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Podczas Powitania Lata na Koprzywniczan czekało wie-
le atrakcji: ogromną popularnością cieszyły się rejsy łódką 
oraz konkurs na wicie wianków kwietno – ziołowych. Dzie-
ci na plaży z zapałem budowały okazałe zamki z piasku 
i uczestniczyły w konkursie plastycznym rysując barwne 
ryby, natomiast młodzież rozgrywała mecze w siatkówce 
plażowej. Wszyscy mogli również odwiedzić Regionalną 
kawiarenkę w klasztornym klimacie i zasmakować jej słod-
kich specjałów. 

Na scenie prezentowały się takie zespoły jak Avangarda 
i Powiślanie działający przy MGOKiS w Koprzywnicy, oko 
cieszył pokaz tańca Breakdance oraz wieczorne widowisko 
teatru ognia Filios z Sandomierza, natomiast do tańca przy-
grywał zespół DSP. Niewątpliwie atrakcją wieczoru okazało 
się puszczanie wianków na wodę, które oświetlone świeca-
mi wyglądały bardzo widowiskowo.

W ubiegłą niedzielę w Koprzywnicy odbyła się dłu-
go wyczekiwana impreza otwierająca sezon wa-
kacyjny. W tym dniu w centrum zainteresowania 
znalazł się odnowiony zalew czyli kompleks rekre-
acyjno - sportowy.

Specjalnie na Powitanie Lata przyjechali do Koprzywnicy 
zaproszeni goście a mianowicie: Członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Wojciech Borzęcki oraz Posłowie 
na Sejm Marek Kwitek i Krzysztof Lipiec.
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IX Święto Ziemi Koprzywnickiej

Padający deszcz stał się już chyba trady-
cją Święta Ziemi Koprzywnickiej. Tegoroczne 
jego obchody również upłynęły pod znakiem 
lejących z nieba strumieni, które mimo wszyst-
ko nie odstraszyły przybyłych gości. 

Ponieważ święto to przypada w rocznicę 
uchwalenia konstytucji 3 maja zawsze rozpo-
czynamy  je zawsze uroczystą mszą św. połą-
czoną  z pochodem pod pomnik straceń oraz 
częścią artystyczną.  Każdorazowo ważnym 
i zarazem pięknym elementem jest uczestnic-
two pocztów sztandarowych reprezentujących 
wszystkie instytucje oraz stowarzyszenia byli to 
min: kombatanci, uczniowie szkół czy strażacy. 

Już o godzinie 14.00 część rozrywkową 
imprezy otworzył gospodarz gminy Marek 
Jońca po nim scenę zawojowali posłowie Zie-
mi Świętokrzyskiej Marek Kwitek, Jarosław 
Rusiecki, Krzysztof Lipiec członek zarządu 
województwa świętokrzyskiego. Pomimo gro-

się także ci nieco starsi czyli Zespół Ludowy 
„Powiślanie”. Po nich zmarzniętą publiczność 
rozgrzała gwiazda wieczoru, czyli zespół TA-
RAZAN BOY - i choć wydawało się że złociste 
promienie są tuż nad nami, niestety deszcz za-
miast ustępować padał coraz mocniej co stało 
się powodem do odwołania ostatniej części 
programu czyli majowej wiosennej zabawy.

 m@rika, W.Mrozik, T.Oszczudłowski 

Diecezjalny Dzień Strażaka

Tradycją jest, że strażackie święto rozpo-
czynają, uroczystą paradą z koprzywnickiego 
rynku do kościoła p.w. św. Floriana włodarze 
gminy Koprzywnica, Poczty Sztandarowe oraz 
zaproszeni goście. Przemarsz uświetniły gra-
jąca gościnnie  Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Chmielowa pod batutą Marka Kosiora oraz 
lokalna, Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod ba-
tutą Sławomira Najduka. Gminnym Jednost-
kom Ochotniczych Straży Pożarnych dowo-
dził Tadeusz Krakowiak, komendant Gminny 
ZOSP RP w Koprzywnicy. 

Tego dnia tłumnie dopisały Poczty Sztan-
darowe: 
1. Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica
2. Wojskowa Straż Pożarna Poligon Nowa Dęba
3. OSP Koprzywnica
4. OSP Klimontów
5. OSP Konary
6. OSP Łoniów
7. OSP Ciszyca
8. OSP Wiązownica Duża
9. OSP Obrazów
10. OSP Rożki
11. OSP Kleczanów
12. OSP Świątniki 

13. OSP Glinianka gm. Ulanów
14. OSP Kurzyna gm. Ulanów
15. OSP Wszechświęte gm. Sadowie
16. OSP Gnieszowice
17. OSP Stawce gm. Batorz
18. OSP Wólka Batorska gm. Batorz 
19. OSP Batorz
20. OSP Jadachy gm. Nowa Dęba
21. OSP Nowa Dęba
22. OSP Chmielów
23. OSP Błażek gm. Batorz
24. Komenda Miejska PSP Tarnobrzeg
25. OSP Wrzawy gm. Gorzyce
26. OSP Pysznica
27. OSP Jurkowice
28. OSP Radoszki
29. OSP Słupcza gm. Dwikozy
30. OSP Spie gm. Dzikowice
31. OSP Wilcza Wola gm. Dzikowice
32. OSP Radomyśl nad Sanem
33. OSP Potok gm. Potok Wielki
34. OSP Potok Stary gm. Potok Wielki
35. OSP Suchowola
36. OSP Iwaniska 
37. OSP Modliborzyce
38. OSP Pliskowola
39. OSP Tursko Wielkie
40. OSP Niekrasów
41. OSP Węglinek gm. Batorz
42. OSP Aleksandrówka gm. Batorz
43. OSP Wólka Gieraszowska
44. OSP Długołęka
45. OSP Winiary
46. OSP Zbigniewice
47. OSP Kolonia Stawce gm. Batorz
48. OSP Wola Rusinowska gm. Majdan
49. OSP Poręby Dębskie gm. Nowa Dęba
50. OSP Tursko Małe gm. Połaniec
51. OSP Sandomierz
52. Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP w Koprzywnicy

A oto imiona i nazwiska zwycięzców  
we wszystkich kategoriach: 

PRZEDSZKOLE
   1. Staszczak Kamil
   2. Lasota Łukasz
   3. Staszczak Klaudia 

SZKOŁA PODSTAWOWA KL I – III 
   1. Cezary Charszla
   2. Maciej Karwacki 
   3. Justyna Charszla

SZKOŁA PODSTAWOWA KL IV-VI
   1. Dominik Koziarski 
   2. Damian Toś 
   3. Maciej Pabjan 

GIMNAZJUM 
CHŁOPCY  1. Podlewski Paweł

   2. Drab Marcin
   3. Koziarski Wojciech 

DZIEWCZĘTA  1. Podlewska Katarzyna 

DOROŚLI 
MĘŻCZYŹNI   1. Łabudzki Jacek 

   2. Bokwa Andrzej 
   3. Paweł Gorycki 

KOBIETY  1. Rutyna Agnieszka
   2. Maśloch Agnieszka 

madzących się chmur, na scenie i wokół niej 
działo się wiele. O 15.00 wystartował bieg dla 
przedszkolaków i uczniów, zaś godzinę póź-
niej Bieg Jędrusiów dla dorosłych. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowa-
ne przez sponsorów, których pragniemy wy-
różnić na łamach naszej gazety oraz w tym 
miejscu serdecznie im podziękować, bez nich 
uwieńczenie biegu Jędrusiów w tak wspaniały 
sposób nie było by możliwe.

Na scenie uzdolnieni muzycznie i ta-
necznie młodzi mieszkańcy naszej gminy 
w tym uczniowie szkół: SP im. Władysława 
Jasińskiego i ZSO im. Papieża Jana Pawła II 
w Koprzywnicy, SP Niedźwice i Gnieszowice 
prezentowali swoje dokonania artystyczne. Ci, 
którzy pragnęli mocniejszych wrażeń mogli 
skorzystać z lotu balonem lub spaceru w kuli 
sferycznej. Prócz młodzieży zaprezentowali 

Udziałem 
w tejże uroczy-
stości swoją osobą 
zaszczycili m.in.: Wicewo-
jewoda Beata Oczkowicz, Prezes 
Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Poseł Mirosław Pawlak, Posło-
wie na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Jarosław 
Rusiecki, Marek Kwitek, Maria Zuba, Andrzej 
Bętkowski, Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, Prezes 
Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży 
Pożarnych Bolesław Gradziński.

Mszę świętą w intencji strażaków sprawo-
wał bp Krzysztof Nitkiewicz zaś koncelebro-
wali ją księża kapelani. Ordynariusz sando-
mierski dziękował wszystkim strażakom za ich 
służbę, gotowość do akcji i poświęcenie się 
podczas sytuacji zagrożenia. Na zakończenie 
Mszy, wszyscy zgromadzeni oddali cześć reli-
kwiom św. Floriana.

Dalsza część uroczystości odbyła się na 
stadionie sportowym, gdzie zaproszeni goście 
wręczyli odznaczenia „Za zasługi dla Pożar-
nictwa”

Złoty medal
Dh Jacek Paprocki
Dh Kazimierz Oszczudłowski

Srebrny
Dh Marek Jońca
Dh Stefan Chmielowiec

Brązowy
Dh Barbara Miklas
Dh Jarosław Beksiński
Dh Szymon Beksiński
Dh Karol Stylski
Dh Kamil Widuch
Dh Maciej Stefaniak
Dh Krzysztof Piątek

SPONSORZY:
1. Paweł Ćwiertniewski  P.P.H.U ”Maxipol” 
2. Spółka Wspólnoty Gruntowej w Koprzywnicy
3. G.S SCH  „Samopomoc chłopska”
4. Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowo Handlowe  

w Gnieszowicach Mirosław Pełka 
5. Auto – Agro Serwis Firma Usługowo- Handlowa Zdzisław Nasternak 
6. Rada Miejska w Koprzywnicy
7. Sklep papierniczy „KARO” –Lucyna Kołodziej
8. Sylwester Kolasiński Sklep ogólno-przemysłowy „ U Sylwka”
9. Maria Głodowska, Zofia i Waldemar Siweccy – Sklep ogólno –przemysłowy
10. Jarosław Paluch – Sklep z artykułami rolniczymi
11. Lokalna Grupa Działania Sandomierz 
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Zjazd Gminnego 

ZOSP
Co pięć lat członkowie OSP zbierają 

się aby omówić swoją bieżącą działalność 
oraz wybrać zarząd, który będzie kiero-
wał życiem organizacji skupionych na na-
szym terenie a także reprezentował je na 
zewnątrz. W zjeździe brało udział 20 de-
legatów z jednostek OSP działających na 
obszarze gminy oraz zaproszeni goście. 

Zarząd Oddziału Miejsko –Gminnego 
Związku OSP RP na swoim pierwszym po-
siedzeniu ukonstytuował się następująco: 
PREZES: Piotr Frańczak
VICE PREZES: Marian Rak 
VICE PREZES: Tadeusz Krakowiak 
KOMENDANT GMINNY: Stefan Chmielowiec
SEKRETARZ: Mariusz Sieradzki
SKARBNIK: Zdzisław Sabat 
CZŁONEK PREZYDIUM: Marek Jońca
CZŁONEK ZARZĄDU: Józef Krupka
CZŁONEK ZARZĄDU: Włodzimierz Świstak 
CZŁONEK ZARZĄDU: Andrzej Dybus 

Przedstawicielami do Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP zostali: Piotr 
Frańczak i Marek Jońca.

Na posiedzeniu wywiązała się również 
dyskusja w trakcie, której podziękowania 
za zeszłoroczną szeroko zakrojoną akcję 
ratowniczą w czasie powodzi podzięko-
wania złożyli: Prezes Zarządu ZOSP RP 
w Sandomierzu Bolesław Gradziński oraz 
Burmistrz Marek Jońca. Bolączką, która 
zdominowała wypowiedź obu zacnych go-
ści był brak środków finansowych dla na-
szych jednostek OSP.

Na tym zjeździe wybrano również 
Komisję Rewizyjną Oddziału Miejsko-
Gminnego ZOSP RP 
1. Przewodniczący Marek Zrębski 
2. Wiceprzewodniczący Władysław Łabik
3. Sekretarz Kazimierz Gorycki 
4. Członek Zbigniew Krakowiak 
5. Członek Sebastian Sygnet 

Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP 
w Sandomierzu podziękował ustępujące-
mu zarządowi za 5 - letnią owocną współ-
pracę, ocenił ją pozytywnie, twierdząc że 
nastąpił rozwój OSP, poprawił się stan wy-
posażenia w jednostkach oraz dużo dru-
hów przeszło dodatkowe szkolenia. 

Warto dodać, że OSP w naszej gminie 
istnieje już 100 lat co jest powodem aby 
być dumnym z posiadania tak wspaniałej 
straży służącej wciąż nieprzerwanie Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek.

m@rika 

Mamo dla Ciebie jestem
To twa miłość dała mi dziś lepszy świat
Mamo dla Ciebie jestem
Kochać będę mimo dni i mimo lat

26 maj to dzień, który każdy z nas dobrze 
zna, to święto wszystkich MAM. Dla swoich 
najukochańszych mam dzieci uczęszczające 
na zajęcia wokalne i teatralne w DK przygoto-
wały wyjątkowy program słowno – muzyczny. 
Pod profesjonalnym okiem instruktorki p. Ani-
ty Bajorskiej młodzież szkolna wraz z młod-
szymi dziećmi wyśpiewali to co im w sercach 
gra. 

Godzinny koncert był przepiękny i bogaty 
choreograficznie, a występy dzieci, przeplata-
ne slajdami z prezentacji  multimedialnej przy-
gotowanej na tę właśnie okazję, okazały się 
wspaniałą niespodzianką dla wszystkich mam 
zgromadzonych na sali widowiskowej DK. 

Jako młodsza grupa zaprezentowali się: 
Weronika Mikus, Małgosia Kępa, Esterka Rut-
kowska i Grzesiu Szlichta, natomiast w skład 
starszego zespołu weszli Marysia Schrupka, 
Patrycja Krawczyk, Michał Szlichta, Ola Kru-

DZIEŃ MATKI

Sport uszlachetnia – to stare przysłowie 
zna chyba każdy z nas. W życiu lokalnej spo-
łeczności pełni ogromną rolę, czasami bo-
wiem odbywający się mecz jest  jedyną  oka-
zją do spotkania mieszkańców. Jednakże aby 
takie drużyny jak KS Koprzywianka czy Zryw 
Zbigniewice lub UKS Arka mogły funkcjono-
wać potrzebne są pieniądze. Skąd je biorą?.. 
jeśli chodzi konkretnie o nasze kluby notatka 
poniżej powinna nieco wyjaśnić. 

Kluby sportowe jako organizacje pozarzą-
dowe mają prawo ubiegać się o środki finan-
sowe na swoją działalność na wiele sposobów. 
Jednym z nich jest uczestniczenie w konkur-
sach ofert otwartych ogłaszanych przez wła-
dze gminy. 

W tym roku jak i w poprzednich latach 
został ogłoszony konkurs oferty pod nazwą 
„Powierzenie realizacji organizowania im-
prez sportowo – rekreacyjnych, prowadzenie 
szkolenia dla drużyn dziecięcych i młodzie-
żowych oraz ich udział we współzawodnic-
twie sportowym”.

Kryteria, które zadecydowały o przyzna-
niu dotacji były następujące: 
a) zgodność zadania publicznego z zadaniami 

statutowymi podmiotu

Woda w zalewie w Koprzywnicy jest 
przydatna do kąpieli orzekł Państwowy 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny  w San-
domierzu po analizie laboratoryjnej po-
branych próbek oraz ocenie wizualnej 
akwenu. 

Przypomnijmy. Na skórze, części osób 
dorosłych i dzieci, które przed i w trakcie 
minionego weekendu kąpały się w zale-
wie w Koprzywnicy pojawiła się swędzą-
ca wysypka. W sobotę wprowadzono nad 
zbiornikiem zakaz kąpieli. Co było przy-
czyną zmian uczuleniowych? Podczas 
badania parametrów mikrobiologicznych 
oraz dokonania wizualnej oceny jakości 
wody pod względem organoleptycznym 
nie stwierdzono w akwenie zakwitu sinic 
czy obecności zanieczyszczeń  Wiadomo 
natomiast, że przyczyną uczuleń alergików 
mogą być niektóre rośliny wodne. Jedną 
z nich jest rdestnica, która rośnie w ko-
przywnickim zbiorniku, choć nie bezpo-
średnio w miejscu przeznaczonym do ką-
pieli. Kontakt z nią czasami może wywołać 
objawy podobne do tych, które występują 
po oparzeniu pokrzywą stwierdził bur-
mistrz Koprzywnicy i administrator zalewu, 
Marek Jońca.

FInAnSOWAnIE 
klubów sportowych

Woda w zalewie 
w Koprzywnicy

b) doświadczenie w realizacji zadań z zakresu 
upowszechniania sportu i rekreacji 

c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji 
zadania w relacji do zakresu rzeczowego 
zadania 

d)  udział środków finansowych własnych lub 
środków pochodzących z innych źródeł na 
realizację zadania publicznego 

e) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świad-
czenia wolontariuszy i praca społeczna 
członków 

f) rzetelność i terminowość wykonania i roz-
liczenia dotychczas zrealizowanych przed-
sięwzięć finansowanych z budżetu gminy. 

Ponieważ sport pozytywnie wpływa szcze-
gólnie na dzieci i młodzież a co za tym idzie 
odciąga ich jednocześnie od przedwczesnego 
sięgania np. po alkohol o wsparcie finansowe 
swoich działań kluby mogą się również strać 
składając wnioski do Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.

Kolejna możliwość to bardzo teraz po-
pularne konkursy grantowe oraz oczywiście 
sponsorzy. Tu jednak poprzeczka jest stawiana 
bardzo wysoko i niestety niełatwo ją pokonać. 
Nam jako kibicom pozostaje dopingowanie 
zawodników i wiara w możliwości naszej ulu-
bionej drużyny. f@ootblax

pa, Karolina Kołodziej, Kasia Skuza, Asia Lip-
czyńska, Justyna Jesionek, Kinga Wilk oraz 
Madzia Płaneta.

Na koniec występów dzieci wręczyły swo-
im mamom kwiaty i złożyły życzenia płynące 
prosto z serca. Nie obyło się bez łez wzrusze-
nia zarówno ze strony mam jak i ich utalento-
wanych pociech.

lz



4 Koprzywnickie Pejzaże

Papieski Dzień Dziecka
Samborzec 5 VI 2011r.

