją jest nauka wind-
surfingu, ale także w planie są wycieczki, gry, 
konkursy.

Agnieszka Ambroziak

SZWAJCARIA BAŁTOWSKA
W wyjeździe uczestniczyło 15 osób, wśród 

których byli już zaawansowani narciarze, któ-
rzy od lat uczestniczą w zimowych obozach 
sportowych, ale także amatorzy. Ci rozpo-
czynali kurs pod okiem instruktora na górce 
o długości 100 m przygotowanej specjalnie 
dla potrzeb szkółki narciarskiej.

Ponieważ nauka i jazda na nartach to wy-
czerpujący sport, więc w celu zregenerowania  
utraconej energii wszyscy uczestnicy udali się na 
posiłek, czyli kiełbaskę z grilla i ciepłą herbatę.

A potem to już tylko powrót i oczekiwanie 
na kolejny wyjazd.

Projekt został sfinansowany przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych tj. pokrycie kosztów przejazdu, wyżywienia 
i instruktora. Uczniowie zapłacili tylko za wyciągi.

Agnieszka Ambroziak
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WIOSNO, WITAJ NAM!

„Wiosno, Wiosno nie zapomnij o nas,
Każda trawka chce być już zielona…”

Z taką piosenką na ustach maszerowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwi-
cach dnia 21 marca 2011 roku, aby zgodnie 
z tradycją pożegnać zimę i powitać wiosnę.

Pochód jaki przemaszerował przez miej-
scowość Niedźwice był wyjątkowo kolorowy 
i niespotykany, uczniowie wędrowali w orygi-

Pod takim hasłem przebiegała tematyka 
zajęć w oddziale przedszkolnym przy Szko-
le Podstawowej w Niedźwicach w jednym 
z marcowych tygodni. Uczniowie w tym cza-
sie poznawali zawody, zarówno takie bardziej 
„kobiece”, jak i „męskie”. W związku z tym 
gościli różnych ich przedstawicieli.

Pierwszym gościem była pani pielęgniarka. 
Opowiadała dzieciom o swojej pracy, o obo-
wiązkach wobec pacjentów, ale także poka-
zywała jak prawidłowo zakłada się opatrunki 
na chore paluszki i główki, prezentowała różne 
akcesoria przydatne do opieki nad chorym. Na-
stępnie odbyły się zajęcia praktyczne i dzieci 
bandażowały nóżki i paluszki swoich kolegów, 
okazało się, że to wcale nie jest prosta sprawa.

Kolejni goście to dzielni strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zbigniewicach, którzy 
przyjechali do naszych milusińskich swym no-
wym, pięknym wozem. Dzieci słuchały opo-
wieści panów o ich pracy – często bardzo nie-
bezpiecznej, ale jak potrzebnej i użytecznej, 
oglądały wyposażenie samochodu, podziwia-
ły krótki pokaz gaszenia ognia, ale miały także 
przyjemność odbycia krótkiej przejażdżki tym 
super wozem. Jako podziękowanie dzieci za-
śpiewały piosenkę pt.”Strażak to bohater”.

Następnie dzieci odwiedziła pani fryzjer-
ka. Tę wizytę każde dziecko odczuło „na wła-
snej głowie”. Dziewczynki preferowały loki, 
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ŚODR Oddział w Sandomierzu 
„Centrum Ogrodnicze” 

ul. Mokoszyńska 3 
tel. (0-15) 833 31 02 do 04 wew.48;    e-mail: gwia@op.pl 

 
 

 w ofercie: 
• OZDOBNY MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI:  
    drzewa, krzewy, byliny, rośliny jednoroczne, nasiona, cebule….. 

• WYPOSAŻENIE OGRODÓW I TERENÓW ZIELENI: 
    pojemniki, donice, meble ogrodowe, elementy małej architektury… 

• TECHNIKA I TECHNOLOGIE: 
podłoża i substraty, nawozy i środki ochrony roślin, narzędzia, opakowania… 

 ponadto: 
• aranżacje ogrodowe 
• porady dotyczące projektowania i urządzania ogrodów 

i terenów zieleni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nalnych strojach z Marzannami w ręku. W ten 
właśnie sposób przygotowali się do ogłoszo-
nych wcześniej konkursów na najciekawsze 
wiosenne przebranie i najbardziej pomysłową 
Marzannę.

