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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
chcemy Państwu życzyć wielu łask od Zmartwychwstałego Jezusa.

Aby radosne Alleluja było ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Aby w ten szczególny czas nie zabrakło rodzinnego ciepła,

ludzkiej życzliwości oraz wiosennego nastroju. 
Spokojnych i zdrowych Świąt w imieniu swoim, radnych Rady Miejskiej 

oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy życzą: 

                                      Anna Paluch                                           Marek Jońca
Przewodnicząca Rady Miejskiej                Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica

Rezurekcja
Rezurekcja! Biją dzwony!
Na wszechświata biją strony.
Alleluja! Pan Zmartwychwstał!
Żarem serca ludzkość ogrzał.

Na kościołach biją dzwony
Lud w procesjach – rozmodlony,
Wielbi Pana Zmartwychwstanie,
Śle do Boga dziękczynienie.

Ziemia także wielbi Pana
Swą zielenią i kwiatkami,
Nowym życiem i kwiatów trelami.
Świat radosny, rozśpiewany.

Helena Grzegorczyk
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14	 marca	 2013	 r.	 Muzeum	 Okręgowe	
w	Sandomierzu	zorganizowało	dla	młodzieży	
szkolnej	 IX	 edycję	 warsztatów	 zajęciowych	
Wielkanocna Plastyka Obrzędowa – odzwier-
ciedleniem naszych tradycji.	 Zaprzyjaźnieni	
z	 Muzeum	 rękodzielnicy	 prezentowali	 róż-
norodne	 motywy	 dekoracyjne,	 techniki	 styli-
styczne,	występujące	w	wielkanocnej	plastyce	

Plastyka obrzędowa w Sandomierzu

2 marca br  podczas uroczystej gali na 
zamku w Baranowie Sandomierskim nagro-
dzono	laureatów	pierwszej	edycji	konkursu	
„Inicjatywa.	Innowacja.	Integracja”,	w	któ-
rym	udział	wzięły	lokalne	organizacje	po-
zarządowe,	grupy	nieformalne	 i	 instytucje	
kultury	 z	 obszaru	 działania	 Fundacji	 Fun-
dusz	Lokalny	SMK.	Na	konkurs	napłynęło	
w	sumie	15	zgłoszeń	w	tym	z	naszej	gminy,	
jedno	z	Miejsko-Gminnego	Ośrodka	Kultu-
ry	 i	 Sportu	w	Koprzywnicy	 zaś	 drugie	 ze	
„Stowarzyszenia	na	rzecz	rozwoju	wsi	So-
śniczany”.	

Wytypowana	 przez	 koprzywnicką	 in-
stytucję	 kultury	 ubiegłoroczna	 inicjatywa	
pn.	 Piknik	 Cysterski	 „W	 cieniu	 cysterskiej	
jabłoni”	 została	 zauważona	 i	 pozytywnie	
oceniona	przez	kapitułę	konkursową	otrzy-
mując	II	miejsce	wraz	z		nagrodą	pieniężną.		
Przypominamy	że	Piknik Cysterski odbył 
się w niedzielę 24 czerwca 2012 na 

W	urokliwym	zamku	w	Baranowie	Sandomierskim	2	marca	br.	odbyła	 się	uroczysta	gala	
zorganizowana	przez	Fundację	Fundusz	Lokalny	SMK	dotycząca	m.in.	rozstrzygnięcia	I	edycji	
konkursu	„Inicjatywa.	Innowacja.	Integracja”	za	rok	2012.	

  

Najlepsze inicjatywy lokalne 2012 roku nagrodzone

II nagroda za Piknik cysterski „W cieniu cysterskiej jabłoni”
terenie pocysterskiego zespołu klasztor-
no-kościelnego w Koprzywnicy. Program 
pikniku został tak zaplanowany aby wy-
eksponować wszystkie atrakcyjne miejsca 
zespołu pocysterskiego. 

W programie imprezy znalazł się mię-
dzy innymi pokaz tańca dworskiego, ro-
dzinne puszczanie lampionów w niebo, 
prezentacja ginących zawodów: przędze-
nie, wyplatanie, tkanie, wicie wianków 
kwietno-ziołowych i wiele innych atrakcji.

