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5 lat działalności 
Domu Kultury w Koprzywnicy

,,Twórczość jest jak delikatny kwiat – rozkwita, gdy się go chwali, lecz więdnie, gdy nie ma zachęty”.
A.S. Osborne

Jubileusz 5-lecia MGOKiS w Koprzywnicy to uroczysta 
chwila ale też wyjątkową okazją do podsumowania dotych-

czasowych osiągnięć i działań w budowaniu przestrzeni 
kultury w naszej gminie. To również czas do ugruntowania 

dobrej pozycji naszej instytucji w środowisku lokalnym 
i ukazanie jak ważną i istotą w życiu społecznym jest 
kultura. 

Jubileusze zwykle skłaniają nas do wielu przemy-
śleń, refleksji i patrzenia wstecz, ale też przede wszyst-

kim spojrzenia w przyszłość. Doskonale oddają to 
słowa napisane przez Leopolda Staffa:

,,Przeszłość jest jak ogród zaczarowany. 
Przyszłość jak pełna owoców misa.”

Muszę powiedzieć, że nasza instytucja kultury odważnie 
kroczy po tym zaczarowanym ogrodzie ale też patrzy na to co 
jest przed nami. 

Owoce naszej dotychczasowej pracy są niezwykle cen-
ne a osiągnięcia  stają się bodźcem do wzmożonego wysiłku 
i dalszej pracy na rzecz krzewienia, upowszechniania i ochrony 
dziedzictwa kulturowego.

Jubileusz uświetnili swoją obecności przybyli licznie goście, 
Podczas uroczystości były wspomnienia, nie zabrakło serdecz-
nych życzeń a także wspaniałego tortu specjalnie przygotowa-
nego na tą okoliczność. Całości dopełniały kwiaty i barwny 
występ poszczególnych grup działających w DK. 

Jako Dyrektor MGOKiS pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim za otrzymane życzenia i listy gratulacyjne. Kadrze 
i podopiecznym DK oraz  osobom zaprzyjaźnionym, sympaty-
zującym i współpracującym z naszą instytucją składam wyrazy 
uznania za wspólną realizację misji tworzenia i upowszechnia-
nia działań kulturalnych w naszej „Małej Ojczyźnie”.

as

WESOŁEGO  ALLELUJA 
Anna Paluch

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy
Marek Jońca

Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie 

wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole

oraz smacznego Święconego Jajka. 
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SPOTKANIE Z TRADYCJĄ

22 marca 2012 r. Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu zorganizowało dla młodzieży 
szkolnej VIII edycję warsztatów wielkanocnej 
plastyki obrzędowej. Zaprzyjaźnieni z Mu-
zeum rękodzielnicy m.in. przedstawicielka 
Koprzywnickiego Domu Kultury Małgorza-
ta Sarzyńska i zaprzyjaźniona z DK Alicja 
Krawczyk, prezentowali różnorodne motywy 
dekoracyjne, techniki stylistyczne, występu-
jące w świątecznym zdobnictwie. Uczniowie 
sandomierskich szkół podstawowych mieli 
okazję nauczyć się jak wykonać tradycyjną 
palmę wielkanocną, pisanki, kwiaty z bibuły 
czy okolicznościowe stroiki.

Iwona Łukawska

XIII Śniadanie Wielkanocne
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu co roku organizuje Śniadanie Wielkanocne połączone  

z prezentacją obrzędowości ludowej i degustacją świątecznych potraw. Już XIII raz na zamku 
kazimierzowskim prezentowały się  wszystkie gminy powiatu sandomierskiego. W skład dele-
gacji z Koprzywnicy weszli: Sekretarz Gminy p. Dorota Kruszec-Nowińska, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej p. Anna Paluch, Radny p. Marek Kubicki, Dyrektor MGOKiS p. Alicja Stępień, 
p. Lucyna Zwolska, p. Alicja Krawczyk, a kosze ze święconką i cześć artystyczną prezentowały 
dzieci z koła teatralnego z DK przygotowane przez p. Anitę Bajorską.

„Świąteczno-wiosenne inspiracje”
Przez dwa dni 01.-02.kwietnia b.r. w Domu Kultury można było podziwiać wystawę pt. 

,,Świąteczno - wiosenne inspiracje”. Sala widowiskowa kipiała barwami i zapachami upragnionej 

wiosny a symboliczne elementy jak palmy, baranki, pisanki i baby wielkanocne zapowiadały 
nadchodzące Święta Wielkiej Nocy. Aranżacje przygotowały: KGW Błonie, KGW Beszyce, KGW 
Zbigniewice, Stowarzyszenie Nasze Dmosice wspólnie z KGW Dmosice oraz KGW Sośniczany, 
szkoły Podstawowe: z Koprzywnicy, Gnieszowic i Niedźwic a także Szkolne Koło Florystyczne 
z Łoniowa i panie z Gminnego Koła Florystycznego w Koprzywnicy.

Oto niektóre z aranżacji zaprezentowanych przez wystawców:

P.S.
Bardzo serdecznie dziękujemy tegorocz-

nym darczyńcom okazałych bab i baranków 
wielkanocnych,  ufundowanych przez Pań-
stwa Cieciurów z piekarni w Błoniu. 

lz

Prezentujemy nasze tradycyjne koprzywnickie święcone. Pyszni się w nim baba wiel-
kanocna przybrana w białej czapce z lukru i czekolady wysadzone rzędami białych mig-
dałów i czarnych rodzynek.  

Nie brakuje również pachnącego mięsiwa i kiełbasy, rozmaitych jaj malowanych 
w cebuli na czerwono zdamy się widzieć między niemi też białe obłupane. 

Całość symboliki dopełnia wielkanocny cukrowy baranek, chleb nasz powszedni 
oraz serek i masło. Mamy też utarty chrzan zbity w pałkę.

Wszystko to przystroiliśmy zielonym bustynem, barwnikiem i kwieciem symbolizują-
cym, iż wiosna narodziła się na nowo do życia jako ten zmartwychwstały Chrystus. 

A oto opis koprzywnickiego święconego:
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Czy u nas powstanie  
wioska tematyczna ?

Nie chodzi tu o to abyśmy zachęcali do 
zmian administracyjnych, żeby powstawały 
nowe wsie. Mieszkańców na wsi wszak nie 
przybywa a wręcz odwrotnie. Chodzi trochę 
o to aby zatrzymać ten proces wyludniania się 
wsi i małych miasteczek. Chodzi o pomysł na 
atrakcję, która spowoduje inny kierunek roz-
woju miejscowości, pozwoli zatrzymać miesz-
kańców tutaj, zachęci młodzież do znalezie-
nia powodu do nie wyjeżdżania. 

W okresie od października 2011 r. do poło-
wy marca obecnego roku Sandomierskie Sto-
warzyszenie Rozwoju Regionalnego – Lokalna 
Grupa Działania zorganizowała cykl szkoleń 
pod nazwą „Szkolenie szansą dla Ciebie” 
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, dotyczący tworzenia wsi tematycz-
nych. Brali w nich udział mieszkańcy dwóch 
gmin –Wilczyce i Koprzywnica. W każdej 
z gmin była jedna grupa szkoleniowa licząca 
co najmniej 10 osób. W gminie Koprzywnica 
uczestniczyło więcej osób, przy czym z ini-
cjatywy Dyrektor Ośrodka Kultury Alicji Stę-
pień, która zaangażowała się osobiście w ten 
projekt widząc w nim szansę na przyszłość 
dla mieszkańców swojej gminy, uczestniczyły 
w nim także osoby z gmin ościennych.

Skąd wzięła się idea  
wsi tematycznych?

Czy słyszeli Państwo o Sierakowie Sło-
wieńskim –„wiosce hobbitow” albo o „mako-
wej wiosce” w Dolnej Austrii? Są to pomysły 
na ożywienie gospodarcze wsi. Coraz więcej 
takich wsi powstaje w Europie i także w Pol-
sce. Są atrakcjami turystycznymi. W czasie na-
szego krótkiego życia jesteśmy świadkami co-
raz szybszego postępu. Gdy spojrzymy wstecz 
na rozwój ludzkości to stwierdzimy, że czło-
wiek pierwotny zaczął podporządkowywać 
sobie świat poprzez uprawę roli. Przez długi 
czas nasi przodkowie byli głównie rolnikami 
aż do czasu rewolucji przemysłowej, czyli 
wynalezienia maszyny parowej, kiedy to na-
stąpił ogromny postęp i rozwój przemysłu. Ten 
okres także powoli odchodzi w zapomnienie. 
Obecnie mamy już epokę informacji i wiedzy. 
To dzieje się wszędzie, także na wsi. Miesz-
kańcy wsi są najbardziej zachowawczy, krót-
ko mówiąc - boją się zmian, nawet na lepsze, 
bo każda zmiana burzy stabilizację. Jednakże 
zmiany są nieuchronne. Niewielu już miesz-

kańców wsi może się utrzymać wyłącznie 
z pracy na roli. Potrzebne są duże gospodar-
stwa, duże nakłady, specjalizacja, nowoczesne 
zarządzanie lub dodatkowe źródła utrzyma-
nia. Jedną z takich możliwości są wioski tema-
tyczne. Jest na nie zapotrzebowanie. Zmiany 
dotyczą przecież nie tylko wsi, są globalne. 
Ludzie poszukują nowych rozrywek, nowej 
formy wypoczynku, nowych miejsc i atrakcji. 
I to jest miejsce do zagospodarowania.

Mogą powstać nowe miejsca pracy dla 
mieszkańców wsi oparte na nowych formach 
pracy i wiedzy nieformalnej, przyczyniając 
się do zbudowania oferty turystycznej opartej 
w dużej mierze na potencjale tkwiącym w lu-
dziach. Mogą powstać centra wsi charakte-
rystyczne dla naszego regionu np. związane 
z sadownictwem, uprawą jabłoni, czy w ogóle 
owoców, wykorzystując wcześniejszą ideę ist-
niejącego szlaku jabłkowego. Mogą powstać 
regionalne pamiątki dla turystów, oryginalne 
wyroby rękodzielnicze, gry terenowe. Kilkana-
ście osób może uzyskać możliwość zarabiania 
w charakterze przewodników, twórców i edu-
katorów (instruktorów) prowadzących zajęcia 
i organizujących czas osób przybywającym na 
wypoczynek.

Celem projektu było zaszczepienie idei 
wiosek tematycznych w naszym terenie. Szko-
lenia rozpoczęły się od wykładów i warszta-
tów psychologicznych, które pomogły znaleźć 
w sobie motywację i zrozumieć siebie. Drugi 
etap projektu to warsztaty dotyczące tworze-
nia wiosek tematycznych, zrozumienie idei. 
Czy ta idea trafi na podatny grunt dopiero 
się okaże. Po zaangażowaniu uczestników, 
szczególnie w Koprzywnicy, wydaje się, że 
eksperyment powinien się udać, ale to czas 
zweryfikuje. Podsumowaniem projektu był 
wyjazd studyjny do Bałtowa, który nie jest 
wioską tematyczną, ale z pewnością jest do-
skonałym przykładem szybkich zmian jakie na 
wsi są możliwe w oparciu o potencjał tkwiący 
w terenie i w ludziach z wykorzystaniem no-
woczesnych metod pracy, współpracy i zarzą-
dzania. Skoro oni mogli w ciągu 10 lat zrobić 
tak wiele to czemu nam ma się nie udać? Ży-
czę nam wszystkim sukcesu. 

ZDObYWANIE WIEDZY 
- motto na całe życie

Dom Kultury w Ko-
przywnicy w tym roku 
realizuje dwa projekty: 
Wyposażenie i remont 
sali widowiskowej w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku 

Kultury i Sportu w Koprzywnicy oraz Sacro 
- turystyczny szlak pątniczy Koprzywnica – 
Sulisławice. Projekty złożone zostały do San-
domierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regio-
nalnego – LGD z zakresu „Małych Projektów” 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007-2013. Realizacja projektów odbędzie się 
ze środków Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach.

Projekt pt. Wyposażenie i remont sali wi-
dowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy przewiduje 
profesjonalne wyposażenie sali w sprzęt nie-
zbędny do prowadzenia konferencji, spotkań 
promujących kulturę, szkoleń. Rezultatem 
odnowionej i wyposażonej sali będzie moż-
liwość realizacji wydarzeń kulturalnych przez 
inne podmioty realizujące działania kulturo-
wo-społeczne. 

Realizacja projektów przez MGOKiS w Koprzywnicy
W ramach projektu dokonaliśmy:

- wykonanie i montaż 1 sosnowej, zamon-
towanej na stałe sceny drewnianej. Scena 
będzie zawierała wyokrąglenia i schody. 
Będzie ona wykorzystywana do występów 
kulturalnych, prezentacji grup. 

- zakupu sprzętu nagłaśniającego, który bę-
dzie umożliwiał odtwarzanie prezentacji, 
poprawiał efekty wizualne prezentacji, 
m.in.: bezprzewodowego mikrofonu, od-
twarzacza CD, sterownika świateł, sterowni-
ka mocy, di-boxów,

- zakupu stołów konferencyjnych oraz krzeseł 
konferencyjnych które pozwolą na skupie-
nie większej ilości osób np. podczas pane-
lów dyskusyjnych,

- wyposażenia sali w zasłony zaciemniające 
okna, dzięki którym będzie można wyświe-
tlać projekcję w ciągu dnia.

Całkowity koszt projektu Wyposażenie 
i remont sali widowiskowej w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy 
wynosi 33 749,03, natomiast kwota dofinanso-
wania to 20 620,54.

Przy pisaniu projektów zaangażowane 
były Aleksandra Olszewska (strona meryto-

Korzystając z okazji pragnę podziękować 
za pomoc w realizacji projektu Pani Alicji Stę-
pień dyrektorce Koprzywnickiego Ośrodka 

Kultury i Pani Lidii Rutkowskiej kierowniczce 
Centrum Kultury w Wilczycach.