Wśród przebierańców nie zabrakło pierw-
szych oznak (zwiastunów) wiosny tj.: bocianów, 
żabek, jaskółek, pszczółek, biedronek i kwia-
tuszków. Zaś uczniowie starszych klas mieli 
na sobie stroje w typowo wiosennych kolo-

rach: żółtym, zielonym, różowym, niebieskim, 
czerwonym. Stąd wyjątkowość korowodu.

Nie zabrakło także piosenek i okrzyków 
witających wiosnę.

A skoro konkursy, to byli też i nagrodzeni. 
Ze względu na to, że stroje były imponujące 
i wymagały wielkiego zaangażowania, jury 
przyznało 5 pierwszych miejsc:
 • Maciej Karwacki – klasa III
 • Karolina Haja – klasa IV
 • Martyna Matławska – klasa I
 • Mateusz Bryła – klasa II
 • Aleksandra Żurek – klasa IV

Najbardziej pomysłowe okazały się Ma-
rzanny następujących osób:
 • Amelii Wałaszczyk – klasa I
 • Karola Szymańskiego –klasa V
 • Karoliny Paprockiej – klasa IV
 • Anny Kuśmierz – klasa V
 • Bartka Stańczyka – klasa II

Na wyróżnienie zasługuje także klasa „0”, 
w której wszyscy uczniowie byli przebrani za 
bociany, ale żeby nie było im smutno towarzy-
stwa dotrzymywała im jedna żabka.

Wiosna nie kazała długo na siebie czekać, 
bo zaraz pokazało się cieplutkie słoneczno, 
pierwsze wiosenne kwiaty też już rozkwitły. 
Mamy tylko nadzieję, ze taka będzie aż do 
przyjścia lata.

Agnieszka Ambroziak

KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI?
koki i warkocze, chłopcy zaś modne, żelowa-
ne fryzury. Na koniec odbył się pokaz tychże 
wiosennych trendów przed szkolną publicz-
nością. Ponadto pani fryzjerka pokazała dzie-
ciom akcesoria potrzebne jej do pracy, czyli; 
spinki, opaski, różne grzebienie i szczotki, od-
żywki, szampony, farby do włosów, katalogi 
z fryzurami, wałki itp. 

Naszych uczniów odwiedziła też pani 
farmaceutka. Opowiadała o swojej – jak się 
okazało- bardzo odpowiedzialnej pracy, bo 
wydawanie i sporządzanie lekarstw to bardzo 
poważna sprawa. Pokazała dzieciom różno-
rodność leków i syropów, opowiedziała co 
można jeszcze kupić w aptece oraz poczę-
stowała dzieci pysznymi witaminkami. Prosiła 
także dzieci, aby nigdy sami nie brali leków. 

Po tych wizytach wszyscy chłopcy wie-
dzą, że chcą być w przyszłości strażakami, ale 
dziewczynki już mają większy dylemat  jaki 
zawód wybrać.

Agnieszka Ambroziak
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Z historii Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Koprzywnicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Koprzywni-
cy powstała w 1911 roku, lecz przesłanek jej 
powstania należy szukać znacznie wcześniej. 
Miasteczko lokowane na prawie magdebur-
skim, z charakterystycznym układem ulic roz-
chodzących się z czterech rogów rynku miało 
zwartą zabudowę, głównie drewnianą a więc 
narażoną na pożary. Na przestrzeni siedmiu 
wieków istnienia miasto doświadczyło strasz-
liwych skutków najazdów tatarskich, wojen 
oraz klęsk żywiołowych – pożarów. W 1494 
roku spłonęła większość zabudowań miasta. 
W 1657 spłonęły zabudowania wokół rynku 
i przyległych ulic. Najgroźniejszy pożar miał 
miejsce 29 kwietnia 1895 roku – spłonęła cała 
osada, ocalał jedynie murowany pocysterski 
zespół klasztorny. W dniu 8 maja 1911 roku 
powstaje Komitet Obywatelski Obrony Prze-
ciwpożarowej, którzy na pierwszym zebra-
niu pod przewodnictwem wójta gminy przy 
współudziale Naczelnika Powiatu z Sando-
mierzu powołuje do istnienia Ochotniczą Straż 
Pożarną w Koprzywnicy. Ma to miejsce w pry-
watnym mieszkaniu Pana Bokwy. Na zebraniu 
z ogólnej liczby 1850 mieszkańców obecne 
były 223 osoby. Wybrano na 3 lata Zarząd 

w składzie:

1. Prezes: Michał Paliński
2. Zastępca Prezesa: Józef Koziarski
3. Członkowie:  Leon Wieczorek, Adam 

Nowiński, Jan Żgutowicz.