W	tegorocznej	edycji	największe	uznanie	
i	nagrodę	za	zajęcie	pierwszego	miejsca	zdo-
był	projekt	„Gospodarstwa	winiarskie	na	San-
domierskim	 Szlaku	 Jabłkowym”	 realizowany	
przez	stowarzyszenie	Sandomierski	Szlak	Jabł-
kowy.	Galę	Fundacji	Fundusz	Lokalny	MSK	na	
zamku	w	Baranowie	Sandomierskim	uświetni-
ły	występy	Sebastiana Jesioła Jesiołowskiego, 
oraz Dagmary Czechury.

A.S.

Laureatem	tegorocznej	edycji	konkursu	zostało	Stowarzyszenie	„Sandomierski	Szlak	Jabłko-
wy”	zaś	naszej	instytucji	kultury	przypadło	zaszczytne	drugie	miejsce	za	„Piknik	Cysterski”	oraz	
nagroda	pieniężna.

Wielkanocny 
zwyczaj w Sośniczanach

Od ubiegłego weekendu będąc w Sośni-
czanach przy drodze krajowej mamy okazję 
zobaczyć palmy wielkanocne nadające wio-
sce niecodzienny świąteczny nastrój.

Palmy	są	efektem	prac	członkiń	Koła	Go-
spodyń	Wiejskich,	które	aktywnie	uczestniczą	
w	kultywowaniu	tradycji,	jednocześnie	dbając	
o	wizerunek	swojej	miejscowości.	Wszystkim	
spotkaniom	 koła	 towarzyszy	 ogromny	 za-
pał	i	chęć	do	pracy,	co	z	resztą	widać	w	ich	
aktywnej	 twórczości.	 Pomysł	 godny	 naśla-
dowania,	 urzeczywistnia	 świąteczny	 nastrój	
i	przypomina	o	wspólnym	przeżywaniu	Świąt	
Wielkanocnych.

Już	po	raz	XIV	Muzeum	Okręgowe	w	San-
domierzu	zorganizowało	w	sobotnie	przedpo-
łudnie	poprzedzające	nadejście	Niedzieli	Pal-
mowej	Śniadanie	Wielkanocne.	To	 spotkanie	
popularyzujące	 zwyczaje	 i	 obrzędy	 ludowe,	
wielkanocną	plastykę	obrzędową,	świąteczną	
kuchnię	oraz	folklor	słowno-muzyczny	miesz-
kańców	naszego	regionu	wpisało	się	na	trwa-
le	w	sandomierskiej	tradycji.	Przebiegało	ono	
w	 podniosłej	 atmosferze	 na	 Sali	 Rycerskiej,	
udekorowanej	 okazałymi	 pięknymi	 palmami	
wielkanocnymi, stroikami, bukietami wiosen-
nych	kwiatów.	Przy	odświętnie	nakrytych	sto-

obrzędowej.	Uczniowie	 sandomierskich	 szkół	
podstawowych	 mieli	 okazję	 nauczyć	 się	 jak	
wykonać	tradycyjną	palmę	wielkanocną,	pisan-
ki,	kwiaty	z	bibuły	czy	okolicznościowe	stroiki.	
Serdecznie	dziękujemy	pedagogom	i	młodzie-
ży	szkolnej	za	udział	w	warsztatach,	jak	i	pro-
wadzącym,	Alicji	Krawczyk	 i	Małgorzacie	Sa-
rzyńskiej	z	gminy	Koprzywnica.	