Ewa Borycka
Członek Zarządu SSRR-LGD

ryczna) oraz Magdalena Pawlica (strona fi-
nansowa) przy pomocy pracowników LGD 
w Sandomierzu oraz pracowników ŚBRR 
w Kielcach, za co w/w instytucjom serdecznie 
dziękujemy.

Założenia jakimi się sugerowaliśmy przy 
realizacji projektu Sacro – turystyczny szlak 
pątniczy Koprzywnica – Sulisławice przedsta-
wimy Państwu w kolejnym numerze Koprzyw-
nickich Pejzaży. ao
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Mieszkanka naszej gminy Pani Bro-
nisława Żak z miejscowości Krzcin dn. 
15.01.2012r. obchodziła swoje setne uro-
dziny. Były kwiaty, życzenia oraz tort 
urodzinowy. Na uroczystość przybyło 
wielu gości m.in. władze samorządowe 
Gminy Koprzywnica Burmistrz p. Ma-
rek Jońca oraz przewodnicząca Rady 
Miasta i Gminy p. Anna Paluch, sołtys 
Krzcina p. Beata Paruch, radna wsi p. 
Irena Sokołowska oraz pracownik USC  
w Koprzywnicy Janina Mazurkiewicz. Sza-
nowną Jubilatkę odwiedził również przed-
stawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Marszał-
kowskiego Wicemarszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, naj-
bliższa rodzina oraz media regionalne. Pan 
Burmistrz złożył na ręce p. Bronisławy list 
gratulacyjny od Premiera Donalda Tuska  

SETNE uRODZINY 
p. Bronisławy Żak ze Krzcina

Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko!
XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami!

i Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny 
Pałki - Koruby.

Leciwą p. Bronisławą opiekuje się cór-
ka Elżbieta Ziółkowska, mówi, że jej mama 
pomimo tak dostojnego wieku cieszy się 
dobrym zdrowiem i samopoczuciem, nato-
miast p. Elżbieta  receptę na długowiecz-
ność upatruje w ciężkiej pracy w gospodar-
stwie domowym oraz w życiu na wsi, gdzie 
nasza jubilatka się urodziła i wychowała. 

Pani Bronisława Żak ma liczną rodzinę, 
córkę, troje wnuków i doczekała się rów-
nież siedmioro prawnuków.

Dla kochanej Jubilatki, nieustającego 
zdrowia, pogody ducha, radości i miłości 
bliskich, na kolejne sto lat życzy redakcja 
Koprzywnickich Pejzaży.

lz

POWIŚlanIe KOnCeRtują 
w Domu Pomocy Społecznej

Dyrektor MGOKiS Alicja Stępień wraz 
z Zespołem Ludowym Powiślanie bardzo 
chętnie odpowiedzieli na zaproszenie dy-
rektora DPS w Tarnobrzegu p. Marii Wrzos 
i 17.01.2012 r. zespół dał dwa koncerty o róż-
nej tematyce.

Pierwsza część występu o tematyce świą-
teczno-noworocznej do tej pory miło wspomi-
nana przez podopiecznych DPS-u zachwyciła 

wszystkich, po niej wszyscy występujący zo-
stali zaproszeni na słodki poczęstunek. Odby-
ła się przerwa i część integracyjna, był  wspól-
ny poczęstunek, rozmowy i łzy wzruszenia. 
Spotkanie upłynęło w ciepłej i sympatycznej 
atmosferze a charakteru i nastroju dopełniła 
pięknie udekorowana sala.

Kolejnym punktem programu był koncert 
pieśni popularno - rozrywkowych, który tak 
spodobał się seniorom, że konieczne były 
wielokrotne bisy. Pomiędzy członkami zespo-
łu a gospodarzami –seniorami zawiązały się 
nowe przyjaźnie, które trwają do dziś.

lz

działających na terenie naszej gminy, dyrektorom i prezesom 
różnych instytucji, Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej, stra-
żakom z OSP w Koprzywnicy oraz osobom prywatnym. 

Osobne podziękowania należą się  wszystkim wykonaw-
com, którzy tego dnia występowali na scenie, ich rodzicom 
i opiekunom oraz osobom które licznie przybyły aby razem 
z nami bawić się oraz brać udział w licytacjach przedmio-
tów. 

ms

Już po raz 20 grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy, tym razem graliśmy pod hasłem „zdrowa mama, zdrowy 
wcześniak, zdrowe dziecko”, zbieraliśmy na urządzenia do 
ratowania wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych z cukrzycą. 

Jak w poprzednich latach tak i w tym roku już po raz 
czwarty spotkaliśmy się w Domu Kultury aby przy wspólnej 
zabawie wspomóc ten szczytny cel. 

Udało nam się zebrać 7814,59 zł za co serdecznie dzię-
kujemy. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy przyczynili 
się do tego ale jest to naprawdę ogromna liczba ludzi dobrej 
woli którzy bezinteresownie wspierali całą akcję. 

Dziękuję naszym wolontariuszom kwestującym na te-
renie Koprzywnicy, dyrektorom szkół, właścicielom firm 
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22.04.2012 r. 
 Uroczystość odsłonięcia tablicy 

upamiętniającej wydarzenia powsta-
nia styczniowego w 148. rocznicę 
potyczki pod Sperandą (Łukowcem, 
Radowążem, Kamieńcem, Ciszycą  
15 marca 1864 r.)

03.05.2012 r. 
 Kościelne Uroczystości Patriotyczne 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

04.05.2012 r.
Gminne  św. Strażaka.

11.05.2012 r. 
 Automobilklub ze Stalowej Woli 

zaprasza na Mistrzostwa Polski 
Pojazdów Zabytkowych i paradę 
odrestaurowanych automobili ulicami 
Koprzywnicy.

13.05.2012 r. 
 Obchody III Rocznicy Pobytu 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 
Koprzywnicy.

17.06.2012 r. 
 Uroczyste obchody 100-lecie Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Koprzywni-
cy.

24.06.2012 r. 
 Piknik Cysterski ,,W cieniu cysterskiej 

jabłoni” organizowany przy współ-
pracy z Organizacją Turystyczną 
,,Szlak Jagielloński”

Zaplanowane wydarzenia
w Gminie Koprzywnica:

POPISY 
– CZYlI POKaZY MŁODYCH talentÓW

,,Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie 
będzie umiał” to stare polskie przysłowie naj-
bardziej odzwierciedla to co dzieje się w ko-
przywnickim Domu Kultury. To z niego czer-
piemy mądrość i według niego kierujemy się 
w działaniach. To tutaj bowiem dzieci zdoby-
wają swój warsztat, pracują nad emisją głosu, 
uczą się grać na wielu instrumentach, naby-
wają warsztat i wiadomości z zakresu plasty-
ki, wiedzy teatralnej oraz kształtują swoją po-
stawę tańcząc i rozwijają się rytmicznie. Aby 
zaprezentować i pochwalić się ogromnym 
potencjałem, pasją i energią drzemiącą w na-
szych najmłodszych a jednocześnie pokazać 
ich różnorodne umiejętności i zdolności zor-
ganizowaliśmy po raz pierwszy POPIS - czyli 
przegląd działalności i dorobku artystycznego 
naszych młodych podopiecznych. Nasza PO-
PISÓWA w głównej mierze skierowana była 
dla rodziców i rodzin naszych podopiecz-
nych, bo kto w końcu zachwyci się najbar-
dziej zdolnościami dziecka jak nie  rodzice, 
dziadkowie i komu zaproszenie na taki POPIS 
sprawi największą przyjemność i radość jak 
nie najbliższym osobom. 

W DK trwają zapisy na kurs tańca dla dorosłych

Nigdy nie jest za późno żeby zacząć
... dlatego od wielu lat Szkoła Tańca Sam-

ba prowadzi  zajęcia z osobami dorosłymi. Na 
zajęcia uczęszczają osoby w wieku od 30 do 
60 lat. Wielu z nich traktuje zajęcia taneczne 
jako chwilę relaksu i odpoczynku od codzien-
nych zajęć. Dla innych jest to znakomita for-
ma gimnastyki. Dla niektórych taniec stał się 
pasją - uczestniczą w zajęciach klubu doro-
słego tancerza i wyjeżdżają z nami na obozy 
taneczne. Zajęcia w tej grupie prowadzone są 
z tańca towarzyskiego poszerzone go o wy-
brane tańce użytkowe.

Zapraszamy, zapisy w DK lub u instruktora 
p. Aleksandra Furmana pod nr tel. 15 822 58 82

Tradycją koprzywnickiego kolędowania 
stała się organizowana przez DK już po raz 
czwarty Gala Kolęd i Pastorałek  o wdzięcznej 
nazwie ,,Dokąd gwiazda prowadzi”. Wspól-
nie z nami kolędują wszystkie szkoły z terenu 
Miasta i Gminy Koprzywnica oraz najmłodsi 
kolędnicy z przedszkola ,,Pod sosnami”. 

W pierwszej części naszego koncertu w 
nowej ciekawej odsłonie i aranżacji świątecz-
nej zaprezentowały się grupy działające przy 
MGOKiS tj. Avangarda, Black Stars oraz grupa 
teatralna.

6 stycznia 2012r. w sali widowiskowej ko-
przywnickiego Domu Kultury rozebrzmiały 
dźwięki najprzeróżniejszych kolęd i pastora-
łek, które cieszyły ucho każdego słuchacza 
i napawały dumą rodziców oraz opiekunów 
występujących dzieci.

Jako pierwsze zaprezentowały swój reper-
tuar maluchy z przedszkola, które przygoto-
wane zostały przez panie Małgorzatę Galek 
i Iwonę Staszczak – Zwolską. Kolejną prezen-
tującą się ok. 20 – osobową grupą były dzieci 
ze szkoły Podstawowej w Koprzywnicy pod 
przewodnictwem pani Bożeny Grzyb. Trzecia 
grupa dzieci to kolędnicy ze Szkoły Podsta-
wowej, a przygotowały je panie Małgorzata 

Ziomkowska oraz Magdalena Szkutnicka. 
Wspólnie z opiekunem panią Jolantą Struska 
prezentując swój program kolędowały  dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach. 
Wśród występujących nie zabrakło również 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niedźwi-
cach, które były szóstą prezentującą się grupą 
kolędniczą, a przygotowały je panie Renata 
Dobrowolska i Anna Wilk. Można śmiało po-
wiedzieć, iż najstarszą, a co za tym idzie naj-
bardziej doświadczoną w kolędowaniu grupą 
młodych ludzi była młodzież z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Koprzywnicy, a przy-
gotowała ją pani Beata Dębowska. 

Wszyscy uczestnicy gali przybyli do DK 
aby poprzez śpiew wyrazić radość z Narodze-
nia Pańskiego. Każdy utwór zaprezentowany 
przez młodych artystów zabrzmiał w najlep-
szym, mistrzowskim wykonaniu, natomiast na 
zakończenie nasi goście wspólnie z wszystki-
mi uczestnikami koncertu zaśpiewali utwór pt. 
,,Znak pokoju”.

Dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół 
i przedszkola za zaangażowanie i obec-
ność podczas koncertu, dziękujemy również 
wszystkim gościom za przybycie i wspólne 
kolędowanie. Do zobaczenia za rok.

lz

,,Dokąd gwiazda prowadzi”
IV Gala kolęd i pastorałek w MGOKiS

NAuKA GRy 
na instrumentach dętych
klarnet, saksofon, trąbka 
oraz na gitarze, perkusji 
i innych instrumentach

zapisy w Domu Kultury 
u p. Marka Kosiora

lub u dyrektorów szkoły
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Zapisy w Domu Kultury 
lub pod nr tel. 15 847 63 22

Zapisy do sekcji w DK
Dom Kultury 
w Koprzywnicy 
czeka na osoby 
zainteresowane 
udziałem 
w działających

przy placówce sekcjach  
i kołach zainteresowań. 

Prowadzone są zapisy do sekcji: 
plastycznej, teatralnej oraz muzycznej. 

Zapraszamy 
wszystkie dzieci i młodzież, 

którzy chcą rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania.

Spotkanie to było też okazją aby podzi-
wiać wszystkie dzieci, które na proponowa-
nych przez nas zajęciach pozalekcyjnych kre-
atywnie spędzają swój wolny czas. Spotkanie 
to jest jednocześnie okazją do zapoznania się 
z instruktorami i ich ogromną pracą, poprzez 
którą propagują i kreują wizerunek kulturalny 
Gminy Koprzywnica.

Nasze zajęcia cieszą się ogromną popu-
larnością w ciągu tygodnia uczęszczają na nie 
dzieci w różnych przedziałach wiekowych, 
a łączna ich ilość to ok. 300 osób. Jesteśmy 
dumni z ich osiągnięć i dokonań oraz ogrom-
nie cieszymy się z  zaufania jakim obdarzają 
nas wszyscy rodzice.

AS
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,,Rozpal serce – zapal serca”
   Walentynki 2012r.

Ferie zimowe to specjalny czas wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży. Dom Kultury 
wyszedł naprzeciw oczekiwaniom naszych 
milusińskich opracowując bardzo ciekawe 
propozycje na ten czas.

Podczas ferii zimowych na dzieci i mło-
dzież czekało wiele atrakcji i niespodzianek, 
były spotkania z młodymi koprzywnickimi 
ludźmi sukcesu Martą Siwecką – pasjonatką 
mody młodzieżowej oraz Mateuszem Bo-
chyńskim, którego  hobby jest modelarstwo. 
Młodzi ludzie zaszczepiali w swoich słucha-
czach pasję oraz przekazywali im wiadomości 
w jaki sposób realizować swoje marzenia.

Z myślą o bezpieczeństwie dzieci i mło-
dzieży podczas spędzania ferii zimowych 
zorganizowaliśmy szkolenie z zakresu pierw-
szej pomocy, które sprawnie przeprowadzili p. 
Wojciech Ciach i Tomasz Kulig.