4. Zastępcy: Paweł Iwanow, Kazimierz Cha-
merski, ks. prałat Stanisław Celestyn Pu-
ławski – doktor teologii.

5. Komisja rewizyjna: Stanisław Paliński, Sta-
nisław Bukowski, Szymon Żgutowicz

6. Gospodarz: Walenty Ćwiertniewski
7. Naczelnik: Stanisław Bronicki 
8. Zastępca Naczelnika: Józef Lipiński 
9. Kapelan Straży: ks. Tomasz Chuchulski – 

wikariusz 

Na odbywającym się zebraniu opodat-
kowano się na rzecz Straży w wysokości 50 
kopiejek rocznie lub 3 ruble jednorazowo 
na całe życie. Wyznaczono 40 druhów jako 
czynnych członków, ustalono umundurowa-
nie , sprzęt strażacki na ogólną sumę 2 000 
rubli , prawo wyjazdu do pożarów w promie-
niu 10 wiorst oraz  zdecydowano się zwrócić 
do Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych o po-
moc finansową. Sygnałem wyjazdu do pożaru, 
czy też ćwiczeń były trąbki w liczbie sześciu. 
Groźbę pożaru oznajmiały też dzwony obu 
kościołów. Zbudowano drewnianą remizę 
na sprzęt strażacki- była to czterokołowa si-
kawka, dwa wiadra i dwie beczki na kołach. 
Był to jednocześni okres szybkiego rozwoju 
Straży, która miała poparcie społeczeństwa 
Koprzywnicy, Zarzecza i Cegielni. Pionierami 
tej szlachetnej idei byli wówczas: ksiądz prałat 
Stanisław Puławski, ksiądz wikariusz Tomasz 
Chuchulski, Stanisław Bronicki, Michał Paliń-

ski, Adam Nowiński, Jan Żgutowicz, Walenty 
Ćwiertniewski, Józef Lipiński , Leon Wieczo-
rek, Józef Koziarski. 

Powstała nowa remiza, prężne szeregi 
strażaków, nowy sprzęt: kaski, toporki, sikaw-
ki, węże, tłumice, drabiny, bosaki oraz wóz 
rekwizytowy do przewozu sprzętu i ludzi. 
W tym okresie zorganizowano orkiestrę dętą, 
która była chlubą Straży i mieszkańców Straż 
posiadała swój sztandar, na którym był umiesz-
czony patron strażaków – święty Florian.

I wojna światowa- rok 1915 – Koprzywni-
ca znalazła się w zasięgu ognia artyleryjskiego. 
Zniszczeniu uległo szereg budynków. Spłonął 
dach zabytkowego kościoła pocysterskiego 
i piękna barokowa wieża z 1656 roku. W tej 
sytuacji remiza stała się domem dla wielu ro-
dzin pozbawionych dachu nad głową. W tym 
czasie prezesem Straży był ksiądz prałat Stani-
sław Puławski. Pomimo zniszczeń wojennych, 
strat w sprzęcie Straż reorganizuje swoje siły, 
odbudowuje remizę, uzupełnia sprzęt, szkoli 
nowych druhów.

Rok 1918 – tak ważny w naszej historii – 
niepodległość. OSP w Koprzywnicy aktywnie 
i z pełnym poświęceniem rozbija posterunki 
austryjackie w Koprzywnicy i okolicy, następ-
nie druhowie pełnią służbę bezpieczeństwa 
przez okres kilku tygodni. Powracający z woj-
ny żołnierze zamieniają mundury wojskowe 
na strażackie. 

W latach 1922 – 1923 wybudowano 
nową, murowaną remizę. W sierpniu 1936 
roku obchodzono 25 lecie istnienia jednostki 
połączone z oddaniem zbiornika wodnego na 
Rynku. W 1937 roku oddano do użytku na-
stępny zbiornik przy wylocie ulic Gęsiej i Tar-
nobrzeskiej. 

II Wojna Światowa – Zarząd Straży zostaje 
przez okupanta rozwiązany. Okupantowi za-
leżało jednak na istnieniu wyszkolonej straży 
ogniowej i ustalił stan liczebny członków na 50 
ludzi. Dano wolną rękę w wyborze członków 
Naczelnikowi, który rozpoczął przyjmowanie 
głównie młodzieży, której groziła wywózka do 
Niemiec na przymusowe roboty. 