Iwona Łukawska, fot. Marek Banaczek 

Koprzywnicka święconka na Zamku w Sandomierzu Sandomierski Jarmark 
Wielkanocny 

w „zimowej szacie”
W	dniach	22-24	marca	br.	w	zimowej	

scenerii na Rynku Starego Miasta w San-
domierzu	odbył	się	Jarmark	Wielkanocny.	
Organizatorem	był	Urząd	Miejski	 i	Firma	
Amelia,	zaś	honorowy	patronat	pełnił	Bur-
mistrz	Sandomierza.	Na	straganach	swoje	
wyroby	 prezentowali	 rękodzielnicy,	 rze-
mieślnicy,	twórcy	wyrobów	ceramicznych,	
artystycznej	odzieży	użytkowej	z	różnych	
regionów	Polski.	Były	też	lokalne	przysma-
ki	 z	 Sandomierskiego	 Szlaku	 Jabłkowego	
jak	wino	i	miody.	Na	straganach	pojawiło	
się	 też	 piwo,	 góralskie	 oscypki,	 nalewki,	
tradycyjne	wędliny	i	pieczywa.	

Na	 tegorocznym	 jarmarku	 można	
było	także	podziwiać	artystyczne	wyro-
by	rękodzielnicze	naszych	uzdolnionych	
pań	 z	 gminy	 Koprzywnica:	 misterne	
kwiaty	bibułowe	Alicji Krawczyk, dizaj-
nerskie	wyroby	biżuteryjne	Małgorzaty 
Floras i Patrycji Bokwy oraz niepowta-
rzalne i oryginalne obrusy i serwety szy-
dełkowe Janiny Lipy. 

A.S
.

łach	zasiedli	goście	przybyli	na	tą	szczególną	
okazję	z	różnych	regionów.	

Jak	 co	 roku	podczas	 spotkania	była	oka-
zja	do	zaprezentowania	okazałych,	niezwykle	
kolorowych	koszy	wielkanocnych.	To	gospo-
darze	miast	 i	 gmin	wspólnie	z	zespołami	 lu-
dowymi,	 czy	 grupami	 młodzieżowymi,	 przy	
wtórze	 pieśni	 wielkopostnych,	 przyśpiewek	
i	 piosenek	 wielkanocnych	 przygotowanych	
specjalnie	na	tą	okazję	w	szczególny	świątecz-
ny	sposób	prezentowali	 tegoroczne	święcon-
ki.	Symbolika	wielkanocnej	palmy,	święcone-
go	 jajka	 i	 baranka,	 rezurekcji	 czy	 święcenia	

pokarmów	to	tylko	niektóre	obyczaje	jakie	zo-
stały	przybliżone	23	marca	2013r.	na	Zamku	
w Sandomierzu.

Naszej	 gminie	 przypadła	 tematyka	 jajka,	
którą	 to	 zaprezentowała	 grupa	 wokalno-te-
atralna	 przygotowana	pod	opieką	 instruktora	
Anity Bajorskiej.	 Na	 tegorocznym	 Śniadaniu	
Wielkanocnym	gminę	reprezentowały:	Sekre-
tarz MiG Dorota Kruszec-Nowińska, prze-
wodnicząca	 RM	Anna Paluch oraz dyrektor 
MGOKiS	Alicja Stępień.
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Producent serialu 
z wizytą w Koprzywnicy

Dnia	27	 lutego	b.r.	 na	 terenie	 gminy	Ko-
przywnica	gościliśmy	ekipę	producentów,	sce-
narzystów	oraz	gości	związanych	z	realizacją	
serialu	 „Ojciec	 Mateusz”.	 Celem	 spotkania	
było	zapoznanie	się	z	naszą	okolicą	oraz	lokal-
nymi	tradycjami	kulinarnymi,	które	być	może	
tak	posmakują	serialowej	Natalii,	że	okażą	się	
przydatne	 podczas	 redagowania	 powstającej	
książki	kulinarnej	tejże	gospodyni.

Goście	 zwiedzali	 teren	 dawnego	 zespo-
łu	 cysterskiego,	przyklasztorne	 tereny	zielone,	
cele,	piwnicę	oraz	klasztor.	Spotkali	się	również	
w	Domu	Kultury	z	lokalną	Gminną	Spółdzielnią	
„S.Ch.”	w	Koprzywnicy,	aktywnymi	kobietami	
z	Kół	Gospodyń	Wiejskich	z	Błonia,	Sośniczan,	
Dmosic,	 Zbigniewic,	 z	 członkiniami	 zespołu	
Powiślanie	 oraz	 z	 przedstawicielami	 zapro-
szonymi	z	innych	gmin:	KGW	wraz	z	Gminną	
Biblioteką	 w	Wilczycach,	 KGW	Wielogóra	 –	
Żuków	–Śmiechowice,	Maspek	Zawichost	czy	
grupa producencka Sad Sandomierski.  Nie za-
brakło	również	właścicielek	gospodarstwa	Szy-

manówka	i	Wojtasówka,	które	znajdują	się	na	
Sandomierskim	Szlaku	Jabłkowym.