Były walentynki i dyskoteka, zabawa w te-
atr, zajęcia plastyczne, podczas których dzieci 
wykonywały maski karnawałowe, spotkania 
z tancerzami Szkoły Tańca Samba i ,,Black 
Stars” oraz zajęcia zatytułowane ,,Z ornitolo-
gią za pan brat” prowadzone przez ornitologa 
Piotra Karpińskiego. 

jak ferie to tylko z nami 

Pod takim hasłem upłynął cyklicznie już 
obchodzony w Koprzywnicy dzień św. Walen-
tego. Tylko i wyłącznie tego dnia na Kiermaszu 
Walentynkowym zorganizowanym przez DK 
dostępne były chleby koprzywnickie upieczo-
ne w kształcie serca, wyroby rękodzielnicze 
oraz przepyszne piernikowe słodkości.

O godz. 1700 w Kościele p.w. św. Floriana 
na mszy św. modlono się w intencji wszystkich 

W drugim tygodniu ferii odbywały się za-
jęcia sportowe na Hali Sportowej, rozgrywano 
piłkę nożną halową oraz piłkę siatkową. 

Nasza oferta feryjna rozszerzyła się rów-
nież na teren gminy. W świetlicy wiejskiej 
w Dmosicach zorganizowaliśmy tłusty czwar-
tek czyli tak zwane kusoki. Był to wieczór 
żywej tradycji z Zespołem Ludowym Powi-
ślanie w ludowych obrzędach wzięło udział 
wiele dzieci, młodzieży jaki osób dorosłych. 
Drugą bardzo atrakcyjną propozycją feryjną 
dla dorosłych były ,,Warsztaty stylu” prowa-
dzone przez stylistkę p. Ewelinę Dąbrowską, 
która poruszała takie tematy jak: analiza ko-
biecej sylwetki, jak dobierać kolory oraz sty-
le w modzie i porady zakupowe. W końcu 
przyszedł czas na wspomnienia przy herbatce, 
a wspominały panie z koła florystycznego. 
Podczas prezentacji multimedialnej śledziły 
i porównywały dotychczas zrobione przez 
nie aranżacje zarówno te kościelne jak i te 
powstałe podczas warsztatów florystycznych 
w DK.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć 
i zapraszamy za rok 

lz

zakochanych, zaś podczas mszy św. każdy jej 
uczestników otrzymał krótkie sentencje o mi-
łości przygotowane przez członków Stowarzy-
szenia Ku Przyszłości. Oto niektóre z nich:

,,Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. 
Przeto miłość jest doskonałym wypełnie-
niem Prawa.”

(List do Rzymian 13:10)

,,Kocha się nie za cokolwiek ale pomimo 
wszystko kocha się za nic”

Ks. Jan Twardowski

,,Szczęście w życiu nie polega na tym, 
żeby być kochanym. Największym szczę-
ściem jest kochać.”

Sigrid Undest

,,Miłość jest czymś najmocniejszym na 
świecie, a jednak nie można wyobrazić 
sobie nic bardziej skromnego”.

Mahatma Gandhi

,,Miłość nie polega na wzajemnym wpa-
trywaniu się w siebie, ale wspólnym pa-
trzeniu w tym samym kierunku”.

Antoine de Soint – Exupery

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni na 
placu przy kościele zapalili wielkie serce miło-
ści. Wieczorem w Domu Kultury dla młodzieży 
zorganizowano dyskotekę walentynkową, którą 
profesjonalnie poprowadził Kamil Widuch. 

Obchody Dnia Św. Walentego stały się 
już dla nas tradycją, wszyscy celebrujemy ten 
dzień w wyjątkowy i szczególny sposób. 

lz
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W przedszkolu ,,Pod sosnami”

Karnawał to czas balów i zabaw. W czasie karnawału 
bawią się nie tylko dorośli, jest to również wspaniała okazja do 
zabaw dla dzieci. Ale zupełnie niebywałą okazją był II Wielki 
Rodzinny Bal Karnawałowy zorganizowany dla trzech po-
koleń – Babci i Dziadziusiów, Mamusi i Tatusiów oraz przed-
szkolaków z Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy.

Księżniczki, Wróżki, Biedronki, Motylki, Rycerze, 
Królowie i inni Przebierańcy  - wszyscy oni zjawili się na 
Wielkim  Rodzinnym Balu Karnawałowym, który odbył się 21 
stycznia 2012 roku  w budynku Hali Sportowej.

Bal otworzyła pani dyrektor mgr Marta Marczewska, któ-
ra złożyła zebranym Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze 
życzenia, właśnie  z okazji przypadającego ich święta oraz 
zaprosiła do obejrzenia montażu słowno- muzyczno- rucho-
wego w wykonaniu dzieci. Program przygotowały panie: Anna 
Ciach, Ewa Kornacka i Grażyna Milarską. Oprawę  muzyczną 
zapewnił rytmik pan  mgr Paweł Łach. Pod okiem pań nauczy-

,,W karnawale same bale…”
cielek dzieci wyśpiewały to co im  w sercach gra, czyli miłość 
i szacunek dla babci i dziadka.  Zaprezentowały swoje umie-
jętności wokalne i recytatorskie, dostarczając Dziadkom, ale 
także swoim rodzicom wielu radości i wzruszeń.

Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i zapraszały 
gości do wspólnej zabawy tanecznej. Były rodzinne tańce przy 
piosenkach „Misie dwa”, „Rączkę mam”, „Krasnoludki”. Koncert 
był przepiękny a najwięcej radości i śmiechu dostarczyły 
dorosłym skecze w wykonaniu dzieci, które okazały się 
wspaniałą niespodzianką dla wszystkich zaproszonych gości.

Dziadziusiowie, Babcie oraz Rodzice z uwagą śledzili arty-
styczne występy swoich pociech.  Po czym spędzili miłe chwile 
w karnawałowych rytmach, w które wprowadziły wszystkich 
gości Pani Basia Gorycka Babcia Damianka i Pani Ania Kar-
wacka - Babcia Bartusia.  Piosenki w wykonaniu Babć śpie-
waczek z Zespołu „Powiślanie” wręcz porywały do tańca. 
Były więc tańce w parach, w kole oraz wężyki. Wszyscy bawili 

się wesoło przy dźwiękach wesołych, rytmicznych  piosenek 
granych przez Wodzireja. Podczas trwania zabawy przepro-
wadzono kilka konkursów, które wzbudziły zainteresowanie 
wśród dzieci.

Kawowy kącik zorganizowany przez Radę Rodziców 
zapraszał wszystkich na pyszne słodkości. Była też okazja do 
wspólnego pamiątkowego zdjęcia w wykonaniu profesjonalne-
go fotografa.

W trakcie wspólnej zabawy odbyła się prezentacja  „Ro-
dzinnego Przebrania Karnawałowego”. Odważne mamusie 
i ich pociechy za pomysłowe przebrania Pani Dyrektor nagro-
dziła dyplomami i słodyczami.

II Wielki Rodzinny Bal Karnawałowy na długo zachowa się 
w pamięci a jeszcze dłużej w kartach przedszkolnej Kroniki. 

Do następnego roku Kochani Babcie i Dziadkowie, Mamu-
sie i Tatusiowie - do następnego Balu Kochane Przedszkolaki. 

Marta Marczewska i Iwona Staszczak-Zwolska

Przedszkole nadaje wielką rangę kultywowaniu tradycyj-
nych obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 
Dzieci na zajęciach w przedszkolu poznają zwyczaje i tradycje 
Świąt Bożego Narodzenia. Uczą się kolęd, ubierają choinkę, 
robią ozdoby świąteczne. Dopełnieniem działań dzieci są  spo-
tkania wigilijne.

„Święta Bożego narodzenia 
u Nas i w Europie”

Pod takim hasłem odbyła się 21 grudnia 2012 roku 
tegoroczna wieczornica wigilijna w Przedszkolu „Pod Sosnami” 
w Koprzywnicy.

Na uroczystość  przybyli:  Burmistrz MiG Koprzywnica pan 
Marek Jońca, Sekretarz MiG pani Dorota Kruszec- Nowińska, 
Przewodnicząca Rady MiG pani Anna Paluch, Prezes Spółki 
Wspólnoty gruntowej W Koprzywnicy Janusz Witkiwski, pre-
zes GS Koprzywnica pan Andrzej Zając ,lekarz medycyny 
Agnieszka Guźla, pani stomatolog Anna Kulza, ks. Jerzy Bu-
rek, ks. Bohdan Strojek, przedstawiciele Rady Rodziców Anna 
Szumowska i Lucyna Radzim oraz Rodzice dzieci.

Wszystkich serdecznie przywitała pani dyrektor mgr 
Marta Marczewska  i zaprosiła do wspólnego świętowania. 
Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać dzieci z najstarszej 
grupy wiekowej w programie artystycznym opracowanym 
przez panią mgr Elżbietę Sroczyńską. Przedszkolaki z  wielkim 
przejęciem, najpiękniej jak umiały zaprezentowały program 
przedstawienia pod kierunkiem: Małgorzaty Galek, Iwony 
Staszczak- Zwolskiej i Pawła Łacha.

WiEczorNica WigilijNa 
W PrzEDSzKolU „PoD SoSNaMi”

Dzieci wystąpiły przed gośćmi z inscenizacją, przybliżając 
wszystkim tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe panujące 
w różnych krajach europejskich. Całość przedstawienia 
ubogacał piękny śpiew kolęd i pastorałek w wykonaniu chórku 
a uroku występom dodały piękne stroje małych aktorów oraz 
scenografia. Tradycyjnie, na koniec wszyscy z opłatkiem złożyli 
sobie życzenia. 

Nie lada wyzwaniem dla rodziców było w tym roku przy-
gotowanie degustacji europejskich potraw wigilijnych. Jednak 
Mamy, wspólnie z przedszkolnymi mistrzyniami kuchni, pora-
dziły sobie wyśmienicie. Na stole nakrytym białym obrusem 
oprócz typowych potraw wigilijnych znalazły się dania pocho-
dzące z kuchni państw europejskich. Była ryba po grecku, pud-
ding ryżowy, pieczona kaczka z jabłkami, pasztet z gęsi, sałatka 
kartoflana, ciasto orzechowe. 

Wieczornice Wigilijno Świąteczne to już kilkunastoletnia 
tradycja w naszym przedszkolu. To czas radosnego spotkania 
z przedstawicielami różnych urzędów,  instytucji i organizacji 

naszego środowiska społecznego. To czas spotkania z tymi, 
których nazywamy Przyjaciółmi Przedszkola. Życzymy Im 
szczęścia na cały Nowy 2012 Rok. 

Marta Marczewska i Iwona Staszczak-Zwolska
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Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 29 grudnia 2011 roku 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku  obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z realizacji zadań. 
4. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-

2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komu-

nikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica. 
8. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunika-

cyjnych na terenie Gminy Koprzywnica. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie fundu-

szu sołeckiego w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2012 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zakup nieruchomości. 
12. Podjęcie w sprawie wydzierżawienia gruntu
13. Wolne wnioski i zapytania radnych.
14. Zamknięcie obrad sesji.                                         

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku  obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020.
5. Zatwierdzenie  sprawozdań z działalności komisji w 2011 roku oraz planów pracy na 2012 

rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
7. Wolne wnioski i zapytania radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:

uCHWAŁA Nr XV/95/2011 
dokonanie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

uCHWAŁA Nr XV/96/2011
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020.
Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020 

obejmuje zmianę załączników:  Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020”, 
wynikającą z uwzględnienia zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 90/2011 BMiG z dnia 
6.12.2011 r. oraz uchwałą Nr XV/95/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

DOCHODy
- dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 72.211 zł,
- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 72.211 zł,

WyDATKI
- wydatki ogółem – zwiększono o kwotę 72.211 zł, 
- wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 52.555 zł, w tym:
 - odsetki od kredytu o kwotę 2.500 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszono o kwotę 26.573 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 56.510 zł,
 - wydatki majątkowe – zwiększono plan o kwotę 19.656 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA
W wykazie przedsięwzięć do WPF dla zapewnienia ciągłości działania jednostki w 2011 r. 

zmieniono kwoty, zgodnie ze zmianami planów wydatków w poszczególnych jednostkach.

uCHWAŁA N R XV/97/2011
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 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  ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) do 
właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy do-
tyczących zbycia  i zamiany nieruchomości gruntowych.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

z dnia 27 stycznia 2012 roku
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku  obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. 
8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:

 uCHWAŁA  Nr XVI/98/2012
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
Ustawa z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi nakłada obowiązek uchwalania corocznie przez Radę Miejską Programu Profi-
laktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który dotyczy profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

uCHWAŁA  Nr XVI/99/2012 w sprawie przekazania skargi
Do Rady Miejskiej wpłynęła w dniu 24 listopada 2011r.  skarga Pani Mieczysławy Pruś na 

działalność Burmistrza w zakresie przyznania zasiłku celowego. W sprawie była wydana decyzja 

administracyjna przez OPS Nr 8121/2c/K-P/0/1/11 w dniu  28 sierpnia 2011r. W związku z po-
wyższym stosownie do art. 229 pkt 3 i 252 KPA przedmiotowa sprawę należało przekazać do 
rozpatrzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koprzywnicy. 

uCHWAŁA Nr XVI /100/2012
w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów na działce nr 390  w Koprzywnicy znajduje się rów 

o powierzchni 0,01 ha, wyłączony z opodatkowania, który zbiera wodę z wyżej  położonych 
działek. Rów ten wyżłobiła woda  w sposób naturalny i był on tam „od zawsze”  jak twierdzą 
mieszkańcy Osiedla Cegielnia.

Zasypanie rowu przyczyniłoby się do  zakłócenia stosunków wodnych.
Przy remontach  dróg gminnych w Osiedlu Cegielnia Gmina nigdy nie wchodziła na teren 

działki Pani Mieczysławy Pruś.
Odwodnienie ul. Floriańskiej i przekopanie rowu w kierunku „Młynówki”  znacząco popra-

wiło odprowadzenia wód opadowych.
Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica odpowiadał na pisma (Znak: 6331.2.2011 z dnia 23 

listopada 2011r. ) kierowane do Urzędu przez Panią Pruś, jednak jeśli odpowiedz nie satysfakcjo-
nowała  skarżącej, wówczas uważała, że nie otrzymała odpowiedzi na swoją skargę.