W lipcu 1944 roku Armia Czerwona wkra-
cza na nasze tereny, a w dniu 7 lipca 1945 roku 
na gruzach zniszczonej remizy odbyło się ze-
branie sprawozdawczo – wyborcze OSP. 

W czasie wojny prawie całkowitemu znisz-
czeniu uległ sprzęt, sztandar spłonął podczas 
pożaru w domu Władysława Wiśniewskie-
go. Rozpoczął się nowy okres odbudowy ze 
zniszczeń, odbudowa remizy, wyposażenie 
w sprzęt, szkolenie członków.

W dniu 18 lipca 1952 roku zostaje prze-
kazany przez Powiatową Komendę Straży 
Pożarnych w Sandomierzu samochód bojowy 
Star – 20, który to wprowadzono do nowego 
garażu. Następuje rozwój jednostki. Strażacy 
pomagają przy budowie szkoły, w remizie 
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1. OSP Koprzywnica  6.01.2011 r na któ-
rym został wybrany zarząd w następu-
jącym składzie:

 Prezes - Gorycki Kazimierz
 Wiceprezes - Cebuchowski Zdzisław
 Naczelnik - Chmielowiec Stefan
 Sekretarz - Widuch Kamil
 Skarbnik - Beksiński Krzysztof
 Gospodarz - Toś Andrzej
 Członek Zarządu - Beksiński Jarosław

 Komisja Rewizyjna w składzie:
 Przewodniczący - Kamil Widuch
 Sekretarz - Kazimierz Oszczudłowski
 Członek - Jacek Paprocki

2. OSP Zbigniewice  15.01.2011 r w skład 
zarządu weszli:

 Prezes - Piotr Franczak
 Wiceprezes - Zdzisław Zybała
 Naczelnik - Kazimierz Graboń
 Sekretarz - Lidia Nowakowska
 Skarbnik - Józef Polit
 Gospodarz - Piotr Maciąg
 Kronikarz - Kamil Grudzień
 Członek zarządu - Mieczysław Stępień

 Komisja rewizyjna w składzie:
 Przewodniczący - Sylwester Lipiec
 Wiceprzewodniczący - Marian Wiatr
 Sekretarz - Kamil Pietrzyk
 Członek - Henryk Mazgaj
 Członek - Paweł Zybała

3. OSP Ciszyca 22.01.2011 r do zarządu 
weszli:

 Prezes - Zbigniew Korona
 Naczelnik - Marek Malecki
 Wiceprezes - Lesław Radzim
 Z-ca naczelnika - Sławomir Staszczak
 Sekretarz - Marek Zrębski
 Skarbnik - Piotr Łuczak
 Kronikarz - Jan Rękas
 Członek - Marian Rak

 Komisja Rewizyjna w składzie:
 Przewodniczący - Krzysztof Szeląg
 Wiceprzewodniczący - Marek Nowak
 Sekretarz - Zbigniew Łuczak
 Członek - Jan Sobczyk

4. OSP Gnieszowice 05.02.2011 r w skład 
zarządu weszli:

 Prezes - Wiesław Gach
 Naczelnik - Jerzy Dziewiątak
 Wiceprezes - Adrian Piątkowski
 Sekretarz - Tadeusz Krakowiak
 Skarbnik - Zbigniew Krakowiak
 Gospodarz - Piotr Piątkowski
 Członek - Gustaw Nasternak
 Członek - Krzysztof Kasiński

 Komisja Rewizyjna
 Przewodniczący - Jacek Rożek
 Sekretarz - Ryszard Kapuścinski
 Członek - Daniel Nasternak

5. OSP Trzykosy 19.02.2011 r w skład za-
rządu weszli:

 Prezes - Mariusz Sieradzki
 Naczelnik - Mariusz Giza
 Sekretarz - Eugeniusz Mróz

 Skarbnik - Józef Sieradzki
 Gospodarz - Jan Lasota

 Komisja Rewizyjna
 Przewodniczący - Krzysztof Zimoląg
 Członek - Marek Marzec
 Członek - Stanisław Banaszewski  

6. OSP Niedżwice 26.02.2011 r w skład 
zarządu weszli:

 Prezes - Włodzimierz Świstak
 Naczelnik - Grzegorz Koziarski
 Sekretarz - Damian Forc
 Skarbnik - Karol Grądziel
 Gospodarz - Grzegorz Koziarski
 Członek - Przemysław Pyszczek