Wszystkie	 kobiety	 prezentowały	 przed	
naszymi	 gośćmi	 przygotowane	 specjalnie	 na	
tę	 okoliczność	 potrawy	 kulinarne,	 domowe	
nalewki,	przetwory	czy	ciasta.	Wśród	potraw	
znalazły	 się	 m.in.	 karp	 faszerowany	 kaszą	
gryczaną	 i	 grzybami,	 zakonna	 kwaśna	 kasza	
jaglana,	podpłomyki,	chleb	koprzywnicki,	ku-
giel	 mieszczański,	 bidula,	 kaczka	 nadziewa-
na suszem owocowym, porka, pierogi babci 
Władzi,	 kotlety	 z	 kaszy	 gryczanej,	 parowań-
ce, szczodroki, szarlotka sandomierska, wino 
z	mniszka	lekarskiego	i	mus	jabłkowy.	

Gości	 przywitali	 m.in.	 Włodarz	 Miasta	
i gminy p. Marek Jońca, proboszcz dawnego 
opactwa cysterskiego ks. Jerzy Burek, prze-
wodnik po opactwie p. Jan Burek, dyrektor 
Domu	 Kultury	 p.	Alicja Stępień, przewodni-
cząca	Rady	Miejskiej	p.	Anna Paluch, przed-
stawicielka	ŚODR	o/Sandomierz	p.	Edyta Stę-
pień	oraz	wiele	zaproszonych	osób.

Wszystkim	spotkanie	bardzo	się	podobało	
i	upłynęło	w	miłej	atmosferze.	Goście	z	Ko-
przywnicy zabrali dobre wspomnienia oraz 
pyszne	 chleby	 i	 podpłomyki	 koprzywnickie	
z	piekarni	G.S.	„S.Ch”.	Burmistrz	Marek Joń-
ca	zachęcał	ekipę,	aby	rozważyła	możliwość	
nakręcenia	kilku	scen	na	terenie	naszej	gminy,	

natomiast	 panie	 prezentując	 potrawy	 próbo-
wały	gościom	dotrzeć	„przez	żołądek	do	ser-
ca”.	Pozostaje	być	dobrej	myśli,	że	będziemy	
mogli	 również	Koprzywnicę	zobaczyć	w	 tak	
znanym	 serialu,	 ponieważ	 jak	 powiedział		
producent p. Krzysztof Grabowski zwiedzane 
miejsca	bardzo	mu	się	podobały.

ao

Kinga Preis czyli gospodyni Natalia z serialu „Ojciec Mateusz” objęła patronat 
nad powstającą książką kulinarną. Przepisy do książki zbierane są	 z	 całego	 powiatu	
sandomierskiego.	W	takim	właśnie	celu	goście	zawitali	z	wizytą	do	naszej gminy. 

„Ojciec Mateusz”
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Za	oknami	śnieg	i	mróz	a	w	naszej	świetlicy	w	Dmosicach	prawdziwie	wiosenny	ruch	i	oży-
wienie.	Wszystko	to	za	sprawą	działającego	u	nas	stowarzyszenia	„Nasze	Dmosice”,	które	stara	
się	o	to,	by	dzieci	z	naszej	wioski	niezależnie	od	pory	roku,	miło	i	pożytecznie	spędzały	wol-
ny	czas.	Tak	właśnie	było	i	tym	razem.	Przedświąteczne	wieczory	dzieci	spędzały	w	świetlicy		
przygotowując	ozdoby	na	wielkanocny	stół,	znalazły	się	wśród	nich	piękne	stroiki,	pisanki	oraz	
kwiaty	z	bibuły.	W	przygotowywaniu	ozdób		wielkanocnych,	radą	i	pomocą	służyły	dzieciom:	
pani Maria  Krępa i Ilona Dubiel,	którym	przy	tej	okazji	pragniemy	serdecznie	podziękować.	