Skargi kierowane przez Panią Pruś były rozpatrywane również przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Kielcach. 

Ponadto trudno ustosunkować się  do tego, czy budynek Pani Pruś jest podtapiany, ponieważ 
pracownicy urzędu nie są wpuszczani przez właścicielkę do domu, aby zweryfikować  informa-
cje zawarte w skargach do różnych instytucji. 

W związku z powyższym skarga Pani Mieczysławy Pruś na Burmistrza Miasta i Gminy Ko-
przywnica  jest bezzasadna. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku  obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z realizacji zadań. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok.
6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:

uCHWAŁA  NR XVII/101/2012
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020.

uchwała Nr XVII/102/2012
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok

z dnia 30 stycznia 2012 roku

z dnia 16 marca 2012 roku
Zostały podjęte następujące uchwały:

uCHWAŁA Nr XIX/103/2012
W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 

uCHWAŁA NR XIX/104/12
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020.
Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020 

obejmuje zmianę załączników:  Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020”, 
wynikającą z uwzględnienia zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 7/2012 BMiG z dnia 
24.02.2012 r. oraz uchwałą Nr XIX/103/2012 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2012 r.

Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

PRZyCHODy
- przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę 24.053 zł z przeznaczeniem na 

spłatę rat kredytów.

DOCHODy
- dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 172.497 zł,
- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 19.497 zł, w tym:
 - środki z UE zmniejszono o kwotę 6.510 zł.
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uCHWAŁA  Nr XIX/108/2012
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim /Dz. U. Nr 52, poz. 420 / stworzyła 

możliwość wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wyodręb-
niony fundusz sołecki umożliwi sołectwu realizacje inwestycji lokalnych, pozwoli podejmować 
dobre przedsięwzięcia, które  mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy,  służą poprawie 
warunków życia mieszkańców. Podjęcie uchwały pozwoli pobudzić aktywność mieszkańców. 
Istnieje możliwość otrzymania z budżetu państwa zwrotu części wydatków /do 30 % /.

Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

uCHWAŁA  Nr XIX/109/2012
w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2012r.
Zmiana ustawy o ochronie zwierząt nakłada na gminy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) obowiązek sporządzania corocznego programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Do dnia 1 stycznia 
2012 roku art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, Rada Gminy mogła 
w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Koprzywnica stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. Program, o którym mowa obejmuje:
• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
• opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
• odławianie bezdomnych zwierząt;
• obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
• usypianie ślepych miotów;
• wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt.
W Programie została podana wysokość środków finansowych planowanych na realizację 

założeń programu. 

uCHWAŁA  Nr XIX/110/2012
w sprawie wyrażenia zgody na zakup 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.)  do właściwości Rady Miejskiej należy podejmo-
wanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zakupu nieruchomości gruntowych.

Działka nr 542/3 położona  w obrębie Nr  3 Cegielnia  o pow. 0,0045 ha została zajęta pod 
drogę gminną w związku z powyższym należy przedmiotową działkę nabyć na własność Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

uCHWAŁA  Nr XIX/111/2012
w sprawie wydzierżawienia gruntu.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do właściwości Rady Miejskiej należy podej-
mowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących dzierżawy nieruchomości grun-
towych powyżej trzech lat. Na działce Nr 427 położonej w Koprzywnicy przy ulicy Floriańskiej 
60, której właścicielami są Państwo Teresa i Marian Starzyńscy została zlokalizowana przepom-
pownia ścieków, która służy do zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z powyższym 
koniecznością jest wydzierżawienie części działki o pow. 36 m2.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
Sporządziła Janina Podobińska

- dochody majątkowe -  zwiększono plan o kwotę 153.000 zł, w tym:
 - środki z UE zwiększono o kwotę 153.000 zł.

WyDATKI
- wydatki ogółem – zwiększono o kwotę 196.550 zł, 
- wydatki bieżące – zmniejszono o kwotę 4.550 zł, w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększono o kwotę 2.210 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 144 zł,
 - wydatki majątkowe – zwiększono plan o kwotę 201.100 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA
W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących w projekcie pn. „Razem w sieci” zwięk-

szono limity wydatków o kwotę 34.598 zł, ponieważ w 2011 r. poniesione wydatki były o tę 
kwotę mniejsze niż pierwotnie planowano. Zmieniono harmonogram rzeczowo-finansowy na 
lata 2012 – 2014, zgodnie z wykazem „Limity wydatków na przedsięwzięcia”.

uCHWAŁA Nr XIX/105/2012
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu
Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami (Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) „Jednostka organizacyjna ma prawo, do 
korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: oddania nieru-
chomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na 
który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu 
i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgo-
dą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas 
nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; 
zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość”. 

Przedmiotowa nieruchomość została oddana w trwały zarząd na rzecz Przedszkola „Pod 
Sosnami” w Koprzywnicy na czas nieoznaczony.

Biorąc powyższe pod uwagę podjecie uchwały jest celowe i uzasadnione.

uCHWAŁA Nr XIX/106/2012
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,  których właścicielem lub zarządza-

jącym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności m.in. na określe-

niu przystanków komunikacyjnych i dworców , których właścicielem lub zarządzającym jest jed-
nostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warun-
ków i zasad korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r 
o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz 
warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej 
jednostki samorządu terytorialnego.

uCHWAŁA  Nr XIX/107/2012
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na tere-

nie Gmina Koprzywnica. 
Do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, 

przebudowa i remont przystanków, dworców i wiat przystankowych, których właścicielem jest 
gmina. W celu należytego utrzymania tych obiektów jak i częściowej rekompensaty ponie-
sionych nakładów finansowych zgodnie z art. 16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o pu-
blicznym transporcie zbiorowym gmina może pobierać opłaty od przewoźnika za korzystanie 
z przystanków. Wysokość opłat określona została w niniejszej uchwale stosownie do art. 16 ust.5 
przytoczonej ustawy.

Dotacja na utylizację azbestu
Gmina Koprzywnica realizację 

„Programu usuwania azbestu i wyro-
bów zawierających azbest dla Miasta 
i Gminy Koprzywnica” rozpoczęła 
w 2008 r. jako jedna z pierwszych 
w województwie świętokrzyskim. 
Aby wesprzeć działania mieszkańców 
związane z usuwaniem odpadów za-

wierających azbest, rokrocznie władze gminy zabezpieczają 
w budżecie środki na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. 
Opracowanie programu i zaplanowanie środków własnych 
zaowocowało, pozyskaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy dodatkowych zasobów finansowych z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Zebranie sprawozdawcze i ogólne członków 
wspólnoty gruntowej w Koprzywnicy

Prace związane z usu-
waniem zmagazynowa-
nych na posesjach odpa-
dów zawierających azbest 
w 2011 r. wykonywała, 
wyłoniona w drodze przetargu firma REMONDIS Sp. z o.o. 
z Warszawy.

W wyniku realizacji w/w zadania z 71 nieruchomości, usu-
nięto 13 000 m2 tj. 143 Mg azbestu za kwotę 41.558,40 zł, 
w tym dotacja z WFOŚiGW w Kielcach i NFOŚiGW w War-
szawie wynosiła łącznie 35.324,64 zł.

Z czego:
• środki z WFOŚiGW w Kielcach – 14.545,44 zł, tj. 35 % 

kosztów kwalifikowanych,
• środki z NFOŚiGW w Warszawie – 20.779,20 zł, tj. 50% 

kosztów kwalifikowanych.
Renata Krakowiak

Dnia 31 marca 2012r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Koprzywnicy odbyło się zebranie sprawozdaw-
cze Spółki Wspólnoty Gruntowej podsumowujące działalność 
Zarządu w 2011r. Prezes przedstawił sprawozdanie z działal-
ności Zarządu w 2011 r. z osiągniętych dochodów, wydatków 
finansowanych oraz udzielonej pomocy finansowej instytu-
cjom działających na terenie miasta Koprzywnica. Członkowie 
Wspólnoty Gruntowej na wniosek Komisji Rewizyjnej jedno-

głośnie udzielili absolutorium Zarządowi za okres działania 
w 2011r.

W 2012r. Zarząd planuje wspomagać nadal finansowo 
instytucje: kulturalne, sportowe, przedszkolne i szkolne oraz 
udzieli pomocy w organizacji obchodów 100 – lecia naszej 
Koprzywnickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Członkowie gło-
sując uznali, że przedstawiony do realizacji plan Zarządu jest 
realny i go poparli.

Zarząd Wspólnoty Gruntowej

DyREKCJA 
ZESPOŁu SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCyCH
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

w KOPRZyWNICy
ogłasza nabór Kandydatów 

 do 
Gimnazjum i Liceum

na rok szkolny 
2012/2013 

Składanie kwestionariuszy 
do Gimnazjum:

2 - 27 kwietnia 2012 r.
Składanie dokumentów i podań 

przez kandydatów 
do Liceum Ogólnokształcącego:  
  14 maja – 26 czerwca 2012 r.

Więcej informacji na stronie:
www.zsokoprzywnica.xip.pl
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

WaRtO BYĆ DOBRYM
Szkoła to miejsce naj-

większej aktywności dzieci 
i przestrzeń, gdzie dokonuje 
się wymiana poglądów o świe-
cie rzeczywistym. To miejsce, 
gdzie kształtują się postawy 

młodych ludzi. Z tego względu Szkoła Podsta-
wowa w Koprzywnicy (jako jedna z 1500 w ca-
łej Polsce) bierze udział w ogólnopolskiej akcji 
WARTO BYĆ DOBRYM. Akcja ma wyzwolić 
w młodych ludziach modę na dobro i to, że 
warto być dobrym – bo to się opłaca, a jedno-
cześnie: pokazać dobro i wolontariat jako war-
tość, dobrą zabawę i drogę do samorealizacji, 
promować pozytywny system wartości jako 
wzorzec postaw, docenić odpowiedzialne i po-
mocne zachowania wobec drugiego człowie-
ka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata. 
Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie „Przy-
jazna Szkoła”, nad którą patronat rozciąga Mini-
ster Edukacji Narodowej, kuratoria i UNESCO. 
Głównym elementem akcji jest konkurs, skie-

rowany do uczniów. Od początku semestru do 
końca roku szkolnego dzieci rywalizują w speł-
nianiu dobrych uczynków  w trzech kategoriach: 
pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie 
w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną 
oraz działania globalne na rzecz praw człowieka 
i ochrony środowiska. W czerwcu, dzieci pod 
okiem wychowawcy będą wybierały w każdej 
klasie ucznia, który okazał się najlepszy, a wśród 
najlepszych z całej szkoły zostanie rozlosowany 
rower górski marki Kross.

Ks. Paweł Paterek

13 marca 2012 r. grupa uczniów z SP w Ko-
przywnicy pod opieką  p. Bożeny Grzyb wraz 
z dyrektorem p. Teresą Majczak odwiedziła 
podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Sandomierzu. Dzieci zaprezentowały radosny 
i pełen humoru program związany tematycznie 
ze świętem  kobiet oraz nadchodzącą wiosną. 
Wesołe wierszyki przeplatane były pięknymi 
piosenkami, a na koniec dzieci wręczyły oso-
bom niepełnosprawnym drobne, wykonane 
własnoręcznie upominki. Gorące brawa widow-
ni oraz ciepłe podziękowania pani kierownik 
Marioli Korytnickiej były dla małych artystów 
wspaniałą nagrodą.

WIOSennY PRZeGląD talentÓW 
W SZKOle PODStaWOWej W KOPRZYWnICY

W rocznicę powstania aK
Z okazji 70 rocznicy utworzenia Armii Krajowej nakładem Wrocławskiej Drukarni Na-

ukowej PAN ukazało się trzecie wydanie książki prof. Zbigniewa Kabaty, ps. „Bobo” „Byłaś 
radością i dumą”, która została poprawiona i uzupełniona. 

W dniu 27.01.2012r. odbyło się spotkanie ze 
znanym piłkarzem pochodzącym z naszego re-
gionu Jackiem Kurantym. W spotkaniu uczestni-
czyło dwudziestu naszych uczniów z klas IV-VI. 
Sportowiec opowiadał o przebiegu swojej karie-
ry sportowej, prezentował kluby, w których miał 
okazję występować oraz opowiadał o znanych 
piłkarzach, z którymi miał przyjemność zagrać. 

Uczniowie SP w Koprzywnicy przywita-
li radośnie wiosnę. W rytmach muzyki, tańca, 
śpiewu, przy dźwiękach gitary prezentowali 
najnowsze trendy mody, sprawność sportową, 
aktorskie zacięcie, humorystyczne scenki i recy-
towali  wiersze.

Wszystko to stanowiło treść Wiosennego 
Przeglądu Talentów, który odbył się w naszej 
szkole 21 marca 2012r. Celem imprezy było za-
prezentowanie talentów naszych uczniów, któ-
rzy swoimi pasjami, zainteresowaniami i uzdol-
nieniami wzbogacają nie tylko swoje życie, ale 
i życie swojego otoczenia. Wychowawcy klas 
0 - VI wykazali się dużą inwencją w inspirowa-
niu swoich wychowanków do prezentowania 
się przed szkolną publicznością. Część widow-

ni stanowili rodzice, którym występy bardzo 
się podobały. Uczniowie prezentowali się in-
dywidualnie i zespołowo. Impreza była okazją 
do pokazania przez uczniów swoich uzdolnień, 
mocnych stron, a także, mamy nadzieję, że za-
chęciła innych do podejmowania działań w celu 
rozwijania swoich zainteresowań. Była też oka-
zją do świetnej zabawy i integracji ze środowi-
skiem lokalnym.