 Komisja Rewizyjna
 Przewodniczący - Romuald Guz
 Członek - Mirosław Socha
 Członek - Piotr Wodecki

7. OSP Postronna 04.03.2011 r w skład za-
rządu weszli:

 Prezes - Waldemar Juda 
 Naczelnik - Daniel Dybus
 Sekretarz - Jan Orłowski
 Skarbnik - Andrzej Dybus
 Gospodarz - Henryk Klimowicz
 Kronikarz - Jan Orłowski
 Członek - Rafał Głodowski

Komisja Rewizyjna
 Przewodniczący - Jerzy Garas
 Sekretarz - Andrzej Jaworski
 Członek - Adam Skrzypczak

8. OSP Dmosice 05.03.2011 r w skład za-
rządu weszli:

 Prezes - Józef Krupka
 Naczelnik - Sebastian Sygnet
 Wiceprezes - Damian Krępa
 Z-ca Naczelnika - Arkadiusz Graboń
 Sekretarz - Rafał Paprocki
 Skarbnik - Szymon Ciamaga
 Gospodarz - Grzegorz Maj
 Członek - Marcin Skrzynecki

 Komisja Rewizyjna
 Przewodniczący - Damian Sygnet
 Wiceprzewodniczący - Sylwester Ro-

wiński
 Sekretarz - Robert Kępa

9. OSP Krzcin 12.03.2011r w skład zarzą-
du weszli:

 Prezes - Wojciech Paruch
 Naczelnik - Krzysztof Paruch
 Wiceprezes - Jerzy Szczepaniak 
 Z-ca Naczelnika - Radosław Wiśniew-

ski
 Sekretarz - Arkadiusz Jarosz
 Skarbnik - Jerzy Lipa
 Gospodarz - Ignacy Nasternak
 Kronikarz - Zdzisław Sabat
 Członek - Maciej Skrok

 Komisja Rewizyjna
 Przewodniczący - Grzegorz Bednarz
 Wiceprzewodniczący - Jarosław Si-

wecki
 Sekretarz - Przemysław Ordon

Sporządziła : Toś Barbara

Na terenie Gminy Koprzywnica 
w 2011 roku odbyły się

Walne Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborcze 

w Ochotniczych Strażach Pożarnych

powstaje sala kinowa, organizowane są bale, 
m.in. sylwestrowe. Z okazji uroczystości 50 le-
cia, w 1960 roku zostaje przekazany sztandar 
ufundowany przez społeczeństwo Koprzywni-
cy. Z okazji uroczystości 50 – lecia, w 1960 
roku zostaje przekazany sztandar ufundowany 
przez społeczeństwo Koprzywnicy.

Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 
14.02.1985 roku powstaje projekt budowy 
nowej remizy z domem kultury i świetlicą. 
W 1989 roku przy OSP powstaje Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta w Koprzywnicy, która może 
poszczycić się wieloma osiągnięciami w skali 
kraju, np. rok 1991 – Ogólnopolskie Dożynki 
w Częstochowie, 1997 rok – koncert dla Ojca 
Świętego Jana Pawła II na Placu Św. Piotra 
w Rzymie i występ na Monte Cassino.

OSP w Koprzywnicy była współorgani-
zatorką uroczystości, jaką było sprowadzenie 

relikwii św. Floriana – patrona strażaków w ka-
tedry wawelskiej do kościoła pocysterskiego 
w dniu 4 maja 1995 roku. Rok następny 1996 
to pielgrzymka strażaków do Rzymu i audien-
cja u Jana Pawła II.

Nie sposób nie wspomnieć tu o tradycyj-
nej procesji rezurekcyjnej w nocy w Wielką 
Sobotę, w Kościele Matki Bożej Różańcowej 
w Rynku, w której tak widowiskowo i z tak 
wielkim zaangażowaniem uczestniczą ko-
przywniccy strażacy. W uroczystej procesji 
przed Zmartwychwstałym Jezusem niosą oni 
zapalone pochodnie, na które dmuchają z ust 
naftę, co daje wspaniałe efekty świetlne. To 
kontynuacja starej tradycji, której początków 
nikt z mieszkańców nie pamięta.