W niedzielę 5 czerwca 2011 r. odbył się 
w Samborcu Papieski Dzień Dziecka. 

Organizatorami tego wydarzenia byli: Wójt 
Gminy Samborzec, Rada Gminy, Papieskie 
Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej oraz 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Samborcu. Patronat honorowy na wydarze-
niem objął ordynariusz Diecezji Sandomier-
skiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysz-
tof Nitkiewicz.

Papieski Dzień Dziecka połączył w sobie 
dwie cieszące się długoletnią tradycją uroczy-
stości: Gminny Festyn Dziecięcy oraz Festi-
wal Piosenki Religijnej. Został zorganizowa-
ny nie tylko jako święto dla dzieci, ale także 
jako dziękczynienie za beatyfikację papieża 
Polaka Jana Pawła II. Uroczystego otwarcia 

PZW w Koprzywnicy 
organizuje Dzień Dziecka

Koło Nr 37 PZW w Koprzywnicy jak co 
roku organizuje z okazji Dnia Dziecka za-
wody wędkarskie. W tym roku odbyły się 
01.06.2011r. Udział w zawodach brały dzie-
ci ze szkół podstawowych: w Koprzywnicy, 
Gnieszowicach i Niedźwicach. Zwycięzcami 
tego niełatwego pojedynku na wędki byli:
I  miejsce Stylska Wiktoria
II  miejsce Stefaniak Daniel
III  miejsce Koziarski Łukasz

Wszystkie dzieci zostały nagrodzone upo-
minkami oraz paczkami ze słodyczami, nato-
miast od I miejsca do III zwycięzcy otrzymali 
puchary, medale, dyplomy oraz nagrody spe-
cjalne. Zawody odbyły się w atmosferze spe-
cjalnej i bezpiecznej. Wszystkie dzieci wyna-
grodziły gorącymi brawami pana prezesa koła 
za tak udaną imprezę. Po otrzymaniu wszyst-
kich nagród dzieci wraz z opiekunami byli 
częstowani gorącymi pieczonymi kiełbaskami 
z grilla. Nagrody, które dzieci otrzymały były 
ufundowane przez sponsorów 

a byli to:
1. Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy.
2. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Tarnobrzegu.

„Pod Jesionem”
W dniu 5 czerwca 2011 roku po raz kolej-

ny odbył się w błońskim parku Dzień Dziecka. 
Zorganizowany została przez panie z KGW 
Błonie. 

Pogoda była wręcz wymarzona, dzieci 
szczęśliwe, radosne, iż mogą wspólnie spę-
dzić wspaniałe chwile. W programie były gry, 
konkursy z nagrodami oraz wspólna zabawa.

W programie były gry, konkursy z nagro-
dami i wspólna zabawa.

Papieskiego Dnia Dziecka dokonała Sekre-
tarz Gminy Samborzec Pani Zofia Sacewicz. 
Następnie słowo powitania do uczestników 
skierował ks. prał. Stefan Marian Kryj. Nad 
całym wydarzeniem czuwał dyrektor Papie-
skich Dzieł Misyjnych ks. Daniel Koryciński, 
który sprawdził się jako wybitnie utalentowany 
konferansjer. Honorowym gościem uroczysto-
ści był Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward 
Frankowski, który o godz. 16.00 przybył na 
plac rekreacyjny. 

Podczas imprezy dzieci ze szkół i domów 
kultury z Powiatu Sandomierskiego zaprezen-
towały swoje zdolności wokalne i taneczne. 
Tego dnia na scenie można było zobaczyć 
młodzież z DK w Koprzywnicy. Samborzec 
gościł ponad 20 zespołów dziecięcych i mło-
dzieżowych. Na scenie wystąpiło aż 160 wy-
konawców. 

Pomimo trzydziestostopniowego upału 
dzieci były pełne wigoru i gotowe do zabawy. 
Konkurencje były niezwykle ciekawe i anga-
żowały nie tylko dzieci, ale również rodziców. 
Ogromną popularnością cieszyły się takie 
konkursy jak: strzelania z łuku, przeciąganie 
liny, bieg na puszkach, ubieranie „tortu pian-
kowego” oraz rzut balonem z wodą do celu. 
Kolejną wielką atrakcją dnia było malowanie 
twarzy. Dzieci cierpliwie czekały na swoją 
kolej, wymyślając coraz bardziej fantastyczne 
kształty i postaci, które miały zdobić ich twa-
rze.

Największym zainteresowaniem cieszyły 
się wizerunki dzikich kotów: lwów, tygrysów, 
panter, następnie smoków, delfinów, pingwi-
nów itp. 

Wieczorem odbyły się koncerty zespołów 
muzyki chrześcijańskiej. Przed publicznością 
wystąpiły następujące grupy: 888, Zjednoczo-
ne Siły Opatrzności Bożej oraz Lumen Christi.  
Podczas koncertu ostatniego z zespołów odbył 
się pokaz ognia w wykonaniu Teatru Tańca 
Ognia „Arrindal”. Późny wieczór, który przy-

niósł ze sobą odrobinę chłodu po niezwykle 
upalnym dniu sprzyjał powstaniu ciepłej, ro-
dzinnej atmosfery. Owocem tej atmosfery były 
wspólne tańce i śpiewy. Na koniec publiczność 
zgromadzona przed sceną zaśpiewała wspól-
nie „Barkę” w podzięce dla błogosławionego 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Podziękowaniom 
i życzliwością nie było końca. Księża, którzy 
występowali na scenie udzielili wszystkim na 
zakończenie uroczystego błogosławieństwa.   

organizatorzy 

3. Zakład Gazowniczy w Sandomierzu.
4. Sklep Wędkarski w Ostrowcu Świętokrzy-

skim.
5. Sklep Wędkarski w Tarnobrzegu.
6. Sylwester Kolasiński.
7. Jadwiga Kolasińska.
8. Lucyna Kołodziej.

Atrakcją dnia był mecz piłki siatkowej 
rozegrany pomiędzy juniorami a seniorami, 
gdzie złote medale wywalczyli młodzi zawod-
nicy, starsi zaś srebrne.

Pod wieczór panie z KGW ufundowały dla 
naszych dzieci smaczną kiełbaskę z grilla. Były 
to miło spędzone chwile w urokliwym miejscu 
wśród zieleni, kwitnących i pachnących lip, 
a najważniejsze, że wśród naszych kochanych 
i roześmianych pociech.

uczestnik

Dzień Dziecka
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Dzień Dziecka

„ Są takie łzy które nigdy 
nie wsiąkły w glebę….”

Minął rok od katastrofy smoleńskiej. 365 
dni dociekań, niepewności, goryczy, żalu 
o to kto zawinił i dlaczego tak się stało. 96 
osób tego dnia leciało wspólnie, by ponad 
podziałami, jako przedstawiciele wszystkich 
polaków, oddać hołd tym, którzy za miłość 
do Ojczystej Ziemi przepłacili najwyższą 
cenę, do tego w sposób bestialski, niehono-
rowy, okropny. 

Tragedia Smoleńska w pewien sposób 
na zawsze pozostanie w nas tak jak zbrodnia 
katyńska. Od tamtej chwili w każdą roczni-
cę tej tragedii 10 kwietnia, każdy z nas, choć 
na chwilę w zamyśleniu zada sobie pewnie 
pytanie: dlaczego? Jakby się potoczyły losy 
naszego kraju gdyby nie było tej katastrofy? 
To pytanie zostanie bez odpowiedzi, ale 
jedno jest pewne Polska bez tak wielu wspa-
niałych ludzi nie będzie już taka sama, taka, 
jaką być mogła. 

Ku czci i pamięci ofiar katastrofy i ich ro-
dzin 12 maja w rocznicę pobytu śp. Prezy-

denta Lecha Kaczyńskiego w Koprzywnicy 
oraz jego spotkania z rolnikami i sadowni-
kami odprawiona została specjalna msza 
św., po niej zaś można było obejrzeć wysta-
wę pt „ Są takie łzy które nigdy nie wsiąkły 
w glębę”- ze zdjęciami upamiętniającymi to 
wydarzenie i informacjami na temat zasług 
jakie dla ziemi Koprzywnickiej poczynił  
poseł na sejm RP śp. Przemysław Edgar Go-
siewski oraz Pan Prezydent.

m@rika

XXIV Święto Kwitnącej 
Jabłoni w Samborcu 

XXIV Święto Kwitnącej Jabłoni wreszcie 
słoneczne bez kropli deszczu można zapisać 
jako niezwykle udane. Wśród wielu atrakcji, 
jakie przygotowali organizatorzy znalazły się 
także stosika z prezentacjami zaprzyjaźnio-
nych gmin oraz instytucji. Do zacnego grona 
wystawców prześcigających się w pomysłach 
aranżacji, dążących do zaciekawienia przyby-
łych gości przyłączyła się również Koprzywni-
ca. Na naszym stoisku oprócz ciekawych wy-
dawnictw książkowych, pocztówek i broszur 
promocyjnych znajdowały się regionalne spe-
cjały, można było zasmakować przepysznego 

Koprzywnica na Szlaku Jagiellońskim
W 2010 r. Koprzyw-

nica przystąpiła do re-
aktywowanego przez 
Organizację Turystyczną 
„Szlak Jagielloński” szla-
ku kupieckiego z łac. 
Via Jagiellonica nawią-

zującego do dawnego szlaku łączącego stolice 
państwa polsko-litewskiego. To właśnie przez 
gościniec Kraków - Lublin – Wilno wielokrotnie 
przemierzały orszaki królewskie. Był to również 
często uczęszczany szlak kupiecki, a także trasa 
podróży urzędników, dyplomatów, rycerzy, du-
chownych, uczonych, artystów i innych. 

„Szlak Jagielloński” odegrał niezastąpioną 
rolę w procesie unikatowej integracji Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Peł-
nił również funkcję europejskiej drogi kulturowej, 
umożliwiają wymianę pomiędzy Zachodem (cy-
wilizacją łacińską) a Wschodem (cywilizacją bi-
zantyjską). 

Obecnie został reaktywowany przez Organi-
zację Turystyczną „Szlak Jagielloński”, jako mię-
dzynarodowy szlak turystyczny. Głównym celem 
działalności Organizacji jest reaktywowanie hi-
storycznego szlaku Kraków – Lublin – Wilno jako 
międzynarodowego szlaku turystycznego oraz 
zapewnienie funkcjonowania na nim ruchu tury-
stycznego, w szczególności na trasach:
1) Kraków - dawna Mogiła - Igołomia - Wawrzeń-

czyce - Nowe Brzesko - Koszyce - Opatowiec 
- Nowy Korczyn - Świniary - Połaniec - Osiek 
- Koprzywnica - Sandomierz - Zawichost - 
Dzierzkowice - Urzędów - Bełżyce - dawne 
Zemborzyce - Lublin - Kijany - Kolechowice 
- Ostrów Lubelski - Parczew - Polubicze oraz 
Wisznice - Łomazy - Piszczac - Brześć - Kamie-
niec - Szereszewo - Nowy Dwór - Porozowo - 
Wołkowysk - Pieski - Mosty - Szczuczyn - Wa-
siliszki - Raduń - Ejszyszki - Rudniki - Wilno,

2) Kraków - Proszowice - Podolany - Wiślica - 
Szydłów - Opatów - Zawichost - Lublin - Kock 
- Radzyń Podlaski - Międzyrzec Podlaski - 
Mielnik - Milejczyce - Bielsk Podlaski - Narew 
- Krynki - Grodno - Merecz - Orany - Olkieniki 
- Wilno.

chleba koprzywnickiego ze swojskim smalcem 
i ogóreczkiem kiszonym. 

Od godziny 13.00 do 18.00 przez nasze 
stoisko przewinęło się mnóstwo osób w tym 
min: obcokrajowców czy członków grupy 
studyjnej z Wilkowa, którzy tego dnia gościli 
w Domu Kultury w Koprzywnicy. 

Działania na tego typu imprezach to jedno 
z wielu zadań MGOKiS w zakresie promocji. 
Jak dotąd udaje nam się je realizować chyba 
z dobrym skutkiem, skoro Gmina jest z roku 
na rok coraz bardziej rozpoznawalna i zapra-
szana w różne zakątki Sandomierszczyzny. 

m@rika

Rok rocznie Organizacja Turystyczna „Szlak 
Jagielloński” organizuje spotkania otwarte tzw. po-
dróże do przeszłości „Szlakiem Jagiellońskim”. Na 
każdy rok wybierany jest inny temat zainteresowań. 
W 2011 r. upamiętniona zostanie 510. rocznica Unii 
Mielnickiej, zatwierdzona przez księcia Aleksandra 
Jagiellończyka w 1501 r. w Mielniku nad Bugiem. 
Podczas tegorocznej podróży do przeszłości tury-
ści wspólnie z mieszkańcami danych miejscowości 
zwiedzali, brali udział w inscenizacjach, dysku-
sjach itd. w wybranych punktach przystankowych. 
Ponadto po raz pierwszy przygotowane zostały 
wspólnie historyczne plany poszczególnych miast 
i wsi na „Szlaku Jagiellońskim”. 

Takim punktem 12 lipca 2011 r. była Koprzyw-
nica, turyści z całej Polski  wspólnie mieszkańca-
mi o godz. 1900  spotkali się na koprzywnickim 
Rynku aby przenieść się w czasie do 1501 r. i od-
tworzyć wygląd osady z tegoż roku. Zaczynając 
od ulic trakt krakowski zmierzał do Koprzywnicy 
ulicą Osiecką na Rynek ( na którym handlowano 
m.in. podczas jarmarków ustanowionych, przez 
Władysława Jagiełłę).Tutaj znajdował się kościół 
parafialny pw. Wszystkich świętych (obecnie Matki 
Bożej Różańcowej). Była to budowla gotycka. We-
dług planu sytuacyjnego z 1839 r. obok przebiega-
ła droga do Sandomierza. Na przedłużeniu ulicy 
11 listopada znajdował się plac targowy, czytelny 
do dziś. Sąsiadował on bezpośrednio z zespołem 
kościelno – klasztornym, którego ówczesnymi go-
spodarzami byli cystersi.

Interesującym, jest fakt że Koprzywnica wystę-
puje w dawnych dokumentach pod inną nazwą, 
mianowicie: Pokrzywnica. Przykładem są wielokrot-
nie wzmiankowane mapy: Andrzeja Pograbki(1570 
r.) i Fransa Hogenberga (ok.1579 r.). Wymowny jest 
też fakt, iż podano jej nazwę na mapach rozległej 
Rzeczypospolitej (wybierano bowiem znaczące 
osady). Inna sprawa, że poprzez usytuowanie na 
,,Szlaku Jagiellońskim” miała na to większą szansę.

Uczestnicy spotkania zwiedzili w/w zabytki, 
zostali zaproszeni do Domu Kultury po czym po-
jechali wzdłuż szlaku do kolejnego historycznego 
miejsca jakim jest Sandomierz.

(opracowane na pdst. Przewodnika ,,Szlak Jagielloń-
ski” Kraków – Lublin – Wilno)
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Wieści ze szkolnego podwórka                                                 Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy

Szkolne obchody Dnia bez Przemocy

Program społeczny „Szkoła bez Przemocy” 
to ogólnopolska kampania tych, którzy nie zga-
dzają się na przemoc i starają się wypracować, 
aby szkoła była miejscem bezpiecznym i przy-
jaznym dla wszystkich uczniów, nauczycieli 
i rodziców. Organizatorzy akcji poprzez zwięk-
szenie świadomości problemu, zmianę postawy 
wobec agresji oraz poprzez dostarczanie szko-
łom konkretnego wsparcia starają się przeciw-
działać przemocy w polskich szkołach.

Media prawie codziennie przekazują wia-
domości o pobiciach, agresji i przemocy wśród 
uczniów. Ważne jest zatem, aby już na etapie 
podstawowym uświadomić uczniom co to jest 
przemoc, jak jej zapobiegać, oraz że agresor 
nigdy nie będzie bezkarny. Dlatego 16 czerwca 
2011 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Ko-
przywnicy oraz Szkoły Filialnej z Sośniczan po 
raz drugi przyłączyli się do akcji „Szkolny Dzień 

bez Przemocy”. W ramach tego dnia każda klasa 
przygotowała piosenkę do Mini Listy Przebojów, 
która w swojej treści zawierała elementy nietole-
rowania przemocy, lub nakładała nacisk na mi-
łość, radość i przyjaźń. 

Następnie naszą szkołę odwiedzili ważni go-
ście: asp. Jacek Niezgoda i asp. Andrzej Zasuwa 
wraz z psem policyjnym Dżini z Komisariatu Po-
licji w Koprzywnicy. Pogadanką z dziećmi pano-
wie policjanci uświadomili wszystkim zebranym 
zagrożenia i konsekwencje stosowania przemocy 
wobec innych. Starali się również zmotywować 
wszystkich do pozytywnej postawy społecznej 
oraz przestrzegania norm i zasad. Asp. Andrzej 
Zasuwa przekazał również dzieciom jak należy 
zajmować się czworonożnymi przyjaciółmi oraz 
jak zachować się gdy atakuje nas pies. Wszyst-
kie dzieci z niecierpliwością czekały na pokaz 
w wykonaniu psa Dżiniego i prezentację moto-
cykla policyjnego, które odbyły się na zakończe-
nie spotkania. 

Ostatnim akcentem „Szkolnego Dnia bez 
Przemocy” było ogłoszenie wyników konkursu 
literackiego na wiersz „STOP Przemocy” oraz 
wręczenie nagród wszystkim zwycięzcom. Waż-
nym punktem imprezy było utrwalenie współpra-
cy między nauczycielami i rodzicami oraz udział 
rodziców w „Szkolnym Dniu bez Przemocy”.

„ZASZCZYT I ZOBOWIĄZAnIE”

27 maja 2011 roku w murach Szkoły Pod-
stawowej im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy 
odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Recyta-
torski Poezji Zbigniewa Kabaty. Sylwetka prof. 
Zbigniewa Kabaty jest znana każdemu uczniowi 
koprzywnickiej podstawówki, bowiem Profesor 
jest autorem hymnu szkoły „ Jędrusiów my spad-
kobiercy”, ponadto w szkole istnieje duże grono 
miłośników Jego poezji, dla których konkursy są 
prawdziwą duchową ucztą. Ich organizowanie 
stało się tradycją szkoły.