O powodzeniu występów świadczyła reak-
cja zgromadzonej publiczności, która oklaska-
mi nagradzała swoich rówieśników. Życzymy 
wszystkim wykonawcom wytrwałości i entuzja-
zmu w dalszym rozwijaniu swoich pasji i talen-
tów.

Elżbieta Grdeń
Anna Ostrowska

Spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy 
z piłkarzem Jackiem Kurantym absolwentem naszej szkoły

Uczniowie naszej szkoły słuchali z wielką cieka-
wością i skupieniem, zadawali wiele pytań go-
ściowi, a on na wszystkie odpowiadał obszernie 
i rzetelnie.

Po rozmowie Pan Jacek przeprowadził krót-
ki, ale bardzo ciekawy trening sprawdzający 
umiejętności piłkarskie naszych podopiecznych. 
Uczniowie wzięli udział w konkursie związanym 
z karierą naszego bohatera, w którym główną 
nagrodą była koszulka reprezentacji polski oraz 
drobne upominki dla naszych małych sportow-
ców.

Na zakończenie spotkania Pan Jacek Ku-
ranty otrzymał od uczniów kwiaty oraz po-
dziękowanie za przybycie i bardzo ciekawe 
przedstawienie swoich osiągnięć sportowych 
związanych z piłką nożną.

Wychowawcy

We wtorek 20XII 2011r. odbył się konkurs 
recytatorski pt.”Poezja Jana Brzechwy”. Konkurs 
był skierowany do uczniów klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy. Chętne 
pierwszaki z pomocą wychowawców wybrały 
z książki „Brzechwa Dzieciom” wiersze do na-
uki na pamięć. Przygotowując się do tej imprezy 
dzieci zapoznały się z kanonami pięknej recyta-
cji. W szranki konkursu - dla niektórych pierw-
szej w życiu rywalizacji - stanęło 14 małych 
artystów. Publiczność stanowili uczniowie klasy 
I b i rodzice. Świadkiem artystycznych zmagań  
siedmiolatków  była także pani dyr. Teresa Maj-
czak.

Popisy  słowem oceniała  komisja, w  skład 
której wchodzili nauczyciele pracujący w  SP w  
Koprzywnicy. Nad  całością  czuwały organiza-
torki przedsięwzięcia - pani Ewa Dziuba i pani 
Elżbieta Beksińska–Kontow.

Po powitaniu gromadzonych i przedstawie-
niu komisji wraz z podaniem kryteriów ocenia-
nia nastąpiło krótkie zapoznanie z postacią Jana 
Brzechwy.

Recytacja wierszy przez uczestników kon-
kursu przeplatana była zapowiedziami, rymo-
wankami, zagadkami i pląsami.

W finale spotkania przewodnicząca jury - 
pani Magdalena Komorowska ogłosiła wyniki 

SPOtKanIe InteGRaCYjne

Zbigniew Kabata, ps. „Bobo”, to uczony, pol-
ski badacz, mieszkający w Kanadzie. Podczas 
okupacji był oficerem AK w oddziale partyzanc-
kim „Jędrusie”, działającym głównie na Kielec-
czyźnie. W „Jędrusiach” był również redaktorem, 
drukarzem i kolporterem prasy podziemnej „Od-
wet”. Zaraz po wojnie - ścigany przez NKWD 
i UB. Zbigniew Kabata jest autorem wielu pieśni 
i wierszy o tematyce partyzanckiej. Spod jego 
pióra wyszedł wiersz „Armia Krajowa”, nieoficjal-
ny hymn środowisk AK. Doceniony został wkład 
prof. Zbigniewa Kabaty wniesiony do światowej 
nauki. Kilka lat temu został wyróżniony najwyż-
szym kanadyjskim odznaczeniem państwowym 
Order of Canada Member. Do tej pory prof. Zbi-
gniew Kabata utrzymuje kontakt z redakcją „Od-
wetu”, pisma wznowionego kilka lat temu przez 
Stowarzyszenie Kombatantów „Jędrusiów” Żoł-
nierzy Armii Krajowej, ich Rodzin i Sympatyków 
z siedzibą w Połańcu. To właśnie z wiersza pt. 
„Armio Krajowa” został wzięty tytuł książki, która 
doczekała się trzeciego, uzupełnionego wydania. 
We wstępie do książki, który napisał Pan Leszek 
Kalinowski – przyjaciel Zbigniewa Kabaty -znaj-
duje się informacja o Szkole Podstawowej w Ko-
przywnicy, w której od 2000 roku organizowany 
jest Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji 

Zbigniewa Kabaty. Jego pomysłodawczynią jest 
pani dyrektor Teresa Majczak. Jak napisał Leszek 
Kalinowski: „Pani Teresa Majczak (…) od wielu lat 
zajmuje się patriotycznym wychowaniem dzieci 
i młodzieży. Zauroczona pięknem poezji „Boba” 
zorganizowała konkurs recytatorski poezji Polski 
Walczącej, a w szczególności autentycznego żoł-
nierza oddziału „Jędrusie” – „Boba”. (…) zmobili-
zowała do działania władze szkolne i samorządo-
we, komitety rodzicielskie i społeczność sześciu 
miejscowości: Koprzywnicy, Mielca, Gawłuszo-
wic, Połańca, Sulisławic, Staszowa, swoją postawą 
uaktywniła mieszkańców regionu”. Międzyszkol-
ny Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Kabaty 
jest bardzo popularny w środowisku Koprzywni-
cy, cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, 
nauczycieli i mieszkańców. 

My – nauczyciele tej szkoły – jesteśmy dum-
ni, że nasze wspólne działania i praca mająca na 
celu rozbudzenie w młodych sercach uczniów 
patriotyzmu, budowanie szacunku dla Ojczyzny, 
historii oraz popularyzowanie piękna i wartości 
kultury narodowej znalazły odzwierciedlenie 
w publikacji wybitnego intelektualisty, jakim jest 
Zbigniew Kabata. Książka pt. „Byłaś radością 
i dumą” jest dostępna w bibliotece szkolnej.

Marzanna Łuczak

Spotkania z osobami niepełnosprawnymi  to 
jeden z elementów wychowawczych polegający 
na uwrażliwianiu i pozytywnym nastawieniu do 
„sprawnych inaczej”.

T.M.

KONKuRS RECYTATORSKI 
„POeZja jana BRZeCHWY”

konkursowych zmagań, a pani dyrektor wręczy-
ła zwycięzcom dyplomy i nagrody książkowe. 
A oto i wspomniani szczęśliwcy:

I miejsce - Katarzyna Kijania – ucz. kl. Ib
II miejsce - Dominik Bernyś – ucz. kl. Ia
III miejsce – Julia Chmiel i Paweł Simko – 

uczniowie kl. Ia
Wyróżnienia – Julia Cieciura - ucz. kl. Ia; 

Julia Marczewska - ucz. kl. Ib
Pozostali uczniowie otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i długopisy.
Sponsorem nagród był pan Leszek Cieciura- 

PPHU- Błonie oraz dyrekcja szkoły, za co ser-
decznie w imieniu dzieci dziękujemy.

Poezja dla dzieci powinna bawić, uczyć, 
wzruszać i wychowywać. Wiersze Jana Brze-
chwy jak najbardziej spełniają swoją rolę. Peł-
ne humoru teksty przekazują wiedzę o świecie, 
kształtują postawy życiowe i charakter.

Konkurs recytatorski adresowany do pierw-
szaków był jedną z form rozbudzania wśród 
dzieci zainteresowań czytelniczych, uczył sztuki 
deklamacji.

Ów kontakt z pięknym słowem był także 
okazją do rozwoju talentów i aktywności twór-
czej siedmiolatków – co było założeniem projek-
tu.

Organizatorzy
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

CHOInKOWe SZaleńStWO! na sportowo, czyli zdrowo!
Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” działający przy Szkole Podstawowej w Niedź-

wicach za cel główny przyjął wszechstronny, sportowy rozwój swoich podopiecznych. 
Dlatego też posiada bogatą  ofertę dyscyplin sportowych tj.: łucznictwo, badminton, piłka 
siatkowa, ręczna, nożna, pływanie, narciarstwo, tenis stołowy, bilard. Oprócz zajęć sporto-
wych organizuje też zawody w szkole oraz uczestniczy w zawodach zewnątrzszkolnych. 

I tak w ostatnim czasie został rozegrany Szkolny Turniej w Łucznictwie. Oto zwycięzcy:

Święto zwane „walentynkami” zostało 
uczczone w Szkole Podstawowej w Niedźwi-
cach. Składało się ono z trzech części: kon-
kursu na najpiękniejszą i najciekawsza kartkę 
walentynkową,   z poczty walentynkowej oraz 
części artystycznej.

Konkurs na najciekawszą i najbardziej ory-
ginalną kartkę walentynkową został ogłoszony 
dwa tygodnie przed świętem. Cieszył się du-
żym zainteresowaniem, kartki były naprawdę 
ciekawe i pomysłowe, więc decyzja jury nie 
była prosta. Po długich debatach wyłoniła 
zwycięzców, a zostali nimi: Marcelina Klimo-
wicz, Anna Ambroziak, Daria Musiał, Jaś Toś, 
Wiktoria Kaczmarska, Amelia Wałaszczyk  
i Emilia Ciździel.

Poczta walentynkowa od lat cieszy się 
wielkim powodzeniem, tak było i tym razem. 
Wiele osób otrzymało w tym dniu wyrazy 
sympatii od swoich kolegów, koleżanek i zna-
jomych. 

W końcu doczekaliśmy się upragnionej 
pory roku – wiosny. A ponieważ wszyscy bar-
dzo ją lubimy to zgotowaliśmy jej nie byle  ja-
kie powitanie.

Dnia 21 marca 2012 roku w Szkole Podsta-
wowej w Niedźwicach od rana panował ruch 
i wielkie podniecenie, gdyż przewidziano na 
ten dzień wiele atrakcji.

O godz. 8.00 rano zebraliśmy się wszyscy 
na korytarzu w celu rozstrzygnięcia jednego 
z kilku konkursów – na najpiękniejszą Marzan-
nę. W tym roku był to konkurs klasowy. Prace 
były piękne, duże, kolorowy i bardzo pomy-
słowe.  Jury złożone z przewodniczących klas 
i kilku rodziców wybrało Marzannę klasy II. 

Następnie spacerkiem udaliśmy się nad 
pobliską rzeczkę w celu wypełnienia tradycji 
i spalenia symbolicznej zimy. 

Po powrocie do szkoły uczniowie klas 0-III 
pojechali do Sandomierza na przedstawienie 
o przygodach misia i jego przyjaciół. Główne 
motto spektaklu to: „Żyj i baw się po trzeź-
wemu bez przemocy w rodzinie”. W całości 
koszt wyjazdu pokryła Gminna Komisja Prze-
ciwdziałania Alkoholizmowi w Koprzywnicy.

W tym czasie w szkole uczniowie klas IV-
-VI rozstrzygnęli kolejny konkurs na najbardziej 
śmieszne i i najbardziej kolorowe, wyjściowe 
ubranie wiosenne. W pierwszej kategorii zwy-
ciężyła uczennica klasy V – Karolina Haja, 
w drugiej uczennica klasy VI – Monika Pyszczek.

Wśród chłopców:
Granica Patryk
Graboń Mateusz
Szymański Karol

Wśród dziewcząt:
Żurek Aleksandra
Haja Karolina
Majchrowska Karolina

Wśród uczniów klas I-III
Graboń Eliza
Kilarski Wiktor
Ciździel Emilia

Odbył się także Szkolny Turniej  w Badmintona, w którym zwyciężyli:
Wśród chłopców:
Graboń Mateusz
Lipiec Radosław
Granica Patryk

Wśród dziewcząt:
Pyszczek Monika
Mazur Maria
Żurek Aleksandra

Miał miejsce także Szkolny Turniej Tenisa Stołowego, a jego zwycięzcy to:

Wśród chłopców:
Lipiec Radosław
Granica Patryk
Graboń Mateusz

Wśród dziewcząt:
Żwirek Patrycja
Żurek Aleksandra
Pyszczek Monika

Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci pucharów i dyplomów.

Warto także nadmienić, iż nasi uczniowie są już po Półfinałach Wojewódzkich                          
w Świętokrzyskiej Lidze Szkół Podstawowych w Badmintona. 

Odbyły się one 17 marca w Busku Zdroju, a nasi uczniowie zajęli tam następujące 
miejsca:

Wśród dziewcząt:
Pyszczek Monika
Żwirek Patrycja
Kuśmierz Anna 

Wśród chłopców:
Granica Patryk
Graboń Mateusz
VI. Lipiec Radosław

Ponadto UKS  „JUNIOR” już po raz szósty otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na Powszechny Program Na-
uki Pływania „Już Pływam”, w kwocie 13 tys. zł. 

Zajęcia będą odbywały się w tym roku szkolnym od marca do czerwca na Pływalni 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, a nauką pływania zostanie obję-
tych ok. 60 uczniów.

Opiekunowie

Taneczne szaleństwo miało miejsce dnia 11 
lutego 2012 roku na sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Niedźwicach. Tego dnia odby-
ła się tzw. „choinka”, która jest już tradycją tej 
szkoły i zazwyczaj odbywa się przed feriami.

Uczniowie bawili się przy piosenkach, któ-
re wygrywał im zespół MARKENS. A że w tym 
roku ferie mieliśmy bardzo późno i I semestr 
był bardzo długi, to zabawa też musiała być 
być długa i trwała od godz. 13 do 20. Ucznio-
wie bawili się do ostatniej piosenki.

Nie mogło zabraknąć tradycyjnych zabaw 
i piosenek tj. „Jedzie pociąg...”, „Mam chus-
teczkę haftowaną...”, „Stary niedźwiedź...”. Był 
też konkurs polegający na odgadnięciu wyko-
nawcy granej piosenki. 

O poczęstunek w celu zapewnienia rege-
neracji utraconych sił zadbała Rada Rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Niedźwicach.

Dzieci zmęczone, ale wytańczone i szczę-
śliwe udały się na zasłużony odpoczynek.

aa                  

WITAJ WIOSNO !!!