Podziękowania	należą	się	też	księdzu	Marcinowi Ćwiekowi, wikariuszowi z parafii N.M.P 
w	Sulisławicach.	Przybył	do	naszej	świetlicy,	by	wspólnie	z	dziećmi	zasiąść	przy	stole	i	spożyć	
wielkanocne	 śniadanie.	 Ksiądz	Marcin	 pobłogosławił	 pokarmy	 i	 przybliżył	 dzieciom	 tradycję	
Świąt	Wielkanocnych	oraz	związane	z	nimi	chrześcijańskie	zwyczaje	i	obrzędy.	Było	mnóstwo	
śmiechu	i	radości,	a	dzieci	wspaniale	się	bawiły	.	

Cykl	naszych	przedświątecznych	spotkań	zakończyliśmy	wspólnym	przygotowaniem	palmy	
wielkanocnej.	Do	jej	wykonania	wykorzystaliśmy	stworzone	wcześniej	przez	dzieci	kwiaty	z	kre-
piny	i	bibuły.	Trud	był	wielki,	ale	naprawdę	się	opłacił,	palma	wyszła	piękna	i	okazała.	W	nie-
dzielę	palmową	dzieci	zaniosły	palmę	do	kościoła.	Okazało	się,	że	była		największa	i	najwyższa.	
Nasza	palma	zdobyła	jedną	z	dwóch	nagród,	była	to	książka.	Dzieci	natomiast	na	osłodę	trudów	
ich	pracy	otrzymały	słodycze.

Mamy	nadzieję,	że	takich	spotkań,	jak	te	wielkanocne	będzie	więcej,	gdyż	dzięki	nim	ludzie	
wzajemnie	się	poznają,	uczą	się	ze	sobą	przebywać,	a	dzieci	choć	na	chwilę	zapominają	o	in-
ternecie i telewizji.

Ela		Graboń
P.S
Składamy	serdeczne	życzenia	wszystkim	naszym	przyjaciołom	i	tym,	którzy	nas	wspierają:	

radosnych	i		spokojnych	Świąt	Wielkanocnych,	smacznego	jajka	i	mokrego	dyngusa	życzy
Stowarzyszenie	„Nasze	Dmosice”.

A święta tuż, tuż!
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Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 25 stycznia 2013 roku 

Porządek obrad:
1.	Otwarcie	sesji.
2.	 	Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	poprzedniej	sesji.
3.	Informacja	z	realizacji	zadań.
4.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	
 Gminy na lata 2013-2022.
5.	Uchwalenie	budżetu	gminy	na	2013	rok.	
6.	Wolne	wnioski	i	zapytania	radnych.
7.	Zamknięcie	obrad	sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:
 
UCHWAŁA NR XXX/161/2013 
w	sprawie	przyjęcia	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gminy	na	lata	2013-2022.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koprzywni-
ca na lata 2013 – 2022 

Głównym	założeniem	opracowania	wieloletniej	prognozy	finansowej	jest	umożliwienie	we-
ryfikacji	długookresowej	stabilności	Gminy,	czyli	zdolności	do	obsługi	kredytowej	i	jednocześnie	
utrzymania	płynności	finansowej	w	długiej	perspektywie.

Zaplanowane	w	WPF	wartości	dochodów,	wydatków,	przychodów	i	rozchodów,	pozwalają	
na	ocenę	kształtowania	się	płynności	budżetu,	a	co	za	 tym	 idzie,	zdolności	do	 terminowego	
regulowania	zobowiązań	i	ocenę	możliwości	inwestycyjnych.

Wieloletnią	prognozę	finansową	Gminy	Koprzywnica	opracowano	do	roku	2022,	tj.	do	czasu	
całkowitej	spłaty	zaciągniętego	długu.