Zgodnie z regulaminem w konkursie wzię-
li udział przedstawiciele ze szkół z Sulisławic, 
Smerdyny, Gawłuszowic, Połańca, Staszowa, 
Mielca no i oczywiście Koprzywnicy. Społecz-
ność tych szkół łączy fakt, że należą do Rodziny 
Szkół Jędrusiowych. Naszą szkołę reprezentowa-
ła dwójka uczniów klas piątych. Byli to: Michał 
Nowiński, który wydeklamował wiersz „Pier-
ścieniu stalowy” fragm oraz Joanna Mianowska, 
która zaprezentowała wiersz „Szkic biograficz-
ny”. I chociaż wśród dwudziestu znakomitych 
recytatorów nie zabrakło prawdziwych artystów, 
to właśnie nasza dwójka zdobyła kolejno pierw-
sze i drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
Obok Joasi na podium stanęła Ilona Obonia ze 
Smerdyny, która zaprezentowała wiersz: „Na 
powrót Ponurego”. Trzecie miejsce zajął Oliver 
Frąc z Mielca. Wyrecytował wiersz: „Partyzant”. 
W kategorii: gimnazja i licea nagrody zdobyli:
I miejsce - Małgorzata Kusik z Sulisławic za 

wiersz „Mój kraj”
II miejsce - Karolina Gromska z Sulisławic 

-„Tak bardzo tego pragnę’
III miejsce - Aleksandra Kieszkowska z Połań-

ca - „Cóż wy nam dać możecie”
IV miejsce  - Justyna Cepil z Połańca- „Urna”

Ponadto dyrektor każdej ze szkół, której 
uczniowie brali udział w konkursie otrzymał ze-
staw ciekawych książek, jako pamiątkę ze spo-
tkania, a nauczyciele, którzy przygotowywali 
recytatorów zostali uhonorowani dyplomem. 
Z naszymi mistrzami recytacji pracowała pani 
dyrektor Teresa Majczak i p. Jolanta Bzduch.

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji 
Zbigniewa Kabaty stał się okazją do przeżywania 
innych, równie ważnych i podniosłych wydarzeń.

Otóż dnia 27 maja 2011 roku Medalem „Pro 
Memoria” został odznaczony sztandar Szkoły 
Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Koprzywni-
cy. Podobne odznaczenie otrzymały pani Boże-
na Grzyb i autorka niniejszego artykułu. Medal 
„Pro Memoria” został ustanowiony przez Kie-
rownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych 25 stycznia 2005, za wybitne 
zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czy-

nach w walce o niepodległość Polski podczas II 
wojny światowej i po jej zakończeniu.

Uhonorowani mogą być uczestnicy walk na 
wszystkich frontach oraz osoby fizyczne i praw-
ne szczególnie zasłużone w utrwalaniu pamięci 
o ludziach i ich czynach w walce o niepodle-
głość Polski podczas II wojny światowej i po jej 
zakończeniu.

Uroczystego odznaczenia dokonał pułkow-
nik p. Roman Stefański Naczelnik Wydziału 
Odznaczeń i Mianowań Departamentu Wojsko-
wego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych w asyście seniora Oddzia-
łu Partyzanckiego „Jędrusie” p. Jana Gałuszki 
i pani dyrektor Teresy Majczak. Świadkami tego 
wydarzenia byli zaproszeni goście:
– Sekretarz Powiatu Sandomierskiego – p. Anto-

ni Kłosowski
– Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica-  

p. Marek Jońca
– Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica –  

p. Dorota Kruszec – Nowińska
– p. Leszek Kalinowski – pełnomocnik Zbignie-

wa Kabaty
– Kombatanci „Jędrusie”
– Komendant Hufca ZHP w Staszowie p. Grze-

gorz Basiński
– pracownik MGOKiS W Koprzywnicy –  

p. Aleksandra Olszewska
– nauczyciele z zaproszonych szkół
– recytatorzy
– sponsorzy
– przedstawiciele Rady Rodziców

oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, 
dla których odznaczenie miało szczególną wagę. 
Wśród zaproszonych gości był obecny pan Le-
szek Kalinowski, który został uhonorowany tytu-
łem „PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO W KOPRZYWNI-
CY” otrzymując pamiątkowy dyplom i statuetkę.

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Po-
ezji Zbigniewa Kabaty został zakończony uro-
czystym obiadem, podczas którego uczestnicy 
wysłuchali wspomnień i przemówień zaproszo-
nych gości.

Konkurs nie miałby tak bogatej oprawy, gdy-
by nie hojność sponsorów, w  gronie których 
znaleźli się:
– Starosta Powiatu Sandomierskiego- p. Stani-

sław Masternak,
– Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica- 

p. Marek Jońca,
– p. Arkadiusz Rak,
– p. Paweł Ćwiertniewski,
– p. Maria Jasińska – synowa Władysława Ja-

sińskiego.
W mojej relacji z tych bardzo ważnych dla 

szkoły, której od lat jestem cząstką, wydarzeń, 
nie może zabraknąć osobistej refleksji. Otóż mo-
ment odznaczenia uświadomił mi, że nauczanie 
to nie tylko gramatyka i testy z lektury, nie tylko 
nieustanne zachęcanie i mobilizowanie uczniów 
do wytrwałej, twórczej pracy. Nauczanie to tak-
że to szczególne poczucie wspólnoty z innymi 
nauczycielami, uczniami, szkołą i wszystkim 
tymi elementami, dzięki którym wiem, że zna-
lazłam swoje miejsce na ziemi. Za te doznania 
i przeżycia wszystkim dziękuję.

Jola Bzduch

Medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”
4 maja 2011r.w Koprzywnicy już po raz 

dziesiąty odbyło się Diecezjalne Święto Stra-
żaków. Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą odprawioną w kościele św. Floriana  
przez ordynariusza sandomierskiego biskupa 
Krzysztofa Nitkiewicza. Następnie strażackie 
poczty sztandarowe i pozostali uczestnicy uro-
czystości przeszli na stadion sportowy, gdzie 
wszystkich oficjalnie powitał burmistrz miasta 
i gminy p. Marek Jońca. Podczas uroczystości 
zostały wręczone ,,Medale za Zasługi dla Po-

Dobrym patriotą może być  
tylko dobry obywatel

Podstawowym założeniem systemu 
wychowawczego  Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy, jest 
wszechstronny rozwój intelektualny, emo-
cjonalny i fizyczny wychowanka. Zadaniem 
każdego nauczyciela jest kształtowanie po-
staw obywatelskichi nie zwalnia to nikogo 
od uznania tego problemu za bardzo ważny 
w hierarchii problemów narodu i państwa. 
Nasza szkoła kształtuje  postawy obywatel-
skie. Dąży do wytworzenia świadomości 
obywatelskiej, która będzie wspierać model 
sylwetki obywatela i jego powinności wo-
bec ojczyzny. 

Nasze oddziaływania wychowawcze 
zmierzają do kształtowania  postaw społecz-
nych i obywatelskich w duchu poszanowa-
nia dla tradycji narodowych, państwowych 
i lokalnych. W związku z  tym, staramy się 
tworzyć jak najwięcej  sytuacji, które wy-
zwalałyby emocjonalny związek z krajem 
ojczystym. Zapoznajemy uczniów z zasa-
dami i instytucjami, które posiadają istotne 
znaczenie dla funkcjonowania naszego kra-
ju. Przygotowujemy młodych obywateli do 
świadomego, aktywnego i odpowiedzialne-
go uczestnictwa w życiu publicznym.

Nasi uczniowie mieli możliwość spraw-
dzenia swojej wiedzy na temat życia spo-
łecznego i politycznego państwa biorąc 
udział w konkursie pod hasłem „Chcę być 
dobrym obywatelem”, który odbył się 1 
kwietnia.

Zainteresowanie konkursem było bar-
dzo duże, gdyż oprócz nagród rzeczowych 
uczestnicy wzięli udział w niecodziennym 
spotkaniu z posłem na Sejm RP Panem Mar-
kiem Kwitkiem, które odbyło się 12 kwietnia 
o godz. 10.00. 

Nasz gość jest magistrem historii. Ukoń-
czył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kiel-
cach. Został wybrany na Sejm w okręgu 
świętokrzyskim w 2007 roku i od tego czasu 
aktywnie działa na rzecz lokalnej społecz-
ności, pracując w Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Polityki Regionalnej i Podkomisji stałej 
ds. finansów samorządowych.

Uczestnikiem spotkania był także bur-
mistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
Marek Jońca oraz Grono Pedagogiczne 
i uczniowie naszej szkoły.

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Te-
resa Majczak, która powitała zgromadzo-
nych gości. Następnie głos zabrał nasz gość, 
który przeprowadził wspaniałą lekcję histo-
rii naszego kraju. Uczniowie byli bardzo 
zainteresowani podejmowanymi tematami. 
Mimo młodego wieku są bowiem świado-
mi tego, że zagadnienia poruszane w parla-
mencie mają wielki wpływ na losy naszego 
kraju. Ciekawi byli również, jak wygląda 
praca posła. Panująca podczas spotkania 
atmosfera spowodowała, że dzieci wprost 
„zasypywały” gościa bardzo dojrzałymi jak 
na swój wiek pytaniami.

Kolejnym punktem spotkania było roz-
strzygnięcie konkursu wiedzy pt.„Chcę być 
dobrym obywatelem”. Poseł Pan Marek 
Kwitek wręczył nagrody zwycięzcom:
I miejsce – Aleksandra Podlewska – kl. V „a”
II miejsce – Magdalena Rak – kl. VI „b”
III miejsce – Aleksandra Łuczak – kl. V „b”

Następnie wszyscy obejrzeli ciekawą 
prezentację multimedialną na temat ustro-
ju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej 
i działalności politycznej naszego gościa.  
Ten element prezentacji okazał się dla niego 
wielkim zaskoczeniem i miłą niespodzianką.

Uwieńczeniem spotkania był krótki pro-
gram artystyczny pt. ”Moja mała Ojczyzna”. 
Tematyka programu przedstawiała dzieje na-
szego kraju ukazane strofami najwybitniejszych 
polskich poetów. Szczególnie wzruszającym 
momentem było nawiązanie do 71 rocznicy 
zbrodni katyńskiej oraz 1-ej rocznicy katastro-
fy smoleńskiej w piosence pt. List z Katynia”.  

To był bardzo ważny dzień dla naszych 
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 
Jesteśmy dumni, że to właśnie nam – spad-
kobiercom „Jędrusiów” przyszło gościć wy-
bitnego parlamentarzystę. Spotkanie na dłu-
go pozostanie nam w pamięci, tym bardziej, 
że otrzymaliśmy zaproszenie od Pana posła 
na wycieczkę do Sejmu, która odbędzie się 
8 czerwca. 

Opiekunowie 

żarnictwa”. Wśród odznaczonych znalazł się 
nauczyciel naszej szkoły – p. Barbara Miklas, 
która została odznaczona  brązowym meda-
lem. Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zo-
stał przyznany p. Miklas przez  Prezydium Za-
rządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za 
wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej poprzez przygotowywanie 
uczniów do konkursów z wiedzy pożarniczej 
i osiągane sukcesy z tymi uczniami.
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Realizujemy projekt dla klas I

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasiń-
skiego w Koprzywnicy, uczestniczyła w pro-
jekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy”, który finansowany był 
przez Europejski Fundusz Społeczny. 7 czerw-
ca 2011 r., uczniowie klasy I„a” realizujący III 
etap projektu, podczas pokazu efektów zapre-
zentowali swoje zdolności przed zaproszony-
mi gośćmi i rodzicami.

Istotą projektu jest wielokierunkowe i wie-
loaspektowe wspieranie rozwoju uczniów, 
skierowane na rozwój kompetencji kluczo-
wych poprzez praktyczne działania dzieci 
pod kierunkiem nauczyciela. Na etapie młod-
szego wieku szkolnego każdy uczeń potrzebu-
je wsparcia dla efektywnej realizacji własnego 
potencjału intelektualnego. Proces kształcenia 
oparty na aktywności i samodzielności, wią-
zaniu poznania z działaniem i respektowaniu 
indywidualnego profilu inteligencji, to istota 
nowoczesnej szkoły. Warunkiem zdobywania 
doświadczeń i przekształcania ich w kompe-
tencje jest aktywność własna ucznia.

Powyższe założenia oparte na teorii Ho-
warda Gardnera zapewniły uczniom klasy I 
a  Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy, któ-

Tegoroczny Dzień Dziecka uczniowie 
z Sośniczan spędzili inaczej niż zazwyczaj. 
Przyjechali do Koprzywnicy, by poznać nie 
tylko jej zabytki, ale i miejsca użyteczności 
publicznej. 

Dzieci zwiedziły i poznały krótką histo-
rię najważniejszych zabytków miasteczka 
– kościół pw. Matki Bożej Różańcowej i ko-
ściół pw. Św. Floriana. Odbyły lekcję historii 
w miejscu pamięci narodowej, pod murem 
kościelnym, gdzie Niemcy w czasie II wojny 
światowej rozstrzelali 47 Polaków i zapaliły 
tam znicze. 

W banku i na poczcie dowiedziały się jakie 
sprawy można tu załatwić i jakie rachunki za-
płacić. Były też w drukarni, zobaczyły maszyny 
drukarskie i inne, potrzebne przy przygotowy-
waniu różnych druków, ulotek. Od właścicielki 
pani Goryckiej otrzymały też notesiki. 

ra uczestniczyła w projekcie start na miarę 
uzdolnień, możliwości i potrzeb, eliminując 
jednocześnie niepowodzenia szkolne.

Po przeprowadzeniu obserwacji i zebra-
niu informacji od rodziców, Renata Kaczor- 
Zwolska odpowiedzialna za przebieg III etapu 
projektu, dokonała diagnozy wstępnej każde-
go dziecka, określając  dominujące profile  in-
teligencji. Następnie opracowała autorski pro-
gram zajęć pod hasłem „Ucząc się i bawiąc, 
poznajemy siebie i odkrywamy świat.”, który 
pozwolił rozwinąć indywidualne zdolności 
uczniów. Zajęcia rozplanowano na 50 godzin 
pozalekcyjnych. Prezentacja efektów projektu 
pod tytułem „Rodzina to klucz do szczęścia” 
,łączyła wszystkie rodzaje aktywności dzieci 
i przeprowadzona została z wykorzystaniem 
środków dydaktycznych otrzymanych w ra-
mach projektu. Najmłodsi wychowankowie 
zaprezentowali się świetnie. Śpiewali, tańczy-
li, grali na instrumentach, recytowali wiersze, 
prezentowali umiejętności sportowe, aktor-
skie,  przyrodnicze  i interpersonalne. Pokaz 
efektów projektu swoją obecnością uświetnili 
m. in. burmistrz M i G Koprzywnica p. Ma-
rek Jońca, przewodnicząca Rady M i G Ko-
przywnica p. Anna Paluch, kierownik Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy p. 
Mirosława Komaniecka. Dyrektor szkoły p. 
Teresa Majczak na zakończenie pogratulo-
wała uczniom klasy I sukcesów i nabytych 
umiejętności. Udział w projekcie był dla dzie-
ci wspaniałą przygodą, niosącą wiele radości 
i pozytywnych emocji. Każde dziecko jest 
zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności do-
strzec, rozwijać i wspierać.

Renata Kaczor- Zwolska

w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy misjo-
narza Księdza Jana Kędziorę SAC. W trakcie 
katechez przybliżył On uczniom oraz na-
uczycielom problematykę misyjną. Opowieść 
jak żyją dzieci w Afryce wysłuchało ok. 350 
uczniów naszej szkoły. Podczas zajęć wy-
korzystane były różnego rodzaju rekwizyty 
(plansze, ubrania, przedmioty, dewocjonalia), 
prezentacj a multimedialna oraz fragmenty 
filmu pt.: „Dzieci Afryki”. Spotkanie z ks. Ja-
nem było bardzo ciekawe, gdyż uczniowie 
aktywnie w nim uczestniczyli - mogli założyć 
prawdziwe afrykańskie przebranie, maskę cza-
rodzieja lub zagrać na afrykańskich instrumen-
tach muzycznych. Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem także wśród nauczycieli. 

Marta Chamerska

Spotkanie z Afryką
W dniu 27 kwietnia 2011 r. na zaprosze-

nie Pani Dyrektor Teresy Majczak gościliśmy 

17 czerwca dzieci ze szkoły w Sośniczanach 
wraz ze swoimi wychowawczyniami wybrały 
się do Sandomierza, by poznać choć niektóre 
zabytki tego pięknego, królewskiego miasta. 

Pojechaliśmy autobusem PKS, co dla wszyst-
kich było już frajdą, bo przecież dzieci najczęściej 
podróżują z rodzicami własnymi samochodami. 
Pierwszym punktem programu było wdrapanie 
się na Bramę Opatowską, by podziwiać panora-
mę miasta i wyszukiwać kolejne zabytki. Niestety, 
z góry przegonił nas deszcz, który na szczęście 
szybko przestał padać. Schodząc na dół dzieci 
próbowały liczyć schody, ale trochę kiepsko im 
szło, bo jednym wyszło 131, innym 141. Na Rynku 
podziwiały piękne kamieniczki, starą studnię i Ra-
tusz z zegarem słonecznym. Nie mogły jednak 
odczytać godziny z powodu zachmurzenia. 

Kolejnym punktem było przejście trasą 
podziemną, gdzie pani przewodnik opowie-
działa dzieciom legendę o Halinie Krępiance. 
Ich zaciekawienie wzbudziły olbrzymie beczki, 
niektóre stare narzędzia, a trochę strachu sala 
katowska. Wszyscy w podziemiach zmarzliśmy 
i z zadowoleniem wyszliśmy na ciepłe słońce.

Następnie przyszła pora na przerwę śniada-
niową, której dzieci nie mogły się doczekać, bo 
przecież mamy przygotowały im trochę smako-
łyków. Potem były lody i niezaplanowana do-
datkowa atrakcja. Mogliśmy obejrzeć nakręcanie 
scen do kolejnego odcinka serialu ,,Ojciec Mate-
usz”. Dzieci widziały ,,na żywo” kilku aktorów 

27 czerwca w godzinach wieczornych 
32-osobowa grupa nauczycieli i pracowników 
Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy wybrała się 
na wycieczkę do Wiednia i Bratysławy. 