Kolejnym punktem w harmonogramie 
atrakcji tegoż dnia były gry i zabawy. Ucznio-
wie siedząc w kółeczku losowali karteczki 
z różnymi zadaniami, które mieli wykonać. 
Wśród nich były m.in.:
• językowe połamańce np.  „Baba bada ba-

obaby. Baba dba o oba baobaby.”;
• zadania do wykonania np. „Przeproś drzwi, 

które przed chwilą kopnąłeś”;
• ułożenie rymowanki o wiośnie;
• zaśpiewanie piosenki.

Odbył się także klasowy konkurs na naj-
ładniejszy i najbardziej kolorowy plakat o wio-
snie. W kategorii wiekowej klas I-III zwycięzy-
ła klasa II, zaś wśród klas IV-VI klasa V.

Po zmaganiach umysłowo-artystycznych 
przyszedł czas na sportowe, które przygoto-
wał i przeprowadził nauczyciel wychowania 
fizycznego.

aa

WalentYnKI !!!

Część artystyczną przygotowała i wykona-
ła klasa VI. Skupili się tym razem na powie-
dzeniach i przysłowiach związanych z miło-
ścią, piosenkach o miłości oraz wierszach tj. 
„Rozmowa liryczna”.

Wszystkim życzymy, aby cały rok okazywali 
sobie wzajemnie tylko pozytywne uczucia.

aa
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Zespół Szkól Ogólnokształcących w Koprzywnicy

„Nasza szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, 
ale także otwartego dialogu młodzieży z nauczycielami…”.

„Dzień Otwarty Szkoły 2012” 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Papieża jana Pawła II w Koprzywnicy

„jak karnawał, to karnawał…”

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy 
odnoszą liczne sukcesy sportowe.  Zarówno 
dziewczyny jak i chłopcy uczestniczą z powo-
dzeniem w różnych rozgrywkach szkolnych, 
międzyszkolnych, powiatowych i wojewódz-
kich. W roku szkolnym 2011/2012 nasi „spor-
towcy” zdobyli szereg pucharów i dyplomów, 
które można obejrzeć w gablocie szkolnej. 

W styczniu 2012 r. odbyły się Zawody 
w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców, 
gdzie Mateusz Sroczyński, Eryk Grębowiec 
i Piotr Cichoń zdobyli Mistrzostwo Powiatu 
i tym samym awansowali do Mistrzostw Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.  

W lutym 2012 r. reprezentacja chłopców 
brała udział w Zawodach z Piłki Koszykowej 
gdzie wspólnymi siłami i ciężką pracą zdoby-
li  II miejsce i tytuł Wicemistrza Powiatu San-
domierskiego.  Byli to między innymi: Konrad 
Świder, Piotr Cichoń, Jakub Bryła, Marcin Siu-
dak, Damian Sieradzki, Mateusz Nasternak, 
Eryk Grębowiec i Piotr Stefaniak, Damian 
Olechowski i Jakub Zbirada.

W marcu 2012 r. reprezentacja dziewczyn 
wzięła udział w Powiatowych Zawodach Pił-
ki Siatkowej, gdzie zdobyły III miejsce. Były to 
między innymi: Joanna Lipczyńska, Joanna 
Fiedoronek, Weronika Domań, Izabela Ma-
terkowska, Aneta Nasternak, Justyna Paruch, 
Katarzyna Skuza, Iwona Przewłocka, Angeli-
ka Ciździel i Justyna Czarnecka. 

Jak co roku uczniowie naszego  gimnazjum 
brali także udział w XVII Halowym Turnieju 

Piłki Nożnej organizowanym przez Ekologicz-
ny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
gdzie zdobyli II miejsce. Byli to między innymi: 
Damian Sieradzki, Piotr Cichoń, Damian Ole-
chowski, Jakub Bryła, Marcin Stypa i Mate-
usz Grębowiec oraz Krystian Pyszczek, który 
otrzymał nagrodę dla „najlepszego bramkarza”.

Wszystkim naszym „sportowcom” życzy-
my dalszych sukcesów, niech pamiętają o tym, 
że „powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż 
odnieść go po raz pierwszy”.

Anna Babiak, Sławomir Grzyb,  
Tomasz Oszczudłowski

OSIąGnIĘCIa SPORtOWe
„Różnica między kimś, kto osiąga sukcesy, a innymi ludźmi nie polega na braku siły czy też 

wiedzy, ale raczej na braku woli.”

Już po raz drugi w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących im. Papieża Jana Pawła II w 
Koprzywnicy odbył się „Dzień Otwartych 
Drzwi”. Tego dnia zapraszamy  Wszystkich 
chętnych, którzy chcą zapoznać się z naszą 
bogatą ofertą edukacyjną. Uczniowie mają 
także niepowtarzalną okazję zobaczyć szkołę 
od „wewnątrz”, poznać nauczycieli oraz zoba-
czyć pracownie i ich wyposażenie.

Tak też było i w tym roku, dnia 28.03.2012 
r. w progi Naszej Szkoły przybyli uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasiń-
skiego w Koprzywnicy, Szkoły Podstawowe 
im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach oraz 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gnieszo-
wicach.

O godz. 10.30 przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego wraz z Panem Dyrektorem 
przywitali zaproszonych gości. W tym dniu  
„szóstoklasiści” wspólnie ze swoimi wycho-
wawcami mieli okazję obejrzeć krótką prezen-
tację multimedialną oraz scenkę i film z życia 
Naszej Szkoły. Następnie udali się na krótkie 
lekcje pokazowe z wykorzystaniem tablic mul-
timedialnych oraz „krótki spacer po szkole”. 
Po powrocie na świetlicę szkolną czekały na 
nich pokazy z fizyki i chemii oraz kącik flory-
styczny. W punkcie informacyjnym mogli za-
poznać się z zasadami rekrutacji na rok szkolny 
2012/2013 a także uzyskać informacje na temat 
funkcjonowania szkoły, zajęć dodatkowych 
oraz osiągnięć Naszych uczniów. Na kory-
tarzach odwiedzający mogli obejrzeć  prace  
plastyczne oraz osiągnięcia sportowe naszych 
uczniów . 

Na koniec Wszyscy razem udali się na halę 
sportową, gdzie odbyła się lekcja pokazowa z 
wychowania fizycznego, na której uczniowie 
zaprezentowali swoje umiejętności z gimnasty-

ki akrobatycznej. Zaproszeni goście otrzymali 
także foldery reklamujące naszą szkołę.

W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicz-
nego oraz uczniów ZSO im. Papieża Jana 
Pawła II w Koprzywnicy dziękujemy serdecz-
nie Wszystkim za przybycie do naszej szkoły. 
Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami nie 
był czasem straconym i niebawem dołączycie 
do Naszej społeczności szkolnej. 

Gorące podziękowania kierujemy w stronę 
p. Danuty Majkowskiej, p. Lidii Skrzyneckiej, 
p. Anny Kitlińskiej, p. Sylwii Marcjan, p. Sła-
womira Grzyba i p. Tomasza Oszczudłow-
skiego oraz Gronu Pedagogicznemu ZSO im. 
Papieża Jana Pawła II za pomoc w przygoto-
waniu „Dnia Otwartego Szkoły”. Nie możemy 
także zapomnieć o naszych uczniach, którzy 
włożyli wiele pracy i energii aby „ten dzień 
stał się prawdziwym świętem szkoły”. 

Dziękujemy:
Anna Babiak i Małgorzata Baj

Dnia 1 lutego 2012 r. w ZSO im. Papieża 
Jana Pawła II w Koprzywnicy odbył się Bal Kar-
nawałowy pod hasłem „Bal w krainie bajek” 
zorganizowany przez Samorząd Uczniowski 
oraz wychowawców i uczniów klas drugich 
gimnazjum. Dyskoteka rozpoczęła się o godz. 
16.30 i trwała do godz. 20.00. Głównym celem 
zabawy była integracja uczniów, zapewnienie 
im wspólnej, interesującej i ciekawej zabawy 
oraz wytworzenie wśród nich pogodnego i ra-
dosnego nastroju.

Podczas imprezy odbyły się różne zabawy 
i konkursy, m. in. wybór najlepszego przebra-
nia karnawałowego, w którym I miejsce zdoby-
ła Magdalena Płaneta – kl. III a, przebrana za  
„żonę Winnetou” czy najlepiej tańczącej pary 
– Joanna Lipczyńska i Konrad Solpa – kl. III a. 

Punktem kulminacyjnym naszej zabawy 
był wybór Króla i Królowej Balu, którymi zo-
stali Joanna Lipczyńska i Szymon Galek.

Niestety, jak mówi znane przysłowie 
„wszystko co dobre, szybko się kończy” i dla 
nas także nadszedł czas pożegnania. Każdy 
trochę zmęczony tańcami ale pełen emocji 
i wrażeń ze wspólnej zabawy oraz nadziei na 
kolejne spotkanie, udał się do zacisza własne-
go domu.

SU i uczennice klasy II d

Spotkanie opłatkowe w Zbigniewicach

KuSOKI w Dmosicach

W dniu 24 lutego 2012r. w Świetlicy Wiej-
skiej w Zbigniewicach odbyło się spotkanie 
opłatkowe zorganizowane przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich. Na uroczystość zapro-
szono władze Miasta i Gminy Koprzywnica: 
Burmistrza p. Marka Jońcę, sekretarza p. Doro-
tę Kruszec-Nowińską i Przewodniczącą Rady 
Miasta p. Annę Paluch. Uroczystość poprowa-
dziła sołtys p. Anna Baran.

Najważniejszą częścią spotkania było po-
dzielenie się opłatkiem, który jest odwiecznym 
symbolem zgody i pojednania oraz wspólne 
śpiewanie kolęd. Po wspólnym kolędowaniu, 
wszyscy uczestnicy spotkania, oprócz doznań 
duchowych, mogli posilić się wigilijnymi potra-

wami: pierogami z kapustą i grzybami, kapusta 
z grochem oraz żurkiem. Potrawy przygoto-
wały gospodynie z KGW. Podczas spotkania 
opłatkowego była także okazja do tego aby 
wymienić się swoimi poglądami, podyskuto-
wać o minionym czasie i o planach oraz na-
dziejach związanych z Nowym Rokiem.

Małgorzata Grudzień

Dawniej w ostatni dzień karnawału trzeba 
było się wyszaleć. Zwykle od tłustego czwartku 
aż do wtorku następnego tygodnia trwało szaleń-
stwo, ale trzeba było z nim uważać i zakończyć 
zabawę przed wybiciem północy. Tłusty czwar-
tek nie był dniem objadania się – tym dniem był 
wtorek. Dlatego w Świetlicy Wiejskiej we wtorek 
21.02.2012r. podczas trwających ferii zimowych  
w Dmosicach panie z KGW i MGOKiS wspól-
nie zorganizowali Kusoki czyli ostatki. Kusoki to 
nazwa pochodząca od kusych czyli krótkich dni 
i nocy, a oto niektóre wspomnienia dawnego kar-
nawału, które przedstawiły mieszkanki Dmosic: 

Bronisława Skrzynecka: W ostatnim tygodniu 
cała nasza Rzeczypospolita szalała, zależało to 
od regionu, okres karnawału w ostatnim tygodniu 
nazywano zapustami bądź kusokami. W te ostat-
nie trzy dni poprzedzające środę popielcową były 
huczne zabawy na całego, żeby każdy mógł się 
wyszaleć przed postem. Te ostatnie dni karnawału 
to był cały cykl obrzędów, które w obecnym czasie 
nie funkcjonują.

Dawniej to stawiano na zabawę i tańce, mówio-
no - kto jak wysoko podskoczy to tak mu obrodzi. 
Chłopcy tańczyli na owies i ziemniaki a kobiety na len, 
bo był taki styl zabawy. Był to taniec wirowy w kole.

Po wojnie także hucznie obchodzono ,,kusoi”, 
były to przeważnie baliki w prywatnych domach, 
jeżeli było dużo chętnych to równocześnie było 
w dwóch domach. Jeżeli się tak zdarzyło to po skoń-
czonych tańcach muzykanci się kasowali było granie 
na całego i muzyka rozlegała się na całą wieś. Chętni, 
którzy chcieli uczestniczyć w tym spotkaniu zbierali 
się i wspólnie uzgadniali wszystko, kobiety wspólnie 

piekły ciasta- były to przeważnie ciasta drożdżowe 
z różnymi dodatkami, np. jabłka, mak i ser.

Stefania Bernyś: Kusoki były to ostatnie trzy dni 
karnawału. W okresie przedwojennym mieszkańcy 
wsi starali się obchodzić te dni hucznie z tańcami 
i wesołymi zabawami.

W tych ostatnich dniach przed Wielkim Po-
stem starano się najeść do syta, wytańczyć, pośpie-
wać i wybawić. Robiono tez sobie psikusy, często 
bardzo przykre np. przypinano komuś łebek od 
śledzia na plecach. Co zamożniejsi gospodarze 
zbierali się i uzgadniali gdzie i u kogo się zabawią. 
Gospodynie przynosiły produkty do pieczenia 
i wspólnie były pieczone drożdżówki, napoleonki 
 i jabłeczniki. Wędlina była zawsze swojskiego wy-
robu, pieczono też często gęś aby było suto.

Najwięcej zabaw było w niedzielę i bawiono się 
do samego rana. We wtorek w ostatni dzień karna-
wału każda rodzina niezależnie od zamożności sta-
rała się przygotować dla wszystkich domowników 
dużo jedzenia tłustego, słodkiego i do stya. W tym 
dniu  objadano się i w tym dniu było wiele zwy-
czajów, np. trzeba było objeść się jajkami aby kury 
dobrze niosły. Kobiety musiały wytańczyć się w tym 
dniu po to by obrodził len i konopie. Kobiety, które 
uczestniczyły w zabawie wtorkowej przed północą 
kobiety tańczyły w kole podskakując i przytupując 
w takt oberka śpiewały: ,,Na konopie i len, żeby się 
rodziły, żeby nasze dzieci gołe nie chodziły”

Chłopy stojąc za kobietami także w podsko-
kach i z przytupem tańczyli podrzucając czapki 
i śpiewając: ,,Na ziemniaki, owies i żyto żeby się 
rodziły, żeby nasze dzieci głodne nie chodziły”

Stanisława Ciamaga: Pamiętam, że kusoki tj. 
ostatnie dni przed środą popielcową były zawsze 
obchodzone jako wyjątkowe dni. Nawet będąc 
dziećmi czekaliśmy na przyjazd rodziców z jarmar-
ku bo zawsze dostawaliśmy upominki i było dużo 
słodkości.