Dochody
Do	ustalenia	wysokości	podatku	rolnego,	leśnego	i	podatku	od	nieruchomości	przyjęto	staw-

ki	obowiązujące	w	2012	r.,	natomiast	do	podatku	od	środków	transportowych	przyjęto	wzrost	
o	4,0	%.	Podatki	i	opłaty	realizowane	przez	urzędy	skarbowe	i	inne	opłaty	lokalne	zaprojektowa-
no	w	oparciu	o	przewidywane	wykonanie	w	2012	i	wzroście	w	granicach	2-4	%.

Do	budżetu	na	2013	r.	wprowadzono	nowe	źródło	dochodu	–	wpływy	z	tytułu	gospodaro-
wania odpadami komunalnymi.

Kwotę	subwencji	ogólnej	dla	gminy	na	2013	r.,	która	zmalała	o	ok.	3,5	%	do	roku	2012	i	kwo-
tę	dochodów	z	tytułu	udziału	we	wpływach	z	podatku	dochodowego	od	osób	fizycznych,	które	
wzrosły	do	planu	o	ok.	17,2	%	przyjęto	z	informacji	Ministra	Finansów.

Dotacje	na	zadania	bieżące	przyjęto	w	wielkościach,	wynikających	z	otrzymanej	informacji	
od	Wojewody	Świętokrzyskiego	i	Krajowego	Biura	Wyborczego.

W	latach	2014	-	2017	założono	wzrost	dochodów	bieżących	o	ok.	3	%	w	każdym	roku,	na-
tomiast	w	latach	2018-	2022	o	2	%.

Planuje	się	również	dochody	bieżące	na	3	projekty	realizowane	przy	udziale	środków	unij-
nych	i	budżetu	krajowego	na	podstawie	podpisanych	umów:

Lp. Nazwa projektu
2013 2014

UE BK UE BK

1. Dążymy	ku	rozwojowi	z	indywidualizacją 10.200 1.800 - -

2. Razem w sieci 71.318 12.586 48.694 8.593

3. Wesoły	Przedszkolak 166.930 - 104.590 -

W	zakresie	dochodów	majątkowych	w	2013	r.,	zgodnie	z	podpisanymi	umowami	planuje	
się	otrzymać	dotacje	majątkowe	w	wys.	1.971.342	zł,	w	tym	na	dwa	przedsięwzięcia	związa-
ne	z	informatyzacją,	realizowane	wspólnie	urzędem	marszałkowskim	-	299.282	zł,	z	Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	1.638.560	zł	na	budowę	kanalizacji	sanitarnej	oraz	na	rozbudowę	
infrastruktury	turystycznej	przy	zalewie	33.500	zł.

Ponadto	planuje	się	uzyskać	dochody	ze	sprzedaży	majątku	gminy	w	kwocie	100.000	zł.	
Na	dzień	sporządzania	prognozy,	w	kolejnych	latach	nie	planuje	się	otrzymywania	dotacji	

majątkowych,	ani	sprzedaży	majątku.

Wydatki
W	2013	roku	z	uwagi	na	konieczność	spełnienia	warunków	określonych	w	art.	242	ufp	ogra-

niczono	wydatki	bieżące,	w	tym	remonty	/z	wyjątkiem	wydatków	„sztywnych”	na	zadania	obli-
gatoryjne/.	Z	uwagi	na	fakt,	że	realizowane	będzie	jedno	duże	zadanie	inwestycyjne,	ograniczo-
no wydatki na inne inwestycje. 

Dla	 pracowników	 zatrudnionych	 we	 wszystkich	 jednostkach	 organizacyjnych	 Gminy	 nie	
przewidziano	podwyżek	wynagrodzeń.

W	roku	2014	zakłada	się	wzrost	wydatków	bieżących	tylko	o	2	%,	w	tym	wynagrodzeń	i	skła-
dek	od	nich	naliczanych	oraz	wydatków	związanych	z	funkcjonowaniem	organów	j.s.t.,	pomimo	
zakładanego	wzrostu	dochodów	o	3	%.	W	kolejnych	założono	wzrost	wydatków	bieżących	o	3	
i	2%,	zgodnie	z	zakładanym	wzrostem	dochodów	bieżących.