Po całonocnej podróży dotarliśmy do ośrod-
ka Szu pod Bratysławą, gdzie zjedliśmy śniada-
nie, pozostawiliśmy swoje bagaże i udaliśmy się 
w dalszą drogę do Wiednia. Austriacy twierdzą, 
że to właśnie w ich pięknej ojczyźnie bije serce 
Europy. A sercem Austrii jest oczywiście Wiedeń 
ze swymi zabytkami, zapachem świeżo parzonej 
kawy i melodiami najsłynniejszych walców. Ca-
łodzienne zwiedzanie Wiednia rozpoczęliśmy od 
obejrzenia bajecznego domu Hundertwassera – 
budynku mieszkalnego będącego przykładem dia-
logu twórcy z przyrodą. Na tarasach i balkonach 
domu rośnie wiele różnorodnych roślin. Budynek 
jest pomalowany na wiele kolorów, niemożliwo-
ścią jest znalezienie na jego fasadzie choć jednej 
linii prostej. Następnie zwiedziliśmy zabytkową 
część Wiednia, którą rozpoczęliśmy od Ringstras-
se – okazałego bulwaru powstałego pod koniec 
XIX wieku. Obecnie jest to jedna z najbardziej 
reprezentacyjnych ulic stolicy Austrii. Warta zo-
baczenia jest bogata zabudowa przy Ringstrasse: 
opera, Teatr Zamkowy, parlament, Nowy Ratusz, 
Muzeum Historii Sztuki i uniwersytet. Dalej spa-
cer po starówce poprzez najelegantsze ulice, 
areał Hofburga – dawna zimowa rezydencja 
Habsburgów, zachwycające dziedzińce, przejście 
aż do katedry św. Szczepana – dumy i jednego 
z symboli miasta. Zbudowana w XIII wieku nosi 
liczne cechy stylu gotyckiego i barokowego. W jej 
wnętrzu kryje się monumentalny grobowiec Fry-
deryka III oraz kilkanaście barokowych ołtarzy, 
z których najbardziej znanym jest ten z obrazem 

przedstawiającym męczeńską śmierć św. Szcze-
pana. Mieliśmy możliwość zobaczenia domu 
Mozarta, a następnie przeszliśmy się po terenie 
Schonbrunn - jednego z najpiękniejszych założeń 
parkowo - pałacowych, wpisanego na listę Świa-
towego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Po 
powrocie do centrum miasta można było spróbo-
wać słynnego tortu Sachera i wiedeńskiej kawy. 

W drugim dniu naszej wycieczki podziwiali-
śmy stolicę Słowacji – Bratysławę. 

Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Wzgórza 
Zamkowego, gdzie mieści się siedziba prezyden-
ta. Z tarasu widokowego na wzgórzu rozciąga się 
przepiękna panorama miasta. Następnie zwiedzi-
liśmy katedrę św. Marcina, w której odbywały się 
koronacje królów węgierskich z dynastii Habs-
burgów, w czasach, kiedy stolica Węgier znajdo-
wała się pod panowaniem tureckim. Następnym 
punktem była Brama Michalska – pozostałość po 
obwarowaniu z XIV w. Charakteryzuje ją 51-me-
trowa wieża z czterema tarczami zegarowymi 
i XVII- wieczną rzeźbą Michała Archanioła. Po 
południu zwiedziliśmy jeszcze Zamek na Czer-
wonym Kamieniu z największymi piwnicami 
w Europie. Ogromny i najpiękniejszy dochowa-
ny zamek w okolicy Bratysławy, bardzo dobrze 
widoczny szczególnie z większych odległości. 
Pierwotnie był to zamek królewski, a jego historia 
sięga do XIII wieku. W XVI wieku został przebu-
dowany na twierdzę. Od 1583 roku aż do czasów 
drugiej wojny światowej, jego historia i osiedlanie 
wiąże się z rodem Pallfi. Ten znamienity starowę-
gierski ród przebudował go na reprezentacyjną 
siedzibę z wnętrzami bogato zdobionymi ozdo-
bami stiukowymi i freskami. Obecnie w zamku 
mieści się muzeum prezentujące historyczne 
rezydencje szlachty. Ze względu na imponujące 
wnętrza i elewacje zamek był wykorzystywany 
do kręcenia filmów i bajek, znanych w Europie 
i na świecie. Piękna aleja lipowa prowadząca 
w kierunku bramy wejściowej, pochodzi z epoki 
baroku z czasów remontu ogrodu zamku.

Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do 
kraju. Była to bardzo udana wycieczka, która na 
długo pozostanie w naszej pamięci. 

Uczestnicy wycieczki 

Wycieczka do Wiednia i Bratysławy

Poznawanie Sandomierza
występujących w filmie, a nawet udzieliły wy-
wiadu ekipie telewizyjnej na temat: Co ojciec 
Mateusz będzie robił w wakacje? Ciekawe, czy 
zobaczymy się w telewizji.

W Muzeum Diecezjalnym w Domu Długo-
sza dzieci podziwiały olbrzymie pergaminowe 
księgi dziwiąc się, że wszystkie literki tak staran-
nie i równo są napisane. Widziały piękne obra-
zy, rzeźby, stare ornaty. Ciekawostkami były sto-
py słonia, rękawiczki królowej Jadwigi, maleńka 
książeczka z bajkami Adama Mickiewicza czy 
książki drzewne.

Największą atrakcją dla dzieci była zbrojow-
nia rycerska. Tu mogły nie tylko oglądać dawne 
zbroje czy broń, ale także wszystko dotykać i przy-
mierzać. Okazało się, że zbroja jest bardzo cięż-
ka, a niektórych mieczy nie można podnieść, ale 
mimo  to, kilku uczniów chciałoby zostać rycerza-
mi. Przekonały się, jak ciężką zbroję nosili rycerze 
a niektórych mieczy nie mogli nawet podnieść, 
ale mimo to, kilku chłopców chciałoby zostać ry-
cerzami. Nie przeraziły ich nawet narzędzia tortur. 

Przyszedł wreszcie czas na kupowanie pa-
miątek na Małym Rynku, oczywiście wśród nich 
nie zabrakło mieczy i toporów. Na koniec dzieci 
z apetytem zjadły jeszcze hot-dogi i hamburgery, 
by mieć siłę na długi spacer do parkingu, gdzie 
czekały nas busy. Wszystkie zadowolone i pełne 
wrażeń wróciły do domów twierdząc, że była to 
ich najwspanialsza wycieczka w życiu.

Elżbieta Kalinowska

Dzień Dziecka w Sośniczanach
W miejskiej bibliotece dzieci oglądały 

księgozbiór dziecięcy, grały w gry 
i słuchały czytanych przez panie bibliote-

karki bajeczek i wierszyków. 
Atrakcją dnia było zwiedzanie piekarni. Tu 

dzieci poznały etapy przygotowywania chle-
ba, widziały wielkie piece i łopaty takie, jak 
w bajce o Jasiu i Małgosi. Podziwiały spraw-
ność piekarzy, którzy formowali małe bułecz-
ki. Oczywiście, nie wyszliśmy z piekarni nie 
kosztując słodkich wypieków. 

Odpoczywaliśmy na koprzywnickim 
rynku zajadając pyszne lody, sponsorowane 
z okazji Dnia Dziecka przez panie.

Wycieczka była dla dzieci nie tylko atrak-
cyjnym wydarzeniem, ale i lekcją właściwych 
zachowań w miejscach publicznych i na uli-
cach.

Elżbieta Kalinowska
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Uroczystość, która odbyła się 26 maja 
2011 w Szkole Podstawowej w Niedźwicach 
była poświęcona tej osobie, która dla każdego 
dziecka jest najważniejsza, czyli Mamie.

Tego dnia, jak co roku, uczniowie pod 
okiem swoich wychowawczyń przygotowali 
wyjątkową i wzruszającą akademię.

Zostało powiedzianych wiele pięknych, 
miłych i mądrych słów o tym, że mama pomo-
że w każdej chwili, że zawsze wybaczy i przy-
tuli, doradzi, wskaże drogę, i kieruje się tylko 
dobrem dziecka.

Padło także wiele obietnic od dzieci: 
o miłości, o pamięci, o pomocy w przyszło-
ści. Wysłuchaliśmy wielu pięknych piosenek 
m.in. „Mamo, dla Ciebie jestem”, „Dziękuję 
Mamo”.

Uczennice klasy IV wystąpiły w chore-
ografii do współczesnej piosenki, zaś ucznio-
wie klasy V (podopieczni kółka teatralnego) 
przedstawili humorystyczne przedstawienie 
pod tytułem „Dziecięcy pokój”. Wszystkie 
dzieci na zakończenie wręczyły swoim ma-
mom laurki i bukieciki.

15 czerwca 2011 roku miało miejsce pod-
sumowanie całego już projektu pod hasłem 
„Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą 
do wiedzy”. Trwał on trzy lata. W roku 2009 
rozpoczęła go pani mgr Grażyna Jasińska ze 
swoją obecną trzecią klasą, potem kontynu-
owała pani mgr Małgorzata Siatrak ze swoimi 
wychowankami, a zakończyła pani mgr Marta 
Kalist.

Na zajęciach wykorzystane zostały no-
woczesne pomoce dydaktyczne ufundowane 
przez Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Głównymi założe-
niami projektu była nauka poprzez zabawę. 
Dzięki temu uczniowie dostali szansę wszech-
stronnego rozwoju, a szkoła wzbogaciła się 
o pomoce dydaktyczne takie jak: teatrzyk 
dziecięcy, wydające głos pacynki – zwierzę-
ta, mikroskop z przyborami, model Ziemi, 
globus, kalendarz przyrody z ruchomymi ele-
mentami, zestaw Logico (tabliczki, książeczki, 
historyjki obrazkowe, komplet książek wraz 
z płytami CD, zestaw instrumentów perku-
syjnych, zestaw 50 gier planszowych, stojak 
wielofunkcyjny z akcesoriami sportowymi, ko-
rale matematyczne, chusta animacyjna) i wiele 
innych, które rozwijały inteligencję językową, 
matematyczno-logiczną, przyrodniczą, wizu-
alno-przestrzenną, muzyczną, ruchową, inter-
personalną i intrapersonalną.

Pomoce te ułatwiły dzieciom naukę pisa-
nia, czytania, wprowadziły w świat kolorów, 
roślin, zwierząt i bajek. Uczniowie w trakcie 
zajęć wykonując zadania analizowali, myśle-
li, poszukiwali i sami podejmowali decyzje. 
Stworzono wiele możliwości, bo do nauki 

Dnia 6 czerwca 2011 roku w Szkole Pod-
stawowej w Niedźwicach odbył się „Dzień 
Bez Przemocy” zorganizowany przez pedago-
ga szkolnego. 

Głównym celem tej akcji było przypo-
mnienie uczniom najważniejszych punktów 
kodeksu szkolnego.

Uczniowie klasy V odegrali kilka scen 
przedstawiających przejawy agresji wśród 
młodzieży. Przedstawiane sceny miały uświa-
domić uczniom poprawność zachowania się 
w różnych sytuacjach szkolnych. Uczniowie 
zaprezentowali to w formie zabawowej i po-
uczającej docierając w ten sposób do wszyst-
kich uczniów szkoły. 

Sylwia Sado

28 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Niedźwicach odbył się Dzień Ziemi pod 
hasłem „Chrońmy lasy”. Punktem przewod-
nim była odegrana przez uczniów z klasy V 
i VI pantomima. 

Po jej zakończeniu uczniowska publicz-
ność odpowiadała na  pytania z nią związane 
np.: Czego nie wolno robić w lesie?, Jak mo-
żemy ochronić przyrodę?, Dlaczego należy 
segregować odpady?, Co należy robić, aby 
chronić przyrodę na co dzień?. Za każdą po-
prawną odpowiedź uczniowie otrzymywali 
owoce, po uprzednim zaprezentowaniu ich 
walorów odżywczych. 

Rozstrzygnięty został również konkurs na 
uszycie ekotorby, a także konkurs wiedzy eko-
logicznej pod hasłem „Oszczędzamy energię”, 
który został przeprowadzony 20 kwietnia, 
w przeddzień Dnia Ziemi. Najwięcej punk-
tów otrzymały: Anna Kuśmierz z klasy V, 
następnie Aleksandra Abramczyk z klasy VI, 

Wieści ze szkolnego podwórka                                                 Szkoła Podstawowa w Niedźwicach

DLA CIEBIE, MAMO!!!

Na naszej akademii gościły także mamy, 
które w naszej gminie dbają o jej rozwój i do-
bre funkcjonowanie, czyli pani Anna Paluch 
– przewodnicząca Rady Gminy i pani Dorota 
Kruszec-Nowińska – sekretarz gminy.

Pan dyrektor złożył wszystkim przybyłym 
mamom gorące życzenia: zdrowia, zadowole-
nia ze swych pociech i aby każdy dzień prze-
żywały tak, jakby to było ich święto.

Rada Rodziców zadbała zaś o to, aby go-
ście ten miły czas spędzili przy kawie, herba-
cie i dobrym ciastku.

aa

DIEŃ BEZ PRZEMOCY

wprowadzono gry i zabawy przedstawiające 
omawiane treści w nowatorski sposób. Pomo-
ce umożliwiały samodzielne poprawianie błę-
dów, motywowały do działania, samodziel-
nego myślenia, zwiększały u dzieci poczucie 
własnej wartości i pomagały w pokonywaniu 
barier w relacjach między dzieckiem a na-
uczycielem. 

W projekt byli zaangażowani rodzice, 
uczniowie i nauczyciele.

W tym roku szkolnym podsumowanie 
przebiegało pod hasłem „W świecie barw”. 
Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klasy 
I-ej, którzy przed publicznością szkolną w ko-
lorowych strojach śpiewali, tańczyli i recyto-
wali wiersze. Następnie odbył się pokaz mody 
w wykonaniu młodych artystów.

Kolejna część pokazu efektów odbyła się 
w sali lekcyjnej. Tu wszystkie dzieci pracowa-
ły nad zadaniami w trzech grupach: humani-
stycznej, matematycznej i plastycznej, rodzice 
zaś obserwowali swoje pociechy częstując się 
kawą, herbata i ciastem, które przygotowali 
oni sami. 

Po zakończeniu zadań i zaprezentowaniu 
ich na forum klasy dzieci otrzymały prezenty, 
które wręczył pan dyrektor i wychowawczyni.

aa

„Pierwsze uczniowskie doświadczenie 
drogą do wiedzy”

DZIEŃ EKOLOGICZnY

natomiast III miejsce uzyskały: Maria Ma-
zur z klasy IV, i Weronika Satławska z klasy 
V. W nagrodę otrzymały książki o tematyce 
ekologiczno-przyrodniczej. Maciej Karwacki 
z klasy III za największą ilość uzbieranych pu-
szek aluminiowych w szkole otrzymał plecak. 
Na zakończenie obchodów Dnia Ziemi każda 
klasa posadziła własne drzewko.

Elżbieta Król 

MALI PODRÓŻnICY
Uczniowie oddziału przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej w Niedźwicach odbyli 
kolejną, ale już ostatnią wycieczkę w tym roku 
szkolnym. Miała ona miejsce 16 czerwca i jej 
punktem docelowym był Tarnobrzeg.

Uczniowie odwiedzili Komendę Poli-
cji, gdzie zostali bardzo serdecznie przyjęci. 
Najpierw zwiedzili wszystkie pomieszczenia 
w których pracują policjanci: salę obrad, po-
mieszczenia biurowe, cele. Każde dziecko 
mogło przymierzyć kamizelkę kuloodporną, 
a także złożyć odciski swoich palców.  Ucznio-
wie zostali przewiezieni dużym wozem poli-
cyjnym, na koniec zaś każdego dziecko pozo-
wało do zdjęć w policyjnej czapce.

Potem w celach zdrowotnych udali się do 
mikroklimatycznej „Jaskini Solnej”. Jest to miej-
sce w którym  można odpocząć, zrelaksować 
się i wzmocnić swój organizm.  Ściany i strop 
są ukształtowane na wzór naturalnych komór 
w kopalni soli. Zarówno ściany, jak i podłogę 
pokrywa sól.

Nasze dzieci wzięły udział w specjalnym 
seansie inhalacyjno-relaksacyjnym, połączo-

Dzieci to największy skarb każdego ro-
dzica, ale także i całego społeczeństwa. To 
w nich pokładamy nadzieję na nasze lepsze 
jutro, to dla nich codziennie wykonujemy 
swoje zajęcia i wokół nich krążą nasze myśli. 

Mimo, iż obecnie każdego dnia są przez 
nas traktowane jakby miały swoje święto, to 
jest taki jeden dzień w roku – wyłącznie ich 
– Dzień Dziecka.Tego dnia uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Niedźwicach przyszli do swo-
jej placówki jak co dzień, ale nie było wtedy 
zwyczajnych lekcji. Dzieci bawiły się, grały 
i tańczyły. 

Uczniowie klas młodszych najpierw grali 
w „dwa ognie” na nowym boisku, potem od-
był się konkurs na najciekawszą i najśmiesz-
niejszą mumię (ucznia obwiniętego gazetami). 
Kolejna konkurencja to zawody – jazda sla-
lomem na rowerze, potem gry z piłką i wiele 
innych zabaw.

Uczniowie starsi zaś rozegrali mecz siat-
kówki, piłki ręcznej, nożnej oraz zawody 
dziewcząt i chłopców w łucznictwie. 

Do dzieci przybył tego dnia święty Mikołaj 
(mimo, iż to nie ta pora roku), w postaci pani 
sekretarz – Doroty Kruszec-Nowińskiej oraz 
przewodniczącej Rady Gminy pani Anny Pa-
luch, które przywiozły dla dzieci dużo słody-
czy. Panie odwiedziły naszych najmłodszych 
uczniów, czyli oddział przedszkolny oraz po-
próbowały także swoich sił w strzelaniu z łuku. 

nym z zabawą. Maluchy bawiły się klockami, 
łopatkami, wiadrami i grabkami. Wykonywały 
ćwiczenia ruchowe, oddechowe- w ten spo-
sób bardzo aktywnie wykorzystały spędzony 
tam  czas. 

Kolejnym etapem był Figloland. Tam spę-
dziły dzieci 2 godziny na zabawie, figlach 
i grach.

Zmęczeni, ale z nowymi doświadczeniami 
życiowymi mogą udać się na zasłużony waka-
cyjny wypoczynek.

aa

ŚWIĘTO NASZYCH DZIECI

Nasze nowe uczennice okazały się bardzo do-
brymi zawodniczkami – gratulujemy odwagi.