Mogę powiedzieć, że cała społeczność wiejska 
uczestniczyła w przygotowaniu wspólnej zabawy. 
Baliki, które odbywały się w prywatnych domach 
przygotowywane były przez wszystkich uczestni-
ków. Wspólnie bawili się młodzi i starsi. Obecnie 
można tylko powspominać stare czasy może biedne 
ale wesołe.
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Co słychać w Kole emerytów?
8 stycznia 2012r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Koła Emerytów. 

Gościny udzieliła nam p. Dyrektor DK Alicja Stępień. Przewodnicząca koła złożyła seniorom 
serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności w nowym roku. Wszyscy połamali się opłatkiem, 
śpiewali kolędy a nawet tańczyli (dla zdrowia). Wieczór upłynął nam w radosnym nastroju.

12.02.2012r. spotkaliśmy się ponownie, były życzenia z okazji Walentynek, choć do za-
kochania nikt się nie przyznał. Przy herbatce i pączkach planowaliśmy pracę na całe lato. 
Postanowiliśmy zorganizować wycieczkę do Częstochowy, Wieliczki i Oświęcimia, Tarno-
wa, Ćmielowa, Kozłówki i Kazimierza a jesienią w góry – Krynica lub Zakopane. Do udziału 
w tych wyjazdach zapraszamy lubiących podróżować, a ,,młodych” emerytów chętnie przyj-
miemy do koła.

Maria Kalinowska

PRĘŻne DZIaŁanIa StOWaRZYSZenIa

naSZe DMOSICe 

Stowarzyszenie Dla Rozwoju Sośniczan
Stowarzyszenie to powstało na przełomie 2011/2012 r. dzięki inicjatywie komitetu założy-

cielskiego, składającego się z działaczy lokalnych, którym na sercu leży  rozwój i dobro wsi. 
Działaczami tymi są: Alicja Stępień, Magdalena Grela oraz Wojciech Miklas, dzięki tym osobom 
Stowarzyszenie Dla Stowarzyszenia Sośniczan poczyniło starania o swoja osobowość prawną. 
Pamiętną datą jest 29.07.2011 r, kiedy to opracowano statut Stowarzyszenia, natomiast kolejnym 
krokiem był wybór zarządu i komisji rewizyjnej, w których znaleźli się:

Zarząd:
Prezes - Agnieszka Macias
Sekretarz - Roman Cichoń
Członek zarządu – Leszek Sado
Członek zarządu – Tomasz Surowiec

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji - Danuta Rączkowska
Członek Komisji – Monika Bokwa
Członek Komisji -  Piotr Drypa

04.01.2012 r. dzięki członkom organizacji dokonano wpisu Stowarzyszenia do Krajowego 
Rejestru Sądowego, a jego nr KRS to: 0000405837 zaś nr REGON to: 260580220. Priorytetem dla 
Stowarzyszenia Dla Rozwoju Sośniczan jest: aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, 
wspieranie rozwoju wsi, promowanie Sośniczan, gminy oraz regionu sandomierskiego oraz jego 
mieszkańców jak również podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz 
pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych krajowych i zagra-
nicznych.

Dla wsi powstanie Stowarzyszenia to już bardzo wiele, a ludzie zrzeszeni w jego kręgu, któ-
rych starania są jak najbardziej pracą społeczną doskonale wiedzą czego chcą dla swojego oto-
czenia i w jaki sposób osiągnąć zamierzone cele. 

lz

Działania Gospodyń z KGW w Sośniczanach
Gospodynie z KGW w Sośniczanach działają bardzo dynamicznie jeszcze w 2011r. 26 XI 

zorganizowały Andrzejki dla 16 par a później był Sylwester dla 21 par. Kolejne spotkania wynikłe 
z ich inicjatywy to:

12 II  – Choinka dla dzieci, w której uczestniczyło 31 pociech.
18 II  – Zabawa karnawałowa dla dorosłych, na której bawiło się 17 par.
08 III – Dzień Kobiet były życzenia, kwiaty i czekoladki ufundowane przez Radę Sołecką.
15 III  – Spotkanie kobiet na zajęciach rękodzielniczych pod okiem p. Alicji Krawczyk.
23 III  – Spotkanie bibułkarskie – praca nad palmą.

W każdy wtorek i piątek w Sośniczanach odbywały się również zajęcia aerobowe dla pań. 
Wszyscy doskonale wiedzą, że gospodynie z Sośniczan bardzo dobrze gotują i na wszelkie 

organizowane przez nie imprezy dania wykonują wspólnie i we własnym zakresie. Należy pod-
kreślić, również, że KGW w Sośniczanach przygotowuje się do wyjazdu na Targi Turystyki Wiej-
skiej w Kielcach, które odbędą się 20.IV.2012r. Nasze gospodynie prezentować tam będą potrawy 
regionalne promujące stoisko Ziemi Sandomierskiej.

Agnieszka Macias

Napisany projekt przez Panią Mariannę Zych przewodniczącą KGW w Dmosinach 
przyniósł oczekiwany efekt. Po długich staraniach 18.11.2011r zostaliśmy oficjalnie zareje-
strowani w KRS pod numerem 402387. 

W wielkiej euforii złożyliśmy dokumenty o przyznanie numeru NIP i REGON, które 
w ciągu kilku dni zostały nam przyznane. HURA. Zaczynamy poważnie działać.

Nasz utalentowany kolega Mariusz Żurek zajął się stroną estetyczna stowarzyszenia. 
Zaprojektował dla Nas logo, wizytówki oraz wygląd strony internetowej. Dzięki wielu 
wspaniałym osobom z fundacji Nowy Staw istniejemy również w sieci. Nasza strona inter-
netowa www.irp-fundacja.pl/dmosice ,adres email naszedmosice@onet.pl.

W tak krótkim czasie działania udało Nam się zorganizować wiele miłych spotkań. Dla 
każdego coś miłego. Gościliśmy w naszej świetlicy inne stowarzyszenia: Stowarzyszenie 
„Cztery Źródła” z gminy Klimontów, Stowarzyszenie Kobiet „Nasza Wieś” z gminy Budzi-
szewice. Liczymy, iż wspólne plany i przedsięwzięcia przyniosą radość i korzyść naszym 
stowarzyszeniom.

Nasze pociechy 06.12 spotkały Swego największego przyjaciela Mikołaja. Jak to w ży-
ciu bywa nie ma nic za darmo dzieciaki w wyśmienitych nastrojach wykazały się pomy-
słowością i sprytem. Pięknie ustroiły własnoręcznie wykonanymi ozdobami świetlice i cu-
downie pachnącą choinkę. Po zabawach przyszedł czas na nagrody. Każdy obecny został 
obdarowany prezentem. Bardzo ważnym dniem był 08.01 12WOŚP. Dzięki zaproszeniu 
Pani Dyrektor Alicji Stępień mogliśmy po raz wspomóc wspaniałą akcją Jurka Owsiaka . 
„Nasz artysta” Mariusz Żurek przekazał na aukcję swe dzieła.

Obecnie w naszej świetlicy odbywa się kurs j. angielskiego z projektu „Szkolenie Szan-
są na Sukces”. Zaś młodzież z LO w Klimontowie zaprosiła nasze stowarzyszenie do wspar-
cia zdrowej akcji „Mam haka na raka”, której celem było zwrócenie uwagi na profilaktykę 
zdrowia.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do wsparcia i uczestnictwa w naszych dzia-
łaniach. Obiecujemy, iż nie pozwolimy ludziom aby wolny czas spędzali samotnie przed 
telewizorem. Wszystkie nasze planowane działania umieszczamy na stronie internetowej 
stowarzyszenia NASZE DMOSICE.

Szymańska Nina
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nawiązanie współpracy między 
lokalnymi Grupami Działania

Sandomierz - Środa Wielkopolska

Sprostowanie
W związku z nieprawdziwymi infor-

macjami zamieszczonymi w 29 numerze 
„Koprzywnickich Pejzaży” w artykule 
„Otwarcie świetlic wiejskich” wyjaśnia-
my, że firma REM-TOR z Gdańska – spon-
sor telewizora przekazanego do świetlicy 
w Dmosicach, zajmuje się regeneracją 
rozjazdów kolejowych, a nie jak było po-
dane kładzeniem torów. 

Za pomyłkę najmocniej przepraszamy
Redakcja Koprzywnickich Pejzaży

W dniach 25-28 marca 2012 roku sied-
miu przedstawicieli (w tym z Gminy Ko-
przywnica) Sandomierskiego Stowarzyszenia 
Rozwoju Regionalnego – Lokalnej Grupy 
Działania przebywało z wizytą w Środzie 
Wielkopolskiej na zaproszenie Lokalnej Gru-
py Działania Lider Zielonej Wielkopolski. 
Celem wizyty było podpisanie listu intencyj-
nego w sprawie projektu współpracy oraz 
spotkania robocze podczas których opraco-
wano ogólną koncepcję projektu współpracy 
pomiędzy obydwiema Lokalnymi Grupami 
Działania. Spotkania z przedstawicielami Lo-
kalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wiel-
kopolski było dla nas okazją do poznania 

dorobku i realizowanych działań na rzecz 
lokalnych społeczności oraz wymianą do-
świadczeń. 

Podczas wizyty przedstawiciele SSRR- 
LGD mieli okazje odwiedzić: gród wczesno-
piastowski Giecz, Muzeum Ziemi Średzkiej-
mieszczące się w późnobarokowym dworku 
w Koszutach,  gminę Brodnica, zespół pa-
łacowy  w Rogalinie, stadninę koni „Fiord” 
w Młodzikowie, Poznań, zamek w Kórniku.

Dziękujemy Lokalnej Grupie Działania 
Lider Zielonej Wielkopolski oraz wszystkim 
osobom,  które odwiedziliśmy za miłe przy-
jęcie i poświęcony czas dla naszej grupy.

Justyna Borzęcka

W dniach 20 – 22 marca w Broniszach k/
Warszawy odbyły się Międzynarodowe Targi 
Kwiatów, Ogrodnictwa i Florystyki Flowers & 
HorTech Poland 2012. Sandomierski oddział 
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Modliszewicach zorganizował we 
współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy wyjazd stu-
dyjny na jeden dzień targowy dla aktywnych 
kobiet powiatu sandomierskiego. Inicjatywa ta 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wy-
jeździe wzięła udział 53 osobowa grupa osób 
działających m.in. w Koprzywnickim Kole 
Florystycznym,  Kołach Gospodyń Wiejskich 
z Sośniczan, Błonia, Dmosic i Zbigniewic, 
okolicznych florystów, pracowników ŚODR 
O/Sandomierz i MGOKiS w Koprzywnicy, 
a także wszystkich, których pasjonują kwiaty 
i rośliny ozdobne. 

Organizatorami Flowers & HorTech Po-
land 2012 była holenderska firma BTO Exhibi-
tions BV oraz Sigma International Poland Ltd. 
Sp. z o.o. Gospodarzem targów był Warszaw-
ski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy SA 
Bronisze. Były to pierwsze w Polsce między-
narodowe targi skupione tylko i wyłącznie na 
biznesie kwiatowym, ogrodniczym i technolo-
giach szklarniowych. 

W poszukiwaniu piękna 
i kwiatowych inspiracji

Uroczystego otwarcia targów dokonał 
Marcel Kurpershoek Ambasador Królestwa 
Niderlandów w Polsce. Głos zabrał także Mi-
rosław Mazuruk - Prezes Zarządu WR - SRH 
SA w Broniszach oraz Kuno Jacobs Przedstawi-
ciel BTO Exhibitions BV - organizatora targów. 
Tego dnia odbyło się również seminarium nt. 
aktualnych tendencji w uprawach pod osłona-
mi, podczas którego swoje referaty wygłosili: 
prof. Lilianna Jabłońska z Samodzielnej  Pra-
cowni Organizacji i Ekonomiki Ogrodnic-
twa SGGW, dr Dariusz Sochacki z Oddziału 
Roślin Ozdobnych Instytutu Ogrodnictwa 
i Adam Piotrowski, Szef Oddziału Brinkman 
Polska Sp. z o.o. 

W targach wzięło udział ponad 50 wy-
stawców z 10 krajów świata, m.in. z Holandii, 
Danii, Ekwadoru, Izraela, Kolumbii, Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich. Stoiska ekspo-
zycyjne poszczególnych krajów zachwycały 
pięknymi aranżacjami kwiatowymi. „Morze 
róż” rozmaitych kolorów i wielkości rozlewało 
się wzdłuż alejek wystawowych. Spośród nich 
ogromny podziw wzbudzały ponad 1,5 metro-
we róże z Kolumbii, które pod koniec targów 
sprzedały się jak świeże bułeczki dosłownie 
w kilkanaście minut. Jednocześnie uczestnicy 
mogli oglądać pokazy florystyczne, których 

tematem było „Przebudzenie”. Wiosenne in-
spiracje zaprezentowała holenderska grupa 
4-Teach Mistrza Florystyki Jana Aartsena, 
wykonując na żywo niezwykłe kompozycje. 
Swoje kwiatowe pomysły przedstawił również 
Tomek Max Kuczyński, a interpretację „Śród-
ziemnomorskiej Wiosny” - włoska florystka 
Rosalba Di Mattia. Ponadto odbyło się nie-
zwykłe Flower Show, podczas którego Grupa 
Mistrzowska Akademii Florystycznej Marioli 
Miklaszewskiej zaprezentowała swoje ekstra-
waganckie stroje z kwiatów. Zobaczyć można 
było m.in. gigantyczne naszyjniki, odlotowe 
kapelusze, ekscentryczne suknie i bogate do-
datki - bukiety, parasole, wachlarze, buty. Dla 
uczestników targów firma Euroflorist zorgani-
zowała dodatkowo loterię fantową z ciekawy-
mi nagrodami. 