Opracował
Prezes mgr inż. Kazimierz Gorycki
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Dni 
otwarte 
szkoły

Dnia 21 marca 2011 roku w naszej 
szkole odbyły się dzień otwarty dla szkoły 
podstawowej. Miał on na celu prezenta-
cję bogatego dorobku szkoły, jak również 
przybliżenie naszej placówki potencjalnym 
uczniom i ich rodzicom. W programie 
dnia swoją ofertę zaprezentowali nauczy-
ciele i uczniowie. Były to: doświadczenia 
chemiczne, fizyczne, biologiczne, poka-
zy lekcji języka angielskiego i matematyki 
z użyciem tablic interaktywnych oraz ję-
zyka niemieckiego z użyciem prezentacji 
multimedialnej. W tym dniu naszą szkołę 
odwiedzili uczniowie szkół podstawowych 
z: Koprzywnicy, Niedźwic oraz Postronnej. 
Dzięki współpracy wielu nauczycieli oraz 
uczniów nasza placówka rzetelnie zapre-
zentowała swoje atuty. Mamy nadzieję, iż 
główne założenia naszego przedsięwzięcia 
spełniły oczekiwania przybyłych i z wie-
loma z nich spotkamy się w nowym roku 
szkolnym. A zatem do zobaczenia we 
wrześniu.

Anna Wiśniewska 
Beata Szemraj
Katarzyna Bąk

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy

Wymagane 
dokumenty:

 • podanie

 • świadectwo ukoń-
czenia gimnazjum 
lub kopię tego 
świadectwa po-
świadczoną przez 
dyrektora szkoły

 • za świadczenie 
o szczegółowych 
wynikach egzami-
nu gimnazjalnego 
lub kopię tego za-
świadczenia po-
świadczoną przez 
dyrektora szkoły

 • za świadczenie 
o wynikach kon-
kursów przedmio-
towych lub spor-
towych (o ile takie 
posiada)

 • dwie fotografie  
podpisane na od-
wrocie

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego
Ważne terminy

Od 4 maja  do 17 czerwca 2011 r. – składanie dokumentów i podań o przyjęcie do Liceum
Dyrektor przedłuża termin składania dokumentów o przyjęcie do szkoły, jeżeli 
w szkole zostały wolne miejsca.

Do 27 czerwca 2011 r. do godz. 15.00 – doręczenie przez absolwentów gimnazjów do Liceum 
kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświad-
czonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.

Do 29 czerwca 2011 r. – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej 
29 czerwca 2011r.  godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Liceum.

Do 1 lipca 2011 r. do godz. 15.00 – kandydaci umieszczeni na liście przyjętych do Liceum są 
zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole doręczając oryginał świadectwa i ory-
ginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do Liceum przez kandydata traktowane 
jest jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do Liceum.

4 lipca 2011 r. – godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Liceum na podstawie 
oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, przedło-
żonych w szkole.

Do 8 lipca 2011 r. do godz. 15.00 – kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranej miejscami 
składając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

11 lipca 2011 r. – godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej .

Do 31 sierpnia 2011 r. o przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dala uczniów, którzy z przy-
czyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie 
lub nie zostali przyjęci w terminie uzupełniającym.

ADRES SZKOŁY:
ul. Szkolna 9
27-660 Koprzywnica
tel/fax 15 8477150
E-mail: 
zsowkoprzywnicy@o2.pl
www.wk.p9.pl 

 

MODA NA 
PUDZIANA

Tężyzna fizyczna to temat zawsze na topie, coraz częściej młodzi i starsi dbają o siebie 
wyciskając z siebie siódme poty na siłowni – jedni preferują trening ogólnorozwojowy inni zaś 
skupiają się na konkretnych częściach swojego ciała. Ci, którym nie obojętny jest wysiłek jakiego 
skutkiem ma być przyrost muskulatury mogli 1 kwietnia na hali sportowej rywalizować o to kto 
„weźmie więcej na klatę”.  

Dziewięciu zawodników w trzech kategoriach na ławce podnosili naprawdę duże ciężary
I tak kolejno trofea zgarnęli : 
w kategorii do lat 16 - NOWAK KRYSTIAN 
w kategorii do 80 kg – LAMACH KACPER 
w kategorii od 100 kg  - OSTROWSKI BARTOSZ 
Oprócz gratulacji za zdobycie pierwszych miejsc wszystkim uczestnikom należy pogratulo-

wać tężyzny fizycznej, samozaparcia i siły, którą wykazali się tego dnia. 