Na zakończenie pobytu tego dnia w szko-
le rodzice przygotowali dzieciom poczęstunek 
– hot-dogi.

Dzieci zmęczone, ale zadowolone poszły 
dokończyć świętowanie w domu.

aa
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20 maja 2011 roku ma boisku wielofunk-
cyjnym przy Szkole Podstawowej w Niedźwi-
cach  miał miejsce II Integracyjny Mecz Piłki 
Siatkowej. Pomysłodawcą jest pan dyrektor 
Krzysztof Chmielowiec.

W szranki stanęły drużyny:
• Pilkington Automotive  z Sandomierza
• ULKS z Chobrzan
• Urząd  Miasta i Gminy w Koprzywnicy
• Rada Rodziców 
• Nauczyciele ze szkoły w Niedźwicach

Puchar dla zwycięskiej drużyny ufundo-
wała firma ubezpieczeniowa Aviva Commer-
cial Union, której przedstawiciel stanął także 
w szranki jednej z grających drużyn.

Wszystkie rozegrane mecze były prowa-
dzone z pełnym zaangażowaniem zawodni-
ków. Pojedynek o trofeum stoczyły między 
sobą drużyny z Sandomierza i Chobrzan. Tym 
razem lepsi okazali się młodzi zawodnicy 
z Chobrzan i to z nimi odjechał puchar.

17 czerwca 2011 roku Szkoła Podstawowa 
w Niedźwicach pożegnała 7 uczniów klasy 
VI. Ten termin był wyjątkowy, ponieważ Ci 
właśnie uczniowie otrzymali od zaprzyjaź-
nionego ze szkołą europosła – pana Pawła 
Zalewskiego wspaniały prezent – wycieczkę 
do Brukseli. Ponieważ wyjazd był 20 czerw-
ca i potrwał prawie tydzień, więc świadectwa 
ukończenia szkoły dostali wcześniej.

Na tę uroczystość przybyli następujący 
goście:
•  sekretarz miasta i gminy – pani Dorota Kru-

szec-Nowińska
•  przewodnicząca rady gminy – pani Anna 

Paluch
• przewodnicząca rady rodziców – pani Iwo-

na Urbańska
• europoseł – pan Paweł Zalewski
• radny sejmiku województwa świętokrzy-

skiego – pan Wojciech Borzęcki
• w imieniu posła Zbigniewa Pacelta – asy-

stent Paweł Celebański
• proboszcz parafii  pw. Św. Floriana – ks. Je-

rzy Burek 

JUŻ WAKACJE!!!

Uczniowie pożegnali się wierszem i pio-
senką, w imieniu społeczności szkolnej zaś 
zrobili to uczniowie klasy V. Uczniów poże-
gnał także dyrektor – pan Krzysztof Chmie-
lowiec życząc im wszystkiego najlepszego, 
świetnych kolegów, wyrozumiałych i życz-
liwych nauczycieli oraz samych 5 w gimna-
zjum. Uczniowie otrzymali także nagrody za 
bardzo dobre wyniki w nauce.

Były tez kwiaty, życzenia i łzy…
Szczęśliwej drogi już czas…

aa

II InTEGRACYJnY MECZ PIŁKI SIATKOWEJ

Szkoła, jako organizator sportowych roz-
grywek otrzymała wiele gadżetów od firmy 
ubezpieczeniowej i Pilkington Automitive 
– której przedstawiciele są częstymi gośćmi 
i sponsorami  naszych obozów.

Na zakończenie regenerowanie sił przy 
grillu, wspólne pogawędki, sesja fotograficzna 
i … zakończenie imprezy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy spor-
towego zapału i dziękujemy za skorzystanie 
z naszego zaproszenia.

organizatorzy

Siedmiu uczniów i dwóch nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej w Niedźwicach oraz 
sześciu uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły 
Podstawowej w Koprzywnicy było uczestni-
kami wycieczki do Parlamentu Europejskiego, 
którego organizatorem i patronem był europo-
seł pan Paweł Zalewski. Wyjazd miał miejsce 
w dniach 20-25 czerwca 2011 roku. Dla dzieci 
które w nim uczestniczyły była to nagroda za 
bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie.

Pierwszy postój mieliśmy w Camblain La 
Tour. Dojechaliśmy tam we wtorek, w go-
dzinach południowych. Zamieszkaliśmy 
w Domu Polskim „Millenium” z przepięknym 
1,5 hektarowym parkiem. Po rozpakowaniu 
się i krótkim odpoczynku wyruszyliśmy na 
zwiedzanie tej niewielkiej miejscowości. Jest 
tam kilka ulic z charakterystyczną dla tego 
regionu zabudową, stacją kolejową, szkołą 
i niewielkim kościółkiem na wzgórzu. Następ-
nego dnia zwiedzaliśmy piękną miejscowość 
Durbuy. Przeszkodził nam niestety deszcz, ale 
za to zrobiliśmy zakupy w pięknym centrum 
handlowym podczas kolejnego przystanku 
w miejscowości Namur.

Kolejny etap zwiedzania to miasto Huy 
w Belgii, gdzie obejrzeliśmy Collegiatę Notre 
Dame – to wysoki gotycki kościół wybudowany 
na przełomie XIV i XV  wieku. Jest w Belgii naj-
cenniejszą budowlą religijną. Później odwiedzi-
liśmy Grand Palce w Huy, jest wiele pięknych 
budynków i ciekawych fasad, które dominują 
w centrum miasta.  Wieczór wszyscy uczestni-
cy spędzili razem przy talerzu regionalnej zupy 
i kiełbaskach z grilla. Po takim posiłku najmłod-
si uczestnicy urządzili sobie dyskotekę. 

Kolejnego dnia już o godzinie 5.30 wyru-
szyliśmy do stolicy Belgii, aby zwiedzić Par-
lament Europejski. Tam spotkaliśmy się z ini-
cjatorem wyjazdu panem Pawłem Zalewskim 

i wzięliśmy udział w obradach tej jakże waż-
nej dla Europy  instytucji. Po takiej lekcji histo-
rii wyruszyliśmy na zwiedzanie królewskiego 
Muzeum Armii i Historii Wojskowej w Brukse-
li. I tu niespodzianka w postaci wielu polskich 
elementów, np. w postaci portretów Polaków 
zasłużonych w walce o niepodległość Belgii. 
Obejrzeliśmy tam bardzo ciekawą ekspozycję 
mundurów, broni, armat, czołgów i samolo-
tów.  Do  jednego  z eksponatów można było 
wejść i zrobić sobie zdjęcie. 

Następnie pojechaliśmy na centralny plac 
miasta – Grand Palce, nad którym góruje 
90-metrowa wieża  ratuszowa zwieńczona fi-
gurą patrona miasta – św. Michała. Ratusz jest 
najbardziej godnym uwagi zabytkiem miasta, 
jednym z najpiękniejszych przykładów gotyc-
kiej architektury w Belgii.  Znajduje się tam rów-
nież Dom Króla z XVI wieku, a obecnie mieści 
się tam Muzeum Miejskie.  Będąc na Grand 
Palace wszyscy musieliśmy spróbować tamtej-
szych gofrów z bita śmietaną i owocami – były 
przepyszne.  Wieczorem młodzież znów bawi-
ła się w rytmach współczesnej muzyki.

W piątek po śniadaniu wyruszyliśmy 
w drogę powrotną do ojczyzny. Po drodze 
zatrzymaliśmy się w Kolonii w Niemczech, 
aby obejrzeć Katedrę św. Piotra i Najświęt-
szej Marii Panny. Jest to największy i najważ-
niejszy kościół niemieckiej Kolonii. Został on 
usytuowany na miejscu rzymskiej świątyni 
z IV wieku. Katedra ma 157,38 m wysokości. 
Na miejsce dotarliśmy w sobotę po południu, 
wcześniej żegnając się m.in. z gimnazjalistami 
z Baćkowic, Włostowa, Lipnika i Zarzecza.

Wycieczka była przede wszystkim bardzo 
pouczająca, zetknięcie się kulturą Europy robi 
pozytywne wrażenie i pozostawia wiele mi-
łych wspomnień.

uczestnicy

Wycieczka po Europie

8 czerwca 2011 roku uczniowie klasy I, II 
i III Szkoły Podstawowej w Niedźwicach wraz 
ze swoimi wychowawczyniami odbyły wy-
cieczkę do jednego z najstarszych i najpięk-
niejszych polskich miast – Krakowa.

Obowiązkowym punktem w harmonogra-
mie wycieczki był Wawel-wzgórze na którym 
znajdują się dwa kluczowe zabytki: Zamek 
Królewski oraz Katedra Wawelska. Zamek 
Królewski jest niewątpliwie najsłynniejszym 
zamkiem występującym w Polsce. Katedra 
Wawelska natomiast, jest największą renesan-
sową świątynią w Polsce. Zwiedzając Kraków 
nie mogli ominąć Kościoła Mariackiego -ta 
przepiękna gotycka bazylika zlokalizowana 
jest na Placu Mariackim bezpośrednio przyle-
gającym do Rynku Głównego. Będąc już na 
Rynku Głównym zwiedzili: Sukiennice, Ra-
tusz, pomnik Adama Mickiewicza, Kościół Św. 
Wojciecha. Oprócz tego Rynek słynie z licz-
nych gołębi, które można dokarmiać. 

Uczniowie odwiedzili także Groby Kró-
lewskie na Wawelu. Są tam pochowani kró-
lowie, książęta, ważni dla narodu polskiego 
ludzie np.: Tadeusz Kościuszko, Józef Ponia-
towski czy Lech Kaczyński. 

Dzieci nie mogły nie odwiedzić krakow-
skiego ZOO. Była to dla maluchów chyba naj-
większa frajda.

W dniu 9 czerwca 2011 r. dokonano 
rozstrzygnięcia konkursu pod hasłem „Stop 
Dopalaczom”, ogłoszonego przez Starostwo 
Powiatowe w Sandomierzu i Państwowego 
Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu. 

Do konkursu dopuszczono 6 prac. Kry-
teriami oceny była zgodność pracy z tema-
tem konkursu, oryginalność prezentowanych 
treści, czytelność i przejrzystość informacji 
w niej zawarta. Uczennica klasy II Liceum 
Ogólnokształcącego w Koprzywnicy Mał-
gorzata Tutak zajęła w tym konkursie 
II miejsce. Uroczyste wręczenie nagród od-
było się 29 czerwca na Sesji Rady Powiatu 
w Sandomierzu. Gratulujemy!!!

Mirosław Sarzyński

STOP DOPALACZOM !!!

WYCIECZKA DO KRAKOWA

Ta wycieczka miała przede wszystkim 
walor edukacyjny, a to dzięki pani przewod-
nik, która w bardzo interesujący i przystępny 
sposób przedstawiła uczniom wiadomości na 
temat Krakowa.

aa
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
po raz kolejny miał przyjemność i zaszczyt go-
ścić grupy studyjne. Odwiedzili nas mieszkańcy 
Ziemi Lubaczowskiej a także działacze z LGD 
„Serce Roztocza”, Gminy Horyniec, Gminy 
Wilków oraz Gminy Aleksandrów. W DK za-
poznali się z dobrymi przykładami działalności 
społecznej, metodami aktywizacji lokalnej spo-
łeczności a także ku naszej radości zachwycali 
się rękodziełem oraz pracami plastycznymi 
lokalnych artystów-amatorów. W programie 
ich wizyty były zaplanowane również spotka-
nia w Błoniu i Sośniczanach, czyli miejscowo-
ściach naszej gminy na nowo pobudzonych do 

Promocja Gminy Koprzywnica 
– grupy studyjne

Już po raz 17 parafia pod 
wezwaniem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Ser-
binowie i działający przy 
niej Parafialny Klub Sporto-
wy Wspólnota Tarnobrzeg 
zorganizowały Familiadę. 
Tuż obok sceny można było 
skorzystać z wielu atrakcji. 
W niedzielę 12 czerwca 
2011 r. od godziny 13 na bo-
isku tuż obok tarnobrzeskiej 
„dziesiątki” każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Na scenie 
trwały występy muzyczne, 
swój program wokalny pre-
zentowali najmłodsi i nieco 
starsi wykonawcy min. ze-
spól ludowy Powiślanie. 

Organizatorzy zadbali 
o moc przeróżnych atrakcji, 
takich jak: jazda konna, po-
kazy policji, straży pożarnej, 
Bractwa Rycerskiego oraz 
zawody sportowe. W trakcie 
imprezy odbywały się rów-
nież kiermasze, loteria fan-
towa oraz licytacja fantów, 
z których dochód został 
przekazany na wsparcie fi-
nansowe Hospicjum Święte-
go Ojca Pio w Tarnobrzegu.Fa
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działalności społecznej na rzecz najbliższej 
sercu małej Ojczyzny. Takie wizyty przy-
noszą zawsze obopólne korzyści, grupa 
wizytująca ma bowiem okazję podpatrzyć 
prawdziwe z życia wzięta przykłady, po-
rozmawiać o ewentualnych problemach 
i obawach z osobami którym już udało się 
„coś zdziałać”, natomiast grupa przyjmująca 
czyli DK i poszczególne wsie pozyskują no-
wych partnerów do współpracy jak również 
promują lokalne środowisko, spełniając tym 
samym jedno z podstawowych założeń ak-
tywności lokalnej. 

m@rika 
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Przedszkole „Pod Sosnami”
Poniedziałek 20 czerwca 2011r. na 

długo wpisze się w karty historii naszego 
przedszkola, jako dzień szczególny, w któ-
rym odbyła się uroczystość nadania imienia 
przedszkolu. 

Nazwa nieoficjalna przedszkola funkcjo-
nowała długo wcześniej, ze względu na ma-
lownicze położenie przedszkola wśród wie-
loletnich sosen, które stanowią specyficzny 
mikroklimat tego miejsca. Dlatego Uchwałą 
Rady Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 
09.10.2010r. przyjęło ono oficjalnie nazwę 
Przedszkole „Pod Sosnami”. 

Przedszkole w Koprzywnicy kształtuje 
swoją tożsamość. Placówka posiada własny 
hymn pt. „Przedszkole pod Sosnami”, które-
go autorem słów jest pani Marta Marczew-
ska, a muzyki pani Ewa Szewczyk, własne 
logo, twórcą którego jest miejscowy artysta 
plastyk – rzeźbiarz pan Józef Opala.

W poniedziałkowej uroczystości wzięli 
udział zaproszeni goście, a wśród nich: po-

słowie na Sejm RP, władze Koprzywnicy, dy-
rektorzy miejscowych instytucji, przyjaciele 
przedszkola, przedstawiciele prasy, rodzice 
oraz dzieci uczęszczające do przedszkola. 

W części oficjalnej pan burmistrz Ma-
rek Jońca odczytał i przekazał na ręce pani 
dyrektor Marty Marczewskiej akt nadania 
nazwy placówce. Odsłonięta została tablica 
upamiętniająca nadanie nazwy placówce, 
a która została ufundowana przez Spółkę 
Wspólnoty Gruntowej w Koprzywnicy.

Tablicę oraz wyremontowany budynek 
przedszkola poświęcił ksiądz Jerzy Burek, 
proboszcz Parafii Świętego Floriana. Przed-
szkolaki zaprezentowały program artystycz-
ny przygotowany na tę uroczystość.

Na zakończenie uroczystości wszyscy 
zaproszeni goście mogli zobaczyć efek-
ty wykonanego remontu, dzięki któremu 
przedszkole zmieniło całkowicie swój wy-
gląd uzyskując standardy europejskie.

Ewa Kornacka

nASZE KULInARnE DZIEDZICTWO
12 czerwca w malowniczej scenerii  Parku 

Etnograficznego w Tokarni k/ Kielc odbył się fi-
nał regionalny ogólnopolskiego Konkursu „Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów” 
2011. Do konkursu przystąpiło 41 produktów 
ze wszystkich powiatów naszego wojewódz-
twa. Sześcioosobowe jury pod przewodnic-
twem Izabelli Byszewskiej koordynatora krajo-
wego Konkursu i prezes Zarządu  Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego wyłoniło 
19 laureatów w 4 kategoriach, przyznając na-
stępujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA I. PRODUKTy REGIONALNE POCHODZENIA ZWIERZęCEGO
Podkategoria:

1. Produkty i przetwory mięsne
I nagroda:

 1. Udziec dworski z Kunowa Albert Pustuła  PPHU „ ANKAZ” Kunów, pow. Ostrowiec Św.
 2. Kiełbasa wiejska z Nowej Wsi Agnieszka i Zdzisław Nowak Staropolska garmażerka S.C 

Nowa Wieś, pow. Jędrzejów  
Wyróżnienia:                       

 1. Pilecki salceson z uchem „WiR” Szproch i Pietrusiewicz Zakłady Mięsne Sp. Jawna Łopusz-
no, pow. Kielce

 2. Smalec gęsi do chleba Małgorzata Król Koło Gospodyń Wiejskich Grzybowa Góra, pow. 
Skarżysko Kam.

2. Produkty i przetwory z ryb – brak produktów
3. Produkty mleczne 

I nagroda:
 1. Masło chmielnickie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chmielniku, pow. Kielce

Wyróżnienia:  
 1. Ser twarogowy naturalnyświętokrzyski Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska w Wodzisła-

wiu, pow. Jędrzejów
4. Miody

I nagroda:           
 1. Miód akacjowy Paweł Zygmunt Gospodarstwo Pasieczne-Pasieka Wędrowna Łążek, pow. 