Targi Flowers & HorTech Poland 2012 były 
miejscem spotkania polskich i zagranicznych 
producentów kwiatów, szkółkarzy, wiodą-
cych importerów i eksporterów, handlowców, 
przedstawicieli centrów ogrodniczych, a tak-
że mistrzów florystyki i wszystkich miłośni-
ków kwiatów i ogrodnictwa. Uczestnictwo 
w targach stworzyło możliwość dzielenia się 
doświadczeniem, wiedzą i przede wszystkim 
było ogromną inspiracją. 

Edyta Stępień/ODR Sandomierz
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nowy zarząd KS Koprzywianka
Dnia 29.01.2012r. podczas Nadzwyczajnego Zebrania Wyborczego został wybrany 

nowy zarząd Klubu Sportowego Koprzywianka. Nowo wybranym prezesem został pan Ad-
rian Piątkowski natomiast V-ce Prezesami zostali panowie Paweł Klubiński i Radosław Wi-
śniewski. Członkowie zarządu to Andrzej Podkowa-skarbnik i Tomasz  Siwecki.

Rozmowa z Pawłem Klubińskim 
V-ce Prezesem KS Koprzywianki

lz: Panie Pawle, gratuluję nominacji na 
V-ce Prezesa teraz czeka na Pana bardzo 
wytężona praca, ponieważ  kto interesuje się 
klubem, wie że to zarząd jest najbardziej za-
angażowany w sprawy jego funkcjonowania. 
Pozyskuje sponsorów, współpracuje z gminą, 
poświęca Klubowi Sportowemu bardzo dużo 
czasu. Jaką koncepcję pracy zarząd będzie 
propagował i na czym będzie ona polegała?

Paweł Klubiński: Dziękuję,  pyta pani 
o koncepcję pracy zarządu, a więc jest ona 
bardzo prosta, a mianowicie odbudowanie 
dobrego imienia naszego klubu. Gdyż jak 
wszyscy  zainteresowani wiedzą,  klub prak-
tycznie przestał istnieć, z takich lub innych 
powodów. Ale nie mnie jest nikogo oceniać.

lz: Panie Pawle jakie są plany dotyczące 
rozwoju klubu, czy zmieni się obecny wizeru-
nek stadionu i jakie to będą zmiany?

Paweł Klubiński: Jeśli chodzi o plany,  
to oczywiście odbudowanie zespołu, który 
swoją grą i osiąganymi wynikami znów  bę-
dzie  cieszył i przyciągał tłumy kibiców na 
stadion. Myślę, że zmieni się również wize-
runek stadionu,  ale tu już nie tylko chęci za-
rządu wystarczą, lecz w dużej części pomoc 
uMiG w Koprzywnicy.

lz: Utrzymanie drużyny w V lidze to oczy-
wiście ogromne koszty. Jak nowy zarząd myśli 
poradzić sobie z tym trudnym wyzwaniem?

Paweł Klubiński: KS Koprzywianka utrzy-
muje się głównie z pieniędzy przyznanych 
przez uMiG, nie są to jakieś wielkie pieniądze 
w porównaniu z budżetami drużyn z oko-
licznych gmin. Ale myślę, że przy wsparciu 
sponsorów  będziemy w stanie funkcjonować 
jako klub. Nie zapominajmy że Koprzywian-
ka to również dwie drużyny juniorskie

lz: Kto jest obecnie w kadrze trenerskiej KS 
Koprzywianki?

Paweł Klubiński: Trenerem pierwszego 
zespołu jest Jacek Rączkowski zaś trenera-
mi juniorów są Wojciech Mrozik i Tomasz 
Oszczudłowski.

lz: Czego można życzyć klubowi w obec-
nym sezonie?

Paweł Klubiński: Myślę, że oczywiście 
tego czego życzy sobie większość drużyn 

w naszej grupie rozgrywkowej czyli utrzy-
mania w V lidze. A nam jako zarządowi wy-
trwałości i determinacji w dążeniu do zało-
żonych celów.

lz: Dziękuje za rozmowę klubowi życzę 
sukcesów sportowych a kibicom w trwającym 
sezonie jak najwięcej emocji.  

Paweł Klubiński: Dziękuje i w imieniu za-
rządu serdecznie zapraszam wszystkich do 
kibicowania.

Zryw Zbigniewice
Podokręg Sandomierz ŚZPN zorganizował 

cykl turniejów halowych w piłkę nożną, nad 
którymi patronat honorowy objął Starosta San-
domierski p. Stanisław Masternak.

W turnieju wzięło udział 12 zespołów re-
prezentujących kluby z terenu działania Pod-
okręgu Sandomierz ŚZPN: WISŁA Sandomierz, 
KOPRZYWIANKA Koprzywnica, ZRYW Zbi-
gniewice, GKS Świniary, HURAGAN Wilczyce, 
MAROL Jacentów, ALIT I Ożarów, ALIT II Oża-
rów, STRAŻAK Bidziny, ESTER Wojciechowice, 
SPARTA Dwikozy, KS Tarłów.

Turnieje eliminacyjne rozgrywane były 
w 10 halach sportowych: 10.12.2011 r. w Bi-
dzinach i Dwikozach; 11.12.2011 r. w Sando-
mierzu, 10.12.2011 w Dwikozach, 17.12.2011 
w Koprzywnicy i Bidzinach; 15.01.2012 
w Ożarowie i Łoniowie; 22.01.2012 w Wilczy-
cach i Koprzywnicy.

Celem rywalizacji było wyłonienie mistrza 
Podokręgu Sandomierz w halowej piłce nożnej.

Awans do turnieju finałowego wywalczy-
ły drużyny: ALIT I Ożarów, SPARTA Dwikozy, 
ZRYW Zbigniewice oraz jako czwarta – dru-
żyna ALIT II Ożarów (z najlepszym dorobkiem 
punktowym spośród drużyn zajmujących II – 
gie miejsca w grupach).

Po rozegraniu III rund eliminacyjnych z tur-
nieju wycofała się drużyna MAROL Jacentów 
– ubiegłoroczny triumfator turnieju.

Turniej finałowy o puchar Starosty San-
domierskiego został rozegrany 11.02.2012 r. 
w hali MOSiR w Sandomierzu.

Wyniki meczy finałowych:
ZRyW Zbigniewice - ALIT I Ożarów  5:3
ALIT II Ożarów - SPARTA Dwikozy  1:3
ALIT I Ożarów - SPARTA Dwikozy  3:2
ZRyW Zbigniewice - ALIT II Ożarów 3:1
ALIT II Ożarów - ALIT I Ożarów  2:5
SPARTA Dwikozy - ZRyW Zbigniewice 2:2

Tabela II Halowych Mistrzostw 
Podokręgu Sandomierz

 1. ZRyW Zbigniewice 
 2 ALIT I Ożarów
 3. SPARTA Dwikozy
 4. ALIT II Ożarów
 5. WISŁA Sandomierz
 6. HuRAGAN Wilczyce
 7. GKS Świniary
 8. KS Koprzywianka
 9. KS Tarłów
 10. STRAŻAK Bidziny
 11. ESTER Wojciechowice
 12. MAROL Jacentów

W turnieju finałowym prowadzono do-
datkową klasyfikację w następujących katego-
riach:

Najlepszy strzelec turnieju - Pacholczak 
Przemysław (ZRYW)

Najlepszy zawodnik turnieju - Zdybski 
Konrad (ALIT I )

Najlepszy bramkarz turnieju - Boduła Pa-
weł

Nagrody w postaci dyplomów dla wszyst-
kich uczestników turnieju, pucharów dla naj-
lepszych drużyn, nagrody indywidualne dla 
najlepszego strzelca turnieju, najlepszego 
bramkarza i najlepszego zawodnika oraz gorą-
cy posiłek dla uczestników turnieju finałowe-
go, zapewnił Starosta Sandomierski.

Od lewej: Pacholczak Przemysław, Piętka Dominik, Ciach Wojciech, Żuraw Michał, Papka Adam, Granica Krzysztof, Jońca Mateusz, Pacholczak Sylwester, Białao Mateusz

Organizator – Świętokrzyski Związek Piłki 
Nożnej w Kielcach ufundował dla zwycięz-
ców i wszystkich uczestników turnieju atrak-
cyjne nagrody w postaci sprzętu sportowego 
(I nagroda - komplet strojów piłkarskich).

Tygodnik Nadwiślański ufundował pu-
char Fair Play, który przypadł drużynie ALIT 
I Ożarów.

Zarząd Podokręgu Sandomierz składa 
serdeczne podziękowania na ręce Wójtów  
i Burmistrzów miejscowości, gospodarzy po-
szczególnych turniejów eliminacyjnych za 
wzorową organizację, nieodpłatne udostęp-
nienie hal sportowych oraz przygotowanie 
gorących posiłków dla uczestników zawodów.

 Zbigniew Dziuba

Piłkarze ze Zrywu Zbigniewice triumfowali w II Halowych Mistrzo-
stwach podokręgu Sandomierz o Puchar Starosty Sandomierskiego.



W sobotę 14 stycznia 2012 roku na hali 
sportowej w koprzywnicy odbył się VIII Tur-
niej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Koprzywnica. Do udziału 
zgłosiło się dziewięć drużyn z naszej gminy 
Dmosice, Trzykosy, Gnieszowice, Koprzyw-
nica I, Koprzywnica II, Krzcin, Ciszyca, Łuko-
wiec, Cegielnia. 

Dnia 28.01.20012 już po raz trzeci od-
był się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koprzyw-
nicy. 

Do udziału w turnieju zgłosiło się 8 klu-
bów w tym drużyna z Cegielni, zwycięzcy 
turnieju o Puchar Burmistrza, który odbył się 2 
tygodnie wcześniej 14.01.2012, zgodnie z tra-
dycją najlepsza drużyna amatorska ma prawo 
do udziału w turnieju drużyn zawodowych 
czyli klubów sportowych. Sokół Jachimowi-
ce, KS Koprzywianka,  Zryw Zbigniewice oraz 
LZS Samborzec tak przedstawiała się pierwsza 
grupa, z której do dalszych rozgrywek przeszły 
2 zespoły mianowicie Zryw Zbigniewice oraz 
KS Koprzywianka. Agricola Łoniów, Huragan 
Wilczyce, Cegielnia, Nowico Świniary to skład 
drugiej grupy z której awans wywalczyły klu-
by ze Świniar oraz Łoniowa.

Gr. I

1. Sokół Jachimowice
2. KS Koprzywianka
3. Zryw Zbigniewice
4. LZS Samborzec

VIII turniej Halowej Piłki nożnej 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica

Rozgrywki odbywały się w dwóch gru-
pach, z których awansowały po dwie drużyny. 
Do dalszych rozgrywek awansowały drużyny 
z Ciszycy, Trzykós oraz Cegielni. Lepsza oka-
zała się drużyna z Cegielni która pokonała w 
finale drużynę z Trzykós 4:0.  Trzecie miejsce 
zajęła drużyna z Ciszycy pokonując drużynę 
ze Krzcina. Wiec kolejno miejsca zajęli: 

• Cegielnia 
• Łukowiec 
• Ciszyca 

Przyznane zostały także nagrody indy-
widualne dla króla strzelców, którym został 
Paweł Zwolski z drużyny z Cegielni dla naj-
lepszego bramkarza którym został Grzegorz 

Śledź również z Cegielni  oraz dla najlepszych 
zawodników, którymi zostali Kiljanski i Floras 
z drużyny ze Krzcina. 

TO

Puchar Przewodniczącej RM w Koprzywnicy

Gr. II 

5. Agricola Łoniów 
6. Huragan Wilczyce 
7. Cegielnia 
8. Nowico Świniary

W finale spotkały się kluby z naszej gminy 
czyli Zryw Zbigniewice pokonując Agricole 
Łoniów w karnych 3:2, oraz KS Koprzywianka 
pokonując Nowico Świniary również w kar-
nych 10:9. Ostatecznie KS Koprzywianka po-
konała Zryw Zbigniewice 2:0. Trzecie miejsce 
zajął klub sportowy Nowico Świniary również 
w karnych pokonując Agricole Łoniów. Przy-
znane zostały również indywidualne nagrody 
dla najlepszego bramkarza został nim Grdeń 
Szczepan zawodnik KS Koprzywianki, dla 
najlepszego zawodnika został nim Cieśla Do-
minik z klubu Nowico Świniary oraz dla króla 
strzelców został nim Pacholczak Przemysław 
z klubu sportowego Zryw Zbigniewice.    

I.  KS Koprzywianka 
II. Zryw Zbigniewice 
III. Niwico Świniary

TO

W dniu 17 marca 2012 roku obył się III 
turniej piłki siatkowej „dzikich drużyn”. Do 
rozgrywek zgłosiło się 10 drużyn: Padew 
Narodowa, Wola Baranowska, TS Stale, Ki-
szone Ogórki, Mamuśki & Dzieci, Agnieszka 
Maśloch, Volley Team, Łoniów, Gnieszowi-
ce, Ciszyca. Po zaciętych meczach, które 
sędziowali Oszczudłowski Tomasz oraz 

III turniej Piłki Siatkowej 
„Dzikich Drużyn” za nami

Mrozik Wojciech do finałowych rozgrywek 
przeszły cztery zespoły Volley Team, Wola 
Baranowska, TS Stale, Kiszone Ogórki. 

Ostatecznie miejsca zajęli:
I miejsce: Wola Baranowska
II miejsce:  Volley Team
III miejsce:  Kiszone Ogórki

TO