Szachy jako gra logiczna jest trudna, ale cieszy się uznaniem i ma wielu sympatyków, również 
na lokalnym gruncie znalazły się osoby, które zechciały rywalizować w tej dziedzinie. Na hali 
sportowej został rozegrany już po raz drugi turniej szachowy o Puchar Dyrektora MGOKiS. Nad 
szachownicą pochyliło się sześciu zawodników a trzech z nich okazało się najlepszymi. 

Byli to:
I. Mirosław Sarzyński
II. Sławomir Grzyb
III. Igor Kontov 

TURNIEJ SZACHOWY 
o puchar Dyrektora MGOKiS 

w Koprzywnicy

m@rika, T.O., W.M.
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SPORTOWE EMOCJE W ROZKWICIE ;)! 

Nie samym chlebem żyje człowiek i jak po-
trzebna jest modlitwa dla ducha tak i dla ciała 
potrzebny jest jeszcze ruch. Wiedzą o tym zna-
komicie księża, którzy ze sportem a w szcze-
gólności z piłką nożną są za pan brat. Co roku 
rozgrywane są mistrzostwa księży w futsalu na 
halach sportowej naszej diecezji. I tak w dniach 
18 -19. 03. 2011 grę księży - piłkarzy mogliśmy 

Dnia 19.03.2011 rozegrany został na 
hali sportowej niecodzienny Turniej – tzn „II 
Turniej Dzikich Drużyn” – zdobył sobie już 
swoich stałych uczestników , zwolenników i 
sympatyków .W tegorocznych rozgrywkach 

ZACIĘTY TURNIEJ SIATKÓWKI DZIKICH DRUŻYN
spotkało się 10 drużyn. Wygrać chciał każdy, 
każdy set, każda zagrywka choć w wykonaniu 
amatorów miały w sobie tyle pasji i zaangażo-
wania, że możemy stwierdzić śmiało, iż było 
to widowisko sportowe na poziomie niemalże 

tak dobrym jak profesjonalna siatkówka. Wal-
ka na boisku wyłoniła trzech zwycięzców:

I MIEJSCE – WOLA BARNOWSKA 
II MIEJSCE – BAIL BOYS 
III MIEJSCE – DRUŻYNA „ORZECHA”

Atmosfera turnieju sprawiła iż każda 
drużyna wyjeżdżała z Koprzywnicy pełna 
dobrych emocji i wrażeń w duchu gry fair 
play. 

VII Mistrzostwa Polski Księży w Futsalu

„(NIE) ŚWĘCI PIŁKĘ KOPIĄ” 

podziwiać w Koprzywnicy ale również w San-
domierzu, Dwikozach i Samborcu.

W Koprzywnicy mecze rozegrane zosta-
ły przez 5 drużyn. Najlepsi wśród usporto-
wionych duchownych okazali się zawodnicy 
z Diecezji Kieleckiej zajmując I miejsce oraz 
z Diecezji Częstochowskiej, którzy uplaso-
wali się na drugiej pozycji. 

Ostatecznie drużyna księży z Diecezji 
Sandomierskiej zdobyła V miejsce. Puchary, 
nagrody i medale wręczył podczas uroczysto-
ści zakończenia biskup Krzysztof Nitkiewicz 
dziękując za sportowe emocje i zorganizowa-
nie imprezy. 

„Taniec to modlitwa nóg” – takie zdanie 
usłyszałam ostatnio z ust osoby, która z tań-
cem jest związana bardzo mocno, zajmuje się 
nim, na co dzień, będąc uznanym choreogra-
fem i wykładowcą uniwersyteckim a przede 
wszystkim świetnym tancerzem od wielu 
lat. Ale do rzeczy, jest to nawiązanie mające 
Państwa wprowadzić w świat tańca, który ja 
miałam przyjemność poznać będąc z grupą 
BLACK STARS działającą przy MGOKiS w Ko-
przywnicy na Ogólnopolskim Konkursie Ta-
necznym w Małogoszczy.