Sandomierz 

KATEGORIA II. PRODUKTy REGIONALNE POCHODZENIA ROŚLINNEGO
Podkategoria:

1. Przetwory owocowe 
I nagroda:

 1. Żurawina na surowo Monika Klimek Koło Gospodyń Wiejskich - Niwy  pow. Kielce
 2. Morela sandomierska - zaleszczycka Grażyna i Andrzej Borkowscy Gospodarstwo Ogrod-

nicze „Szymanówka”, Pawłów pow. Sandomierz
2. Przetwory warzywne – nie przyznano nagrody
3. Przetwory zbożowe 

I nagroda:           
 1. Chleb żytni wólecki Barbara Sroka - Piekarnia Wola Wiśniowa, pow. Staszów
4. Wyroby cukiernicze 

I nagroda:
 1. Pączki od Szarego Edward Szary  „Cukiernia u Szarego” Opatów          
 2. Biedok chłopski Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka” Miedziana Góra, pow. Kielce        

Wyróżnienia:  
 1. Piotrowskie obwarzanki Maryla Domagała Koło Gospodyń Wiejskich Piotrów Podłazy, 

pow. Kielce

KATEGORIA III. NAPOJE REGIONALNE
Podkategoria:

1. Napoje bezalkobolowe – nie przyznano nagrody
2. Napoje alkoholowe           

I nagroda :
1. Nalewka królewska Teresa Sowula Kików, pow. Busko-Zdrój
Wyróżnienia:                                

 1. Miodówka świętokrzyska Andrzej Janaszek Pasieka „Pszczeli Dworek” Dyminy, pow. Kielce 
 2. Dębówka Maria i Krzysztof Świtoń Stary Grzybów, pow. Końskie
 3. Jabłkówka z Grzybowej Góry Edyta Kocia Koło Gospodyń Wiejskich Grzybowa Góra, 

pow. Skarżysko Kam
 4. Wino Szumskie Jadwiga Firmanty Koło Gospodyń Wiejskich Szumsko, pow. Kielce

KATEGORIA IV. INNE PRODUKTy REGIONALNE
I nagroda:

 1. Zawijaniec staniowicki Halina Parandyk Staniowice, pow. Jędrzejów

Ponadto Komisja Konkursowa nominowała do nagrody krajowej „Perła” 2011 następujące 
produkty:
 1. Mięta pińczowska Marek Płachta  „NATUR – VIT ” Pińczów
 2. Morela sandomierska - zaleszczycka  Grażyna i Andrzej Borkowscy Gospodarstwo Ogrod-

nicze „Szymanówka”, Pawłów

Laureaci Konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez:        
1. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
2. Starostę Powiatu Kieleckiego 
3. „Cobico” sp. z o.o. Kraków /Jednostka certyfikująca/
4. Agencję Rynku Rolnego
5. Świętokrzyski Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
6. Świętokrzyską Izbę Rolniczą

Konkurs wojewódzki „nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” 2011 rozstrzygnięty – nagrody rozdane.
Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez Mar-

szałka Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mo-
dliszewicach.

Imprezie w Tokarni towarzyszyły: „jarmark świętokrzyskie smaki” na którym można było 
posmakować oraz kupić produkty tradycyjne i lokalne oferowane przez producentów z naszego 
regionu w tym członków „Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego – Świętokrzyskie”, występy 
zespołów ludowych: „Chmielnikers”, „ Jędrusie” i „Arianie”. 

Ponadto, ze sceny można było usłyszeć wiele ciekawych informacji o produktach biorących 
udział w Konkursie „NKD” i ich producentach a także porozmawiać i nawiązać kontakty z samy-
mi producentami żywności tradycyjnej. 

Warto podkreślić, że imprezie towarzyszyła piękna pogoda, zainteresowanie mediów oraz 
konsumentów tradycyjnych smaków, którzy na Konkurs do Tokarni przyjechali z odległych za-
kątków naszego województwa i nie tylko.

W tym prestiżowym wydarzeniu bała również udział reprezentacja naszej gminy. Panie Alicja 
Krawczyk , Małgorzata Sarzyńska oraz Joanna Misiak  prezentowały wyroby dzieła rękodzielni-
czego - bibułkowe kwiaty i biżuterię, zaś Pani Alicja Stępień dyrektor MGOKiS w Koprzywnicy 
zadbała o wygląd stoiska które wzbudzało zachwyt odwiedzających. Oprócz nich piękną Gminę 
Koprzywnicę reprezentowała GS Samopomoc Chłopska która na swoim stoisku prezentowała 
wyroby piekarnicze w tym wyróżniony już wcześniej „chleb koprzywnicki”. 

TERESA WĄSIK Koordynator konkursu
Zdjęcia :A. Stępień MGOKiS 
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Porządek obrad;
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego.
5. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gmi-

ny za 2010 r. oraz o sprawozdaniu finansowym.
6. Wysłuchanie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
7. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miej-

skiej w Koprzywnicy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego wraz sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2010 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmi-
strza Miasta i Gminy Koprzywnica za 2010 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od 
osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 
oraz sposobu jej poboru. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podsta-
wowej w Gnieszowicach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Szkoły Pod-
stawowej w Koprzywnicy z siedzibą w Sośniczanach.

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

Zostały podjęte następujące uchwały:

• UCHWAŁA Nr VII/46/2011 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

• UCHWAŁA NR VII/47/2011 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020.

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy na lata 2011-2020 obejmuje zmianę za-
łączników: Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 
2011-2020” oraz załącznika Nr 2 część A „Wykaz przed-
sięwzięć do WPF” – wynikającą z uwzględnienia zmian 
wprowadzonych zarządzeniem BMiG Nr 15/2011 z dnia 

31 marca 2011 r. i uchwałą Rady Miejskiej w sprawie doko-
nania zmian w budżecie gminy na 2011 r. w dniu 12 maja 
2011 r. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydat-
ków ( w tym wydatków bieżących) oraz zmiany w zakresie 
zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć – do WPF.

• UCHWAŁA Nr VII/48/2011 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2010 rok

• UCHWAŁA NR VII/49/2011 w sprawie absolutorium 
dla Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z wyko-
nania budżetu za 2010 rok

• UCHWAŁA Nr VII/50/2011 w sprawie zarządzenia 
poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U z 2001 r. Nr 142 ,poz.1591 z późn. zm.), 
art.6 ust.12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz.613 
z późn. zm.), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 
r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 
z późn. zm.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 listopada 2002 
r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.) 
oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r .Nr 8 poz.60 z późn. 
zm.), ze względu na wybór nowych inkasentów zaistniała 
konieczność zmiany uchwały.

• UCHWAŁA Nr VII/51/2011 zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

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

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 12 maja 2011 roku 

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 Pro-

gnozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ko-
przywnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wy-
konania planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury za pierwsze półrocze. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ko-
przywnica do realizacji projektu w ramach Priorytetu 
VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków wyła-
pywania bezdomnych zwierząt.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na pra-
ce konserwatorskie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kate-
gorii dróg gminnych i ustalania jej przebiegu.

11. Podjecie uchwały w sprawie uznania rolnictwa za 
priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wy-
równania dopłat rolniczych dla Polski. 

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

Zostały podjęte następujące uchwały:

• UCHWAŁA Nr VIII/54/2011 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

• UCHWAŁA NR VIII/55/2011 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-
2020.

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy na lata 2011-2020 obejmuje zmianę 
załączników: Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa na 
lata 2011-2020” oraz załącznika Nr 2 część A „Wykaz 
przedsięwzięć do WPF” – wynikającą z uwzględnienia 
zmian wprowadzonych zarządzeniem BMiG Nr 34/2011 
z dnia 27 maja 2011 r. i uchwałą Rady Miejskiej w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r. w dniu 7 
czerwca 2011 r. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów 
i wydatków oraz zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych 
i przedsięwzięć – do WPF.

nicy uchwałą z dnia 16 marca 2011 r. określiła wysokość 
dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej po-
boru, inkasenta – osobę prawną tj. Spółkę Wspólnoty 
Gruntowej w Koprzywnicy i wynagrodzenie inkasenta. 
Niemniej jednak nie było zapisu w treści uchwały, że wy-
sokość dziennej stawki opłaty targowej nie przekracza jej 
górnej granicy tj. kwoty 699,27 zł. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest ko-
nieczne. 

• UCHWAŁA Nr VII/52/2011 w sprawie likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty szkoła publiczna może być 
zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora 
oświaty, z końcem roku szkolnego przez organ prowa-
dzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom 
możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicz-
nej tego samego typu. 

W dniu 31 stycznia 2011r. Rada Miejska w Koprzyw-
nicy podjęła Uchwałę Nr IV/24/11 w sprawie zamiaru li-
kwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej 
w Gnieszowicach.

O zamiarze likwidacji szkoły w ustawowym terminie 
zawiadomiono Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz 
rodziców uczniów. Świętokrzyski Kurator Oświaty pismem 
z dnia 14 lutego 2011 roku Nr KO II 542/21/11 wyraził pozy-
tywną opinię w sprawie likwidacji szkoły z dniem 31 sierp-
nia 2011 roku. Organ prowadzący zasięgał również opinii 
w sprawie likwidacji szkoły związków zawodowych działa-
jących na terenie gminy. Główną przyczyną likwidacji szko-
ły to bardzo mała liczba uczniów, w klasach I – VI wynosi 
ona 29. Argumentem likwidacji szkoły jest również czynnik 
ekonomiczny. Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Gnieszo-
wicach uczniowie będą mogli kontynuować naukę w Szkole 
Podstawowej w Koprzywnicy. Nie spowoduje to pogorsze-
nia warunków nauki w tej szkole, natomiast przychodzącym 
uczniom zastaną zapewnione komfortowe warunki nauki. 
Szkoła dysponuje ogółem 21 pomieszczeniami w których 
odbywają się zajęcia lekcyjne i pozakecyjne. Do dyspozycji 
uczniów jest 16 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, 
sala gimnastyczna, boiska sportowe. Poza tym szkoła posia-
da świetlicę i stołówkę szkolną, bibliotekę. Wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna i rezygnacja z nauki w klasach łączo-
nych wpłynie pozytywnie na poziom kształcenia. Gmina 
gwarantuje dowóz i opiekę w czasie transportu. 

Rozważany jest też wariant utworzenia na bazie li-
kwidowanej szkoły, szkoły publicznej prowadzonej przez 
stowarzyszenie.

 
• UCHWAŁA Nr VII/53/2011 w sprawie likwidacji Filii 

Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy z siedzibą w So-
śniczanach

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty szkoła publiczna może być 
zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora 
oświaty, z końcem roku szkolnego przez organ prowa-
dzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom 
możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicz-
nej tego samego typu. 

W dniu 31 stycznia 2011r. Rada Miejska w Koprzyw-
nicy podjęła Uchwałę Nr IV/24/11 w sprawie zamiaru li-
kwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Filii Szkoły Podstawo-
wej w Koprzywnicy z siedzibą w Sośniczanach.

O zamiarze likwidacji szkoły w ustawowym terminie 
zawiadomiono Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz 
rodziców uczniów. Świętokrzyski Kurator Oświaty pismem 
z dnia 14 lutego 2011 roku Nr KO II 542/21/11 wyraził po-
zytywną opinię w sprawie likwidacji szkoły z dniem 31 
sierpnia 2011 roku. Organ prowadzący zasięgał również 
opinii w sprawie likwidacji szkoły związków zawodo-
wych działających na terenie gminy. Główną przyczyną 
likwidacji szkoły to bardzo małą liczba uczniów, w kla-
sach I – III wynosi ona 14. Argumentem likwidacji szkoły 
jest również czynnik ekonomiczny. Po likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Sośniczanach uczniowie będą mogli 
kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Koprzyw-
nicy.  Nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki 
w tej szkole, natomiast przychodzącym uczniom zastaną 
zapewnione komfortowe warunki nauki. Szkoła dysponu-
je ogółem 21 pomieszczeniami, w których odbywają się 
zajęcia lekcyjne i pozakecyjne. Do dyspozycji uczniów 
jest 16 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, sala 
gimnastyczna, boiska sportowe. Poza tym szkoła posiada 
świetlicę i stołówkę szkolną, bibliotekę. Wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna i rezygnacja z nauki w klasach łączo-
nych wpłynie pozytywnie na poziom kształcenia. Gmina 
gwarantuje dowóz opiekę w czasie transportu. 

Rozważany jest też wariant utworzenia na bazę li-
kwidowanej szkoły, szkoły publicznej prowadzonej przez 
stowarzyszenie.

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 7 czerwca 2011 roku 

• UCHWAŁA Nr VIII/56/2011 w sprawie określenia za-
kresu i formy informacji o przebiegu wykonania bu-
dżetu Gminy Koprzywnica, informacji o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego samorzą-
dowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych 
(Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn zm.), która weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2010 r., zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jst 
i regionalnej izbie obrachunkowej   w terminie do dnia 31 
sierpnia informację:
1. o przebiegu wykonania budżetu jst za pierwsze półrocze,
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3. o przebiegu wykonana planu finansowego instytucji 

kultury za pierwsze półrocze.
Ze względu na fakt, że Wieloletnia Prognoza Finan-

sowa została uchwalona po raz pierwszy w 2011 r., więc 
informacja o kształtowaniu się tej prognozy będzie przed-
stawiona po raz pierwszy w informacji sporządzanej za 
pierwsze półrocze 2011 r. 

W związku ze zmianą przepisów podjęcie uchwały 
jest uzasadnione. 

• UCHWAŁA Nr VIII/57/11 w sprawie przystąpienia 
Gminy Koprzywnica do realizacji projektu w ramach 
Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy złożył 
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowe-
go pt. „Do pracy by się szło” realizowanego w ramach PO 
KL – Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Dzia-
łanie 7.1 „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji”, 
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Koszt ogólny projektu to kwota 268 263,51 złotych, 
w tym:  - dotacja   – 240 095,84 zł 

 - wkład własny –  28 167,67 zł
Kwota wkładu własnego projektu pochodzi w całości 

ze środków jednostki samorządu terytorialnego, tj. Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy przeznaczonych  
na finansowanie zasiłków okresowych i celowych przewi-
dzianych w ustawie o pomocy społecznej.

W dniu 14 kwietnia 2011 roku Świętokrzyskie Biu-
ro Rozwoju Regionalnego pismem znak: ŚBRR-POKL-
DOPS-7731-1-34/11 poinformowało, że złożony wniosek 
jest poprawny pod względem formalnym i merytorycz-

nym. Po przedłożeniu wymaganych dokumentów w dniu 
18.05 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Koprzywnica do realizacji projektu w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest zasadne.

• UCHWAŁA Nr VIII/58/2011 w sprawie zasad i warun-
ków wyłapywania bezdomnych zwierząt

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz 
ich wyłapywanie zgodnie z uregulowaniami zawartymi 
w art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 
zwierząt należy do zadań własnych gminy. Rada Miejska 
powinna w drodze uchwały określić zasady i warunki wy-
łapywania bezdomnych zwierząt.
• UCHWAŁA Nr VIII/59/2011 w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 
37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 
651 z późn. zm.) do właściwości Rady Miejskiej należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy 
dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest 
celowe i uzasadnione.

• UCHWAŁA Nr VIII/60/2011 w sprawie udzielenia do-
tacji na prace konserwatorskie

Zgodnie z § 7 Uchwały Nr VII/34/07 Rady Miejskiej 
w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2007 roku, Rada Miejska 
jest zobowiązana do podjęcia uchwały ustalającej kwotę 
dotacji na prace lub roboty budowlane przy obiekcie za-
bytkowym oraz nazwę podmiotu otrzymującego dotację 
na zadania związane z pracami konserwatorskimi przy 
zabytkach.

Zgodnie z w/w uchwałą zostały złożone wnioski Pa-
rafii pw. św. Floriana w Koprzywnicy na wykonanie prac 
konserwatorskich ołtarza św. Mikołaja oraz Parafii pw. 
Matki Bożej Różańcowej na konserwację kutej kraty baro-
kowej z ok.1695r oddzielającej kaplicę od nawy głównej.

Kwoty określone w uchwale są przewidziane w bu-
dżecie gminy na 2011rok, na wykonanie prac konserwa-
torskich przy zabytkach. W tym stanie faktycznym i praw-
nym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

• UCHWAŁA Nr VIII/61/2011 w sprawie zaliczenia drogi 
do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych /D. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz.115 z późn zm./ Rada Miejska jest władna do podję-
cia  uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia jej przebiegu, po zaciągnięciu opinii 
właściwego Zarządu Powiatu.

Uchwałą Nr 82/2011z dnia 18 maja 2011roku Za-
rząd Powiatu w Sandomierzu wyraził pozytywną opinię 
w sprawie zliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg 
gminnych. Potrzeba zaliczenia drogi wewnętrznej przez 
gminę wynika z faktu, iż Gmina uzyskała pozwolenie 
na rozbudowę odcinka drogi - Piekarnia GS w kierunku 
Skrzypaczowic do drogi krajowej Nr 79 - na podstawie 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Po podjęciu w/w uchwały Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego nada numer drodze.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej 
uchwały jest konieczne i uzasadnione.

• UCHWAŁA Nr VIII/ 62/2011 w sprawie uznania rol-
nictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Euro-
pejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski

W II połowie 2011r. zapadać będą w Unii Europejskiej 
decyzje dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, 
a Polska będzie w tym czasie sprawować rezydencję w UE. 

Polski rząd powinien wziąć przykład z Węgier, kraju 
sprawującego obecnie rezydencję Unii Europejskiej, który 
razem z nami wstąpił o Unii w 2004r.

Dopłaty dla rolników węgierskich są prawie o połowę 
wyższe niż dla polskich i przekroczyły już średnią unijną. 
Niestety polski rząd jak dotychczas nie uznał spraw rolni-
czych za ważne, a sprawy wyrównania dopłat nie wpisał 
jako swojego priorytetu w ramach prezydencji.

W tej sytuacji niezbędny jest apel wszystkich ludzi 
dobrej woli, rozumiejących problemy wsi, aby sprawa 
przyszłości rolnictwa w tym zwłaszcza wyrównania do-
płat, została potraktowana jako polski priorytet w ramach 
prezydencji. 

Bardzo ważny jest w tej sprawie głos polskich samo-
rządów, w których zasiadają ludzie obdarzeni szacunkiem 
i zaufaniem, rozumiejący problemy polskiej wsi, będącej 
ważną częścią naszej Ojczyzny.  

• UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego 
gruntu 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do właściwości Rady 
Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach ma-
jątkowych gminy dotyczących nabycia nieruchomości 
gruntowych. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską jest 
konieczne i uzasadnione.

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 Pro-

gnozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020.

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 30 czerwca 2011 roku 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opi-
niującego kandydatów na ławników.

6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:

• UCHWAŁA NR IX/64/2011 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

• UCHWAŁA NR IX/65/2011 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020.

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy na lata 2011-2020 obejmuje zmianę 
załączników: Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa na 
lata 2011-2020” oraz załącznika Nr 2 część A „Wykaz 
przedsięwzięć do WPF” – wynikającą z uwzględnienia 
zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w spra-
wie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r. w dniu 
30 czerwca 2011 r. Zmiany dotyczą zwiększenia docho-
dów i wydatków oraz zmiany w zakresie przedsięwzięć 
– do WPF. /zmiana jednostki realizującej zadanie/.

• UCHWAŁA Nr IX/66 /11 w sprawie powołania zespo-
łu opiniującego kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 
2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. 
U. Nr 98 , poz. 1070 z późn. zm. /

Rada Miejska w Koprzywnicy jest zobowiązana do 
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławni-
ków.

Podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

Informację sporządziła  
Janina Podobińska
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Agnieszki 
Osieckiej

Avangarda – młodzieżowy zespół wokalny 
działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy brał udział w I 
Festiwalu Piosenki Agnieszki Osieckiej. Uczest-
nicy prezentowali przygotowane przez siebie 
utwory w kategorii gimnazjum i szkoła ponad-

nASI TAnCERZE

W dniach 4-5 czerwca w Tarnobrzegu 
trwało wielkie święto tańca organizowane 
przez Szkołę Tańca Samba. Wiosenny Turniej 
Tańca Towarzyskiego jak co roku cieszył się 
wielkim zainteresowaniem. Cudowne stroje, 
wspaniali tancerze, wielkie gwiazdy tańca, 
przepiękna muzyka tworzyły nieprawdopo-
dobny nastrój. Pierwszego dnia tanecznej za-
bawy odbył się Turniej Tańca Towarzyskiego 
dla osób tańczących sportowo. Wzięły w nim 
udział także osoby reprezentujące Koprzyw-
nicki Oddział „Samby”. Nasi tancerze spisali 

się wspaniale. Był to ich pierwszy profesjonal-
ny turniej, a zajęli bardzo wysokie pozycje. Pa-
trycja Bryła wraz z Szymonem Schrupką zajęli 
III. miejsce w kategorii 14-15 w klasie tanecznej 
‘F’, zaś Aneta Rożek z Grzegorzem Nowiń-
skim wywalczyli II. miejsce kategorii tancerzy 
pow. 15 lat w klasie ‘E’- jesteśmy z nich bardzo 
dumni! Poza sobotnim turniejem tańca spor-
towego, drugiego dnia- w niedzielę odbył się 
turniej dla osób początkujących. Turniej orga-
nizowany przez „Sambę” na prawdę przypadł 
do gustu tancerzom, jak publiczności. Turniej 
jest prowadzony na zasadzie zdrowej rywali-
zacji połączonej z zabawą, ma on na celu na-
brania przez tancerzy praktyki, jak zachować 
się na profesjonalnym turnieju. W niedzielnym 
„Zaszczepiamy Pasję” brali udział także nasi 
tancerze, nie posiadający jeszcze klas tanecz-
nych, którzy chcieli sprawdzić się, spróbować 
własnych sił. No i udało się! Tancerze spisali 
się znakomicie! W czasie niedzielnej rywaliza-
cji każdy został nagrodzony, część biorących 
udział w turnieju dostała medale i dyplomy za 
drugie miejsce, a najlepsi wyróżnieni zostali 
pierwszym podium. W grupie finału B znalazły 
się nasze pary, którym serdecznie gratulujemy. 
Szczególne gratulacje należą się naszej parze, 
która dostała się do finału A i wraz z parami 
z innych klubów tanecznych dostali złoty me-
dal, gratulujemy Ani Nowińskiej i Dawidowi 
Kurosadowi. 

Warta uwagi jest także tzw. grupa wspar-
cia. Koprzywniccy tancerze w Tarnobrzegu są 
postrzegani jako najlepsi kibice. Ci, którzy nie 
brali udziału w turnieju, jak i ci, którzy mieli 
przerwę w tańcu  spędzili dwa dni dopingując 
kolegów z Koprzywnicy, ale także wszystkich 
tancerzy reprezentujących Szkołę Tańca Sam-
ba. Jesteśmy dumni z naszych tancerzy, nie 

tylko za zajęte miejsca, ale także za to jakimi 
potrafią być wspaniałymi ludźmi, za to jak ko-
chają swoją pasję jaką jest taniec, za to, że po-
trafią się odpowiednio zachować 

i dziękujemy za wspaniałe reprezentowa-
nie naszej gminy i pokazanie naszych najwięk-
szych talentów, które odkryła instruktor Justy-
na Klag – Żyguła.

uczestnicy turnieju

gimnazjalna. Nad przygotowaniem naszych 
dziewcząt pracowała Anita Bajorska. 

Festiwal odbył się w Osieku 19 czerwca b.r. 
Organizatorem festiwalu był Miejsko - Gminny 
Ośrodek Kultury w Osieku. Do konkursu zgło-
siło się 34 uczestników. 

AVAnGARDA 
śpiewa piosenki
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XI POZIMOWY ZŁAZ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

Studenci mają to do siebie, że lubią prze-
mierzać niezmierzone ścieżki dosłownie 
i w przenośni. Na Politechnice Świętokrzyskiej 
amatorzy wędrówek w nieznane, zawiązali 
Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej. 
Przez 10 lat jego istnienia zwiedzili już naj-
piękniejsze zakątki województwa świętokrzy-
skiego ale również nasze rodzime góry. Tym 
razem ich miejscem docelowym stała się 
Koprzywnica a to za sprawą jakże by inaczej 
Pocysterskiego Kościoła i jego unikatowego 
piękna.

Osobą, która wpadła na ten pomysł był pan 
Krzysztof Sabat to on rozpoczął tradycję raj-
dów. Tegoroczny pozimowy rajd rozpoczął się 
w Klimontowie trasa prowadziła przez Osso-
lin, Chobrzany wiodąc polnymi ścieżkami aż 
do naszej miejscowości. O godzinie 18.00 po 
zakwaterowaniu wszyscy uczestnicy zjawili 
się w ogrodzie przykościelnym. Tam powitali-
śmy ich poczęstunkiem, a po chwili zapłonęło 

Zwykły wędkarski asortyment

w obiektywie Marca nabiera malarskich właściwości.

Zdjęcie ze ślubnego portfolio Wojtka.

Fotogra�a promująca cykl „Smutna zima jest OK”.

Został doceniony przez niezależnych polskich artystów i potężną

międzynarodową branżę fotograficzną. Wojtek Marzec zajął 27. miejsce

w rankingu najlepszych fotografów ślubnych świata. W nieco mniejszej

skali – na festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie – debiutuje cyklem

pt. „Smutna zima jest OK”. Jego projekt doceniło jury sekcji ShowOff Reportaż

To historia dla wszystkich, którzy nie do-
wierzają, że wędkarstwo może być trampoliną 
do świata sztuki i początkiem międzynaro-
dowej kariery w poważnym biznesie fotogra-
ficznym. Autorską wystawę Wojtka Marca 
zatytułowaną „Smutna zima jest OK” możemy 
oglądać od 13 maja na festiwalu Miesiąc Foto-
grafii w Krakowie. Wojtek był jedną z ponad 
500 osób, która zgłosiła swój projekt do sekcji 
ShowOff.

To konkurs dla tych, którzy stawiają pierw-
sze kroki w dziedzinie niezależnej fotografii. 
Jury składające się m.in. z Rafała Milacha, 
Wojtka Wieteski, Krzysztofa Millera i Mikołaja 
Długosza wybrało 12 najlepszych projektów. 
Każdy członek jury wziął pod kuratorską opie-
kę jednego lub dwóch laureatów. Razem pra-
cowali nad przygotowaniem indywidualnych 
wystaw.

Wojtka Marca przyjął pod swoje skrzydła 
Mikołaj Długosz. Dla nas to świetna rekomen-
dacja. Spośród zwycięskich projektów, które 
mieliśmy okazję obejrzeć, nam też najbardziej 
spodobały się zdjęcia Wojtka.

Dlatego wróćmy do wędkarstwa.

Liczy się treść 
– Zaczęło się od łowienia ryb – przyznaje 

Marzec. – Chciałem robić zdjęcia złapanym 
okazom. Wtedy usłyszałem tajemnicze sło-

wo „lustrzanka”. Pobiegłem do sklepu, żeby 
sprawdzić, co to jest – wyjaśnia.

Na początku był samoukiem. Dużo czy-
tał na temat fotografii. Zapisał się na kurs, ale 
przyznaje, że był żenujący. – Uczyłem się na-
wet korespondencyjnie, ale nie miało to więk-
szego sensu – opowiada.

W 2007 r. stwierdził, że fotografia kręci go 
na tyle, że musi iść do „prawdziwej” szkoły. 
– Sama rozmowa kwalifikacyjna w Akademii 
Fotografii w Krakowie zmieniła moje podejście 
do robienia zdjęć. Szkoła nauczyła mnie, że 
nie liczy się tylko ich wygląd czy kompozycja. 
Istotna jest również treść moich prac – wy-
jaśnia. Co komunikuje jego wyróżniony na 
Miesiącu Fotografii cykl? Zdjęcia powstawały 
przez dwa lata w jego rodzinnej wsi Sośnicza-
nach. Mikołaj Długosz tak podsumował efekty 
pracy Marca: „Wojtek odnalazł piękno w kra-
jobrazie, który większość uważa za symbol 
brzydoty i zimowej depresji”.

Sośniczany
Faktycznie, na pierwszy rzut oka na zdję-

ciach nie jest za wesoło. Widzimy na nich dro-
gę prowadzącą przez zaśnieżoną wieś, rozpa-
dający się dom z pustaków, przed którym stoi 
motorówka, stającego na tylnych łapach kun-
dla. Wszystko bardzo swojskie, przygnębiają-
ce, ale w obiektywie Marca przejmujące.

Wojtek sportretował też kilku mieszkań-
ców Sośniczan. Jeden z nich pozuje z deską 

snowboardową. – W Sośniczanach nie ma 
warunków, żeby na niej zjeżdżać. Ale chło-
pak znajduje górkę w okolicy, wdrapuje się 
na nią, a potem zjeżdża między drzewami – 
opowiada Wojtek. – Nam tych ludzi ze wsi 
często szkoda. Wydają się tacy biedni. A oni 
mogą być szczęśliwi. W ich życiu nie ma cu-
dów, mają tyle, ile uda im się osiągnąć. To są 
te pozytywne strony w ponurym krajobrazie 
– podkreśla.

Został doceniony przez niezależnych pol-
skich artystów i potężną międzynarodową 
branżę fotograficzną. Wojtek Marzec zajął 27. 
miejsce w rankingu najlepszych fotografów 
ślubnych świata. W nieco mniejszej skali – na 
festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie – de-
biutuje cyklem pt. „Smutna zima jest OK”. Jego 
projekt doceniło jury sekcji ShowOff

Reportaż ślubny
Marzec jest przewrotny. Szuka pozytywów 

tam, gdzie inni widzą beznadzieję i brzydotę. 
Z drugiej strony, walczy o niezależność w jed-
nej z najbardziej kiczowatych domen. Od 10 
lat toczy zacięty bój o własne miejsce w foto-
grafii ślubnej. Prestiżowa amerykańska organi-
zacja zrzeszająca najlepszych reportażystów 
ślubnych (Wedding Photojournalist Associa-
tion) co roku publikuje listę stu najlepszych 
fotografów tej branży na świecie. W kwietniu 
ogłosiła wyniki za 2010 r. Marzec znalazł się 
na 27. miejscu!

Zgarnia też nagrody w polskich konkursach 
fotografii ślubnej. Publikował w amerykańskim 
„Brides Magazine”. Ślubne zdjęcia Marca są 
autentyczne, ludzie na nich nie należą do do-
skonałych, a sytuacje i pozy nie są wyreżyse-
rowane. – Jeżeli szukasz zdjęć ładnych i wy-
muskanych, nie jestem fotografem dla ciebie 
– tak na swojej stronie przestrzega wyznaw-
ców plastikowego blichtru i Photoshopa.

Do Wojtka przychodzą już tylko pary, któ-
re podzielają jego estetykę. Nie zgadza się na 
efekciarskie zdjęcia, ale też nikogo na siłę nie 
przekonuje do swoich racji. – Fotografia ślubna 
wygląda zupełnie inaczej niż 10, a nawet trzy 
lata temu. Coraz częściej można powiedzieć, 
że robi się zdjęcia na weselach, i nie ma wsty-
du – opowiada o swojej pracy Marzec.

W jego branży jest jednak nadal tak dużo 
kiczu, że trudno postrzegać ją jako odrębną 
gałąź fotografii.

– Chciałbym, żeby również w tej działce 
można było się realizować. Tu przecież też 
można być niezależnym – przekonuje.

Tekst: Anna Budyńska, foto: Wojciech Marzec

Pogromca kiczu

SMUTnA  
ZIMA JEST OK

Wojciech Marzec (ur. 1978, Sando-
mierz) – fotografuje od 1998 roku, stu-
diował na Akademii Fotografii w Krako-
wie. Profesjonalnie zajmuje się fotografią 
ślubną. Wielokrotnie wyróżniany w tej 
dziedzinie na konkursach krajowych oraz 
międzynarodowych. Publikował w ame-
rykańskim „Brides Magazine”. Smutna 
zima jest ok to jego pierwszy ukończony 
projekt.

Zdjęcia Wojtka Marca są ze snu o Pol-
sce. Zrobione w normalnym, wręcz prze-
ciętnym miejscu, ale od strony, z której 
rzadko się takie miejsca ogląda i w czasie, 
w którym rzadko się je odwiedza. To, co 
jest zastaną rzeczywistością wygląda tu 
jak dekoracja. Wojtek odnalazł piękno 
w krajobrazie, który większość uważa 
za symbol brzydoty i zimowej depresji. 
Dobra energia, ciepło z jakim traktuje 
to miejsce rekompensują przejmujący 
chłód i wilgoć polskiej zimy na wsi. Jed-
nocześnie bardzo sprawnie potrafi sobie 
poradzić z formą i zagrać tym ponurym, 
uśpionym otoczeniem. Zagrać na emo-
cjach odbiorcy. Zdołować, pokazując ja-
kie to wszystko smutne. Jednak od razu 
daje do zrozumienia, że to nic. Że ten 
smutek jest OK. Wernisaż prac naszego 
rodzimego fotografa odbył się 13.05.2011 
r. w krakowskiej Galerii Atropos. Prace 
Wojciecha Marca cieszyły oko oglądają-
cych wystawę od 14 maja do 12 czerwca 
2011 r.

Kurator wystawy:  
Mikołaj Długosz

ognisko, przy którym smażono kiełbaski a na-
stępnie wyciągnięto gitarę i ku chwale tradycji 
traperskiej rozbrzmiały dźwięki gitary. 

Następnego dnia goście pełni pozytyw-
nych wrażeń, z uśmiechem i wdzięcznością 
ruszyli do Sandomierza by tam podziwiać 
uroki renesansowej perły regionu. 

Uczestnicy złazu

ZAGOŚCIŁ 
W KOPRZYWnICY
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Koprzywnica to niewielka miejscowo-
ści leżąca w województwie świętokrzyskim 
w pobliżu Sandomierza. Przez miasto przepły-
wa rzeka Koprzywianka. Jest to teren (obecnie 
całkiem wytrzebiony) dawnej Puszczy Sando-
mierskiej. Głównie znana jest z zabytkowego 
pocysterskiego kościoła, pw. św. Floriana, któ-
ry przyciąga turystów w różnych zakątków nie 
tylko Polski, ale także i innych krajów. Wów-
czas, kiedy pełnił on rolę klasztoru, funkcję 
parafii pełnił obecny kościół p.w. Matki Bożej 
Różańcowej.

Koprzywnica prawa miejskie otrzymała 
w 1268r. Jednak po kasacji klasztoru cysterskie-
go z 1820r. podupadła i w 1869r. straciła swoje 
prawa. Dopiero przez starania nowych władz 
oficjalnie zostały jej przyznane w 2001r.

Przywilej z 1262r. nadany przez Bolesła-
wa Wstydliwego, wielokrotnie potwierdzany, 
umożliwił między innymi sprowadzenie do 
Koprzywnicy wszelkiej ludności z wyjątkiem 
Żydów. Bolesław Wstydliwy wspomina tym 
obszernym dokumencie, że już po pierwszym 
najeździe pogan w 1241r. klasztor koprzyw-
nicki otrzymał od niego szereg przywilejów. 
Osada wraz z dokumentem została zniszczo-
na (data tego wydarzenia jest nieznana). Wnio-
skować z tego można, że po 1243r. (objęcie 
władzy przez Bolesława Wstydliwego), Ko-
przywnica uzyskała prawo targu, co w przy-
szłości zapewniło jej rozwój w charakterze 
ośrodka rzemieślniczego.1

Żydzi w Koprzywnicy pojawili się dopiero 
w XVIII w. Popierani byli przez opatów klasz-
toru Cystersów i istnieli w dobrach będących 
własnością opactwa koprzywnickiego. Opa-
tom zarzucano popieranie Żydów już podczas 
sporu duchowieństwa parafialnego, a opatami 
sprzed 1724r. obawiając się stałego osiedlenia 
się ludności żydowskiej w miasteczku. Opat 
wszystkiemu zaprzeczył i obiecał nie odna-
wiać kontaktu z arendującym2 jego browar 
Żydem. Jednak jego obietnice nie zostały speł-
nione, ponieważ w 1727r. jeden z Żydów zo-
stał zatrudniony w browarze opackim. Żyd ten 
nazywał się Grynberg i pracował jako piwo-
war. W ten sposób zakonnicy „uchylili furtkę” 
Żydom. Z czasem w mieście zamieszkiwało 
już kilkunastu Żydów. Zajmowali się głównie 
wyszynkiem, a całe miasto silnie się broniło 
przed nimi. Potwierdza to przywilej Stanisława 
Augusta Poniatowskiego z 1789 r. odwołujący 
się do przywileju Kazimierza Jagiellończyka 
z roku 1456, a w roku 1789, sformułowania 
Bolesława Wstydliwego o możliwości sprowa-
dzenia do Koprzywnicy wszelkiego rodzaju 
osadników prócz Żydów. Sprawa osiedlania się 
Żydów w Koprzywnicy wywoływała wiele nie-
pokojów.3 Około roku 1727 rozpowszechnił się 
zwyczaj sprowadzania i zatrudniania Żydów 
w browarze opackim. Zajmowali się przede 
wszystkim piwowarstwem i wyszynkiem.4 
W połowie XVIII w. przebywało już w sumie 
w Koprzywnicy i jej okolicach około 50 Żydów.