16 kwietnia mała gmina położona niemal-
że w sercu gór świętokrzyskich stała się stolicą 
tańca. Tamtejsza hala sportowa już od godziny 
8.00 rano rozbrzmiewała muzyką i śmiechem 

młodych ludzi.
Takich zespołów podobnych jak nasz sta-

wiło się ponad sto min: z Zabrza, Warszawy, 
Katowic, Rzeszowa czy z Kielc. Grupy zostały 
podzielone na trzy kategorie wiekowe 8-11 lat, 
11-15 i powyżej 15. W każdej z nich można 
było mówić o wysokim poziomie i zaciętej 
walce jaką stoczono później na parkiecie. Wie-
le zespołów zadziwiało publiczność nie tylko 
wyszukanym i trudnym układem tanecznym 
ale również niezwykłymi kostiumami czy do-
datkową scenografią, choć jak się okazało jury 
bardziej do gustu przypadły nie wyszukane 
ale za to wymowne formy opowieści scenicz-
nej. Skoro już jesteśmy przy wysokiej komisji 
trzeba tu nadmienić, że była ona naprawdę 

wymagająca a przy tym jej członkowie to 
uznane postaci sceny artystycznej w kraju i za 
granicą min: Anita Podkowa-Brańka chore-
ograf telewizji TVN a obecnie Teatru Witkace-
go w Zakopanem, Anna Drzonek choreograf, 
pedagog, Anna Mucha choreograf, pedagog 
uhonorowana tytułem Choreograf Roku 2010, 
Anna Krysiak choreograf, pedagog. Jury oce-
niało poczucie rytmu, technikę tańca, inter-
pretację muzyczną, bogactwo figur, chore-
ografię, kostiumy, ogólne wrażenie estetyczne, 
elementy akrobatyki. Coraz częściej występy 
poszczególnych formacji to obrazy baletowe 
z tematem, dramaturgii.

Tak złożony konkurs był dużym wyzna-
niem dla naszego zespołu i jak na pierwszy 
raz poradzili sobie świetnie zostali wyróżnieni 
za nowatorską formę interpretacji tanecznej. 
Jury ich dostrzegło i doceniło, choć przecież 
mogli dostać dyplom za udział. Jeśli jednak 
młodzież z zespołu będzie ćwiczyć systema-
tycznie i tak samo ciężko jak do tej pory pod 

okiem swojej instruktorki Małgorzaty Ciach 
to z następnej edycji Konfrontacji Tanecznych 
powrócą z miejscem na podium, bowiem pa-
sja plus ciężka praca i zaangażowanie to gwa-
rancja sukcesu. 

m@rika, T.O., W.M.
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URZĄD MIASTA I GMINY, RADA MIEJSKA, PARAFIA p.w. św. FLORIANA  
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU  

W KOPRZYWNICY 
 

ZAPRASZAJĄ NA: 
 

       IX ŚWIĘTO ZIEMI KOPRZYWNICKIEJ 
oraz

DIECEZJALNY DZIEŃ STRAŻAKA 
3-4 maja 2011r. 

 
Uroczystości 3 maja 2011r. 
 

1200 - Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Floriana w Koprzywnicy 
- „Ojczyzno ma” -montaż słowno-muzyczny i złożenie kwiatów przy Pomnikach Poległych 

 

od 1400 – Uroczystości  na stadionie Sportowym  

Występy dzieci z Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy 
Prezentacja dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Występ kabaretu Anty Fama 
W ludowej nucie - zespół „POWIŚLANIE” 

ok. 1700 - Rozdanie nagród uczestnikom „Biegu Jędrusiów” 
         Majowe inspiracje muzyczne. Występ zespołów działających przy DK:  

„SAMBA KOPRZYWNICA”, „AVANGARDA”, „BLACK STARS” 

około godziny 1800 wystąpi Gwiazda Wieczoru „TARZAN BOY”  
Majowa zabawa do późnego wieczora z zespołem „GRAFIT” 

 
PONADTO: kula sferyczna, przelot balonem, wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne, kierma-
sze, stoiska z rękodziełem 
 
 
 

Uroczystości 4 maja 2011r. 
 

1100 – Zbiórka uczestników na Rynku w Koprzywnicy  
1130 – Przemarsz do Kościoła św. Floriana, parada Mażoretek i Orkiestr  

Dętych z Chmielowa i Koprzywnicy 
1200-1300 – Uroczysta Msza św. w Kościele p.w. św. Floriana w Koprzywnicy  

pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza 
1300 – Przemarsz na Stadion ulicami: Krakowską, Szkolną, Sportową 

1330 – Kontynuacja uroczystości na Stadionie Sportowym 
- Koncert Orkiestr Dętych 

-Wystąpienie zaproszonych gości 
- Wspólne świętowanie 

 