Druga połowa XVIII w. w Polsce była okre-
sem ożywienia gospo darczego, który spowo-
dował szereg zmian w państwie. Aby zwięk-
szyć dochody skarbu państwa, sejm zarządził 
spis ludności, mający miejsce w 1709r. Jednak 
spisy takie rozpoczęto już znacznie wcześniej. 
W Małopolsce odbył się w 1787 roku. Wów-
czas okazało się, że w Koprzywnicy mieszkało 
1207 katolików oraz 18 ludności żydowskiej. 
W sumie 1225 osób, a cała parafia koprzyw-
nicka liczyła 3740, w tym 148 ludności ży-
dowskiej.5 

1 H. Ruciński Bractwa kościelne i cechowe w Koprzywnicy do 
1795 roku, „Studia Podlaskie”, Tom XII, I Studia i artykuły:, 
Białystok 2002, s.25.

2  Arenda - dzierżawa
3 H. Ruciński Przegląd Historyczny. Struktura miasteczka, 

1974r., T.65, s.22-23
4 H. Ruciński Przegląd Historyczny. Struktura miasteczka, 

1974r., T.65, s.41 
5 H. Ruciński Przegląd Historyczny. Struktura miasteczka, 

kańcom Koprzywnicy sprzedawano nawet na 
tzw. „kreskę” lub „burg”, czyli kredyt, który 
w określonym czasie należało spłacić.8

Początkowo swoich zmarłych Żydzi chowali 
na cmentarzu w Klimontowie (cmentarz żydow-
ski nazywany przez polską ludność „kirkutem”) 
nie do końca wywiązując się z zapłaty. Kirkut ko-
przywnicki powstał nieopodal cmentarza katolic-
kiego (ok. 100 m). Cmentarz ten był ogrodzony. 
Teren był wolny od krzewów i drzew, a rosnąca 
w nim trawa była systematycznie nisko koszo-
na. Na każdej mogile stawiano stelę nagrobną 
(macewę) wykonaną z białego lub czerwonego 
drobnoziarnistego piaskowca. Tablice nagrob-
ne stawiano pionowo zaokrągloną częścią do 
góry. Na steli ryto napisy w języku hebrajskim, 
poświęcone zmarłej osobie. Często ozdobione 
rytami roślinnymi, zwierzęcymi (lwy), gwiazdą 
Dawida lub menorą, czyli siedmioramiennym 
świecznikiem. Obecny teren cmentarza niczym 
go nie przypomina. Obecny teren cmentarza ni-
czym go nie przypomina. Część macew i ogro-
dzenia została zużyta przez Armię Czerwoną na 
przełomie 1944 i 1945 roku.

Żydzi na terenie osady mięli wiele hurtowni 
różnych branż, a także posiadali przechowal-
nie artykułów spożywczych. Jedna z hurtowni 
z materiałami obuwniczymi mieściła się przy 
ulicy Osieckiej (ok. 30m od ulicy Garncarskiej, 
od rynku po lewej stronie). W 1996 roku roze-
brano ten budynek, a następnie wybudowano 
nowy. Właścicielem hurtowni był  Żyd Afłter 
Rozental, zawsze uśmiechnięty i elegancki 
mężczyzna. W piwnicy budynku znajdowały 
się różne skóry w wielu kolorach oraz narzę-
dzia i akcesoria szewskie.9 Inni zajmowali się 
sezonowym skupem owoców. Kiedy na drze-
wach widoczne były zawiązki owoców, Żyd 
kupował od gospodarza cały sad, a niekiedy 
pojedyncze drzewa. By wcześniej ktoś nie 
oberwał dojrzewających owoców, stawiano 
w sadach budki ze słomy i wiązano do drzew 
psy, z którymi pilnowano ogrodu aż do zbioru 
owoców. Dojrzałe już jabłka i gruszki starannie 
i delikatnie zrywano, układano w skrzynkach 
i przechowywano w specjalnych chłodniach. 
Natomiast śliwki i część gruszek suszono na 
miejscu na rusztach zwanych lasami. Lasa wy-
konana w kształcie dużej prostokątnej tacy mia-
ła wymiary około 2 na 1m. Boki jej wykonane 
były z desek, a środek wyplatano wikliną. Na 
całość, składającą się z 2 sztuk, sypano owoce, 
nakrywano płachtą i podgrzewano z paleniska 
zimnego (wędzenie odbywające się w tempe-
raturze pokojowej nie wyższej niż 22°C, a więc 
w dymie zimnym).Suszenie owoców trwało 
zwykle kilka dni. Dym i zapach suszonych śli-
wek rozchodził się po całej okolicy.

Biedniejsi Żydzi zajmowali się skupem 
surowców wtórnych: złomu, różnych metali, 
szkła, papieru, szmat. „Smotek” lub „szma-
ciarz” jechał zaprzęgiem konnym ulicą, 
ogłaszając swe przybycie dzwoniąc dzwo-
neczkiem lub uderzając młotkiem o blachę. 
W tym czasie dzieci i kobiety przynosiły do 
jego wozu zgromadzone wcześniej materiały 
w zamian otrzymywały m.in. szklanki, talerze, 
garnuszki. Taki skup odbywał się kilka razy 
w roku. Wędrowni rzemieślnicy świadczyli 
różne usługi np. ostrzenie noży, naprawa i lu-
towanie garnków itp. Skupowano pióra gęsie, 
kacze, skórki zwierzęce.10

Wojna 1939-1945
Okupacja hitlerowska zapisała się tragicz-

nie w dziejach Koprzywnicy. Na ścianach 
budynków pojawiły się plakaty antysemickie, 
pod którymi znajdowały się napisy i „okrasza-
jące” je rysunki obrażające Żydów. W ten spo-
sób Niemcy chcieli wzbudzić w Polakach nie-
nawiść do nich, by ułatwić sobie wyniszczenie 
tego narodu.11 Od stycznia do sierpnia 1942r. 
na terenie Koprzywnicy mieściło się getto. Mia-
ło ono wyznaczone wapnem linie. Osadzono 
w nim ok. 1500 Żydów. Byli zatrudnieni m.in. 
do kopania rowów melioracyjnych.

Niejaki Harry Eisenberg w 1935 roku złożył 
egzamin mistrzowski jako cholewkarz i zaczął 

8 Z. Bajorski Z dziejów Koprzywnicy, Kielce 2001, s.29,
9 Wspomnienia żyjących mieszkańców Koprzywnicy
10 Z. Bajorski: Z dziejów Koprzywnicy, s.30-31, Kielce 2001r.
11 H. Lawera, A. Bata Gmina Koprzywnica – Tradycja i współ-

czesność, s.20, Krosno 1999r.

Żydzi 
w Koprzywnicy

Początkowo Żydzi mieszkający w Ko-
przywnicy należeli do kahału w Klimontowie. 
Z czasem jak ich liczba w samym mieście i te-
renach przyległych zwiększyła się to powstał 
osobny kahał w Koprzywnicy. Już od średnio-
wiecza na ziemiach polskich warunkiem ist-
nienia osobnego kahału było posiadanie wła-
snego osobnego cmentarza. Ponieważ do tej 
pory nie udało się potwierdzić daty powstania 
kahału koprzywnickiego nie znamy również 
daty założenia cmentarza żydowskiego. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że in-
formacje o istnieniu kahału w Koprzywnicy 
posiadamy z 1885 r. Wówczas w dokumentach 
odnotowano vacat na stanowisku rabina. Jak 
wynika z dostępnych dokumentów kahał po-
wstał po 1875 r. Jedynym potwierdzonym rabi-
nem do 1894 r. był Chill Cynamon.6 Sprawował 
tę funkcję przynajmniej do 1894 r. Natomiast 
w latach 1896-1897 źródła odnotowują ponow-
nie vacat stanowisku rabina. Od 1898 r. kahał 
w Koprzywnicy do 1914 r. nie jest uwzględnia-
ny w dokumentach administracyjnych.7 

Po równouprawnieniu Żydów w 1862 
r przez Aleksandra Wielopolskiego zaczę-
li się oni osiedlać w miastach i wykupywać 
nieruchomości. Przykładem tego może być 
Koprzywnica, w której od tego wydarzenia 
znacznie zwiększyła się liczba tej ludności. 
Po osiedleniu się w Koprzywnicy Żydzi, za-
częli zakładać sklepy, warsztaty rzemieślni-
cze, hurtownie i magazyny. Zorganizowali 
w miasteczku żydowską gminę religijną (ka-
hał) oraz zbudowali dużą synagogę (bożnicę) 
o pięknym i bogatym wystroju. Znajdowała się 
ona między dzisiejszymi ulicami 11-Listopada, 
a Szeroką – obecnie Kopra (ok. 50m od Ryn-
ku) i pełniła rolę domu modlitwy oraz między 
innymi szkoły podstawowej dla żydowskich 
dzieci, biblioteki oraz siedziby organizacji ży-
dowskich. Po drugiej stronie ul. Kopra, naprze-
ciw synagogi, mieściła się w piwnicy łaźnia 
rytualna zdobiona biało-niebieskimi płytkami 
(terakota). Około XIX wieku domy położone 
wokół rynku, wykupione od polskich właści-
cieli po przybyciu do Koprzywnicy, w więk-
szości były własnością Żydów. Na miejscach 
starych, zniszczonych chałup z drewna, sta-
wiali nowe, murowane budynki kryte bla-
chą. Tam mieszkali i prowadzili swoje sklepy, 
hurtownie i magazyny. Za domami mieszkal-
nymi urządzali niewielkie ogródki warzyw-
ne i kwiatowe oraz place zabaw dla swoich 
dzieci. Sklepy żydowskie rywalizowały z pol-
skimi. Kiedy wszystkie polskie sklepy, w nie-
dzielę i święta, były zamknięte, największe 
utargi mięli Żydzi. Odwrotnie było w sobotę. 
W tym dniu, ludność żydowska świętowała 
szabas (święto od zachodu słońca w piątek, 
do zachodu słońca w sobotę). Przyczynami 
handlowych sukcesów i szybkiego bogacenia 
się Żydów, były m.in.: reklama, sprzedaż ratal-
na, rabaty, upusty, przecena posezonowa oraz 
wzajemna pomoc i ścisła współpraca między 
sobą. Nawet drobnymi upominkami zachęcali 
swoich klientów do skorzystania z ich usług, 
np. dzieci otrzymywały cukierki albo ciastko, 
natomiast w sklepie z obuwiem, dawano za-
pasowe sznurówki gratis. Znajomym miesz-

1974r., T.65, s.19
6 Chill Cynamon następnie pełnił funkcję rabina w Koszycach
7 Materiały udostępnione przez Piotra Sławińskiego z publika-

cji: „Памятная Книжка Радомской Губернiи”, Радомъ 
1875-1914.

pracować w Koprzywnicy. Przebywał w getcie 
od stycznia do sierpnia 1942 r. Pracował przy 
budowie ulic, a za swoją pracę otrzymywał 
artykuły żywnościowe wydawane przez Radę 
Żydowską.12

Jesienią 1942 r. hitlerowcy wyprowadzili 
wszystkich Żydów na rynek w Koprzywnicy. 
Pozwolili im zabrać tylko niewielki, podręcz-
ny bagaż. Ci, którzy byli chorzy i niezdolni 
do podróży, ładowani byli na furmanki. Tłum 
nieszczęśników wśród płaczu dzieci, krzyków 
i świstu batów popędzano w stronę Sando-
mierza. Wypędzonych Żydów szacuje się na 
ok. 1800 osób. Wielu z nich tułało się po oko-
licznych lasach, chroniło się w partyzanckich 
oddziałach lub u polskich rodzin. Niemcy, za 
ukrywanie Żydów grozili karą śmierci całej 
polskiej rodzinie. Niemcy, za ukrywanie Ży-
dów grozili karą śmierci całej polskiej rodzinie. 
Mimo to wiele z nich podejmowało się ryzyka 
przechowywania Żydów.13

Tuż po tym, jak umilkły płacz i krzyk, lud-
ność Koprzywnicy przystąpiła do grabieży 
opuszczonych domów. W przeciągu zaledwie 
kilku dni zostały one całkowicie splądrowane. 
Niedługo potem niemieckie władze przy po-
mocy swych urzędników przystąpiły do licyta-
cyjnej sprzedaży pożydowskich domów. Każ-
dy zakupiony dom, należało rozebrać wraz 
z fundamentami a materiał wywieść i wyrów-
nać teren. W ten sposób zniszczone zostały 
wspaniałe budynki. Mimo nakazów władz 
udało się uratować kilka budynków. Jednak 
zniszczone zostały te najbardziej okazałe. 
Na miejscu obecnego Banku Spółdzielczego 
mieścił się duży, piętrowy, murowany budy-
nek. Wcześniej był to sklep z wyrobami me-
talowymi (zwany „sklepem żelaznym”). Duże 
pomieszczenie sklepowe całkowicie było 
załadowane stalowymi narzędziami, przede 
wszystkim dla gospodarstwa i rolnictwa (łopa-
ty, kosy, gwoździe i wiele innych). Dom i całe 
zaplecze rozebrano. Po drugiej stronie ulicy 
znajdował się dużo większy kompleks budyn-
ków: duży dom mieszkalny, murowany z ce-
gły, tuż za nim przy ulicy Rzecznej znajdo-
wały się duże chłodnie i magazyny. Budynki 
te, murowane były z cegły i kryte ocynkowaną 
blachą. Pomieszczenia wyłożone kolorową 
glazurą i terakotą były przystosowane do prze-
chowywanie przez cały rok ryb i mięsa w spe-
cjalnych betonowych zasobnikach z lodu. 

Obiekty te rozebrano wraz z fundamen-
tami. W Rynku, przy ulicy Sandomierskiej, 
naprzeciw kościoła p.w. Matki Bożej Różań-
cowej, stał duży trzykondygnacyjny budy-
nek z cegły i kamienia posiadający obszerne 
piwnice – magazyny i sklepy na parterze. Tuż 
za nim znajdowały się pomieszczenia ma-
gazynowe. Wszystkie te obiekty rozebrano, 
a materiał wywieziono.14

Po wojnie wybudowano tu podobny, lecz 
znacznie mniejszy i skromniejszy budynek. 
Na przedmieściu (u zbiegu obecnych ulic 11- 
Listopada i Kopra) dokonano rozbiórki dużego 
budynku podpiwniczonego, piętrowego z ce-
gły. Obecnie w tym miejscu stoi podobny, lecz 
dużo mniejszy dom, wybudowany po wojnie. 
Synagoga i kilka innych, przyległych do niej 
budynków zostały zburzone. Do wielu domów 
pożydowskich wprowadziły się polskie rodzi-
ny, dzięki temu domy te ocalały. Mieszkańcy 
po II wojnie światowej zniszczyli cmentarz ży-
dowski. Wyrywano macewy i przewożono je 
do swoich gospodarstw. Wykorzystywano je 
do budowy schodów, robiono z nich ostrzałki 
do kos i noży,  a także wykładano podwórka. 
Całe ogrodzenie rozkradziono. Obecnie przez 
środek cmentarza biegnie droga.15

Koprzywnica, w dużej mierze zawdzięcza 
swój rozwój ludziom narodowości żydowskiej 
zwłaszcza w II połowie XIX i I połowie XX w. 
Obecnie znajdujemy już coraz mniej śladów 
współistnienia Żydów z innymi mieszkańcami 
we wspólnej gminie Koprzywnickiej.

Koło Przyjaciół Historii 
Pod kierunkiem pani Sylwii Marcjan 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy
opracowały: Dorota Chamerska, Iwona Skrzypczyńska

12 Na podstawie oryginału dokumentu Sozialgericht Hamburg 
(Sąd Społeczny Hamburg), z dnia 21.07.2006r., w zbiorach 
Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

13  Na podstawie żyjących mieszkańców Koprzywnicy
14  Na podstawie żyjących mieszkańców Koprzywnicy
15  Z. Bajorski: Z dziejów Koprzywnicy, s.32-34, Kielce 2001r.



Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy informuje,  
że Gmina Koprzywnica po raz pierwszy  

przystępuje do realizacji projektu pn.

„RAZEM W SIECI”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Priorytet VIII- 
„Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Działanie 8.3 – „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion”

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla  
dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej, pochodzących z terenu  gminy 
Koprzywnica, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji mate-
rialnej ich rodzin.

Projekt przyczyni się do wyrównania szans mieszkańców gminy Koprzywnica w do-
stępie do Internetu, a w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Dostęp do internetu  umożliwi  grupie docelowej  udział w nowoczesnym życiu gospo-
darczym, komunikacji z innymi,  zwiększy możliwość edukacji poprzez  internet oraz 
ułatwi  sprawne funkcjonowanie w zmieniającej się szybko rzeczywistości

Zaplanowane działania realizowane w ramach projektu zostały wybrane na podsta-
wie doświadczenia pracowników Urzędu Gminy Koprzywnica oraz konsultacji z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koprzywnicy. Wszystkie wydatki są ze sobą po-
wiązane i tworzą spójną całość. 

W wyniku  realizacji projektu dostęp do Internetu uzyska 40 dzieci z terenu Gmi-
ny Koprzywnica. Wpłynie to na zwiększenie dostępności cyfrowej mieszkańców gminy 
a także na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych dzieci. Ponadto realizacja 
projektu pozwoli na większą aktywizację analizowanej grupy osób m.in. dzięki możliwo-
ści nauki zdalnej z wykorzystaniem sieci Internet.

„Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WAKACYJnE  
SPOTKAnIA

8 sierpnia
Plener malarski dla młodzieży szkolnej

miejsce spotkania: świetlica wiejska w Beszycach, godzina 10.00
Uroczysty wernisaż 

miejsce: świetlica wiejska w Beszycach, godzina 15.00

9 sierpnia
Plener malarski dla młodzieży szkolnej

miejsce spotkania: świetlica wiejska w Dmosicach, godzina 10.00
Uroczysty wernisaż 

miejsce: świetlica wiejska w Dmosicach, godzina 15.00

10 sierpnia
Plener malarski dla młodzieży szkolnej

miejsce spotkania: Dom Kultury w Koprzywnicy, godzina 10.00
Uroczysty wernisaż

miejsce: Dom Kultury w Koprzywnicy, godzina 15.00

13 sierpnia
III Triathlon Ziemi Sandomierskiej

miejsce spotkania: zalew w Koprzywnicy, godzina 12.00

28 sierpnia
Dożynki Gminne

miejsce: kościoły parafialne, teren gminy Koprzywnica