Pozycja	„Wydatki	związane	z	funkcjonowaniem	organów	j.s.t.”	obejmuje	wydatki	rozdziału	
75023	–	urzędy	gmin	i	rozdziału	75022	–	rady	gmin.

Wydatki	na	obsługę	długu	zaplanowano	na	podstawie	harmonogramów	spłat	zaciągniętych	
kredytów	do	2022	 roku.	Odsetki	od	wszystkich	zaciągniętych	kredytów	naliczane	 są	według	
miesięcznej	stawki	wibor	3M	i	marży	banku.

Na	projekty	realizowane	przy	udziale	środków	unijnych	planowane	są	wydatki	bieżące	do	
roku	2014,	również	jedno	zadanie	inwestycyjne	realizowane	z	udziałem	środków	z	budżetu	UE	
zakończy	się	w	2014.	

Przychody
W	2013	r.	planuje	się	przychody	w	wysokości	200.000	zł,	pochodzące	z	zaciąganego	kredy-

tu	ze	spłatą	w	ciągu	3	lat,	tj.	od	roku	2014	do	2016.

Rozchody
Spłatę	długu	zaplanowano	do	2022	 r.	 na	podstawie	harmonogramów	 spłat	 zaciągniętych	

kredytów.	W	2013	r.	jest	kwota	70.000	zł.
Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)
Pozycja	„Wynik	budżetu”	-	kolumna	o	symbolu	28	załącznika	nr	1,	jest	różnicą	pomiędzy	

pozycjami	„Dochody	ogółem”	a	pozycją	„Wydatki	ogółem”.
Na	2013	rok	planuje	się	deficyt	budżetu	w	wysokości	130.000	zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki
Planowany	na	2013	r.	deficyt	budżetu	w	wysokości	130.000	zł	zostanie	pokryty	zaciągniętym	

kredytem.	Na	dzień	sporządzania	prognozy	planuje	się	nadwyżkę	budżetu	od	roku	2014	aż	do	
2022	tj.	do	czasu	całkowitej	spłaty	długu.

Kwota długu i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych
Kwota	wykazana	jako	dług	na	koniec	każdego	roku	jest	wynikiem	działania:	dług	z	poprzed-

niego	roku	+	zaciągany	dług	–	spłata	długu.	
Sposób	finansowania	długu	–	przyjmuje	się,	że	spłata	długu	jest	 finansowana	w	pierwszej	

kolejności	z	nadwyżki	budżetowej,	wolnych	środków,	spłacanych	pożyczek	oraz	nadwyżki	z	lat	
poprzednich.	W	następnej	kolejności	dług	finansuje	się	nowo	zaciągniętym	długiem.	

Relacja	o	której	mowa	w	art.	243	ufp	wyliczona	została	w	kolumnach	od	20	do	22b.
Relacja	planowanej	 łącznej	 spłaty	zobowiązań	do	dochodów	/kolumna	14/	nie	może	być	

większa	od	maksymalnego	dopuszczalnego	wskaźnika	spłaty	z	art.243	–	średnia	z	trzech	po-
przednich	lat	/kolumna	20/.	W	przeciwnym	wypadku	zostanie	naruszony	przepis	art.243	ust.1	
ustawy	(przepis	ten	wchodzi	w	życie	dopiero	od	2014	r.).	

Spełnienie	wskaźnika	spłaty	z	art.243	ufp	pokazuje	kolumna	22b,	z	której	wynika,	że	Gmi-
na	Koprzywnica	w	2013	r.	nie	spełnia	w/w	relacji.	Konieczne	jest	generowanie	jak	największej	
nadwyżki	operacyjnej,	która	jest	różnicą	między	dochodami	bieżącymi	a	wydatkami	bieżącymi	
i	którą	w	pierwszej	kolejności	przeznacza	się	na	spłatę	długu.	

W	naszej	Gminie	spłata	długu	/raty	kredytów	wraz	z	odsetkami/	w	2013	r.	wyniesie	640.000	zł,	
w	2014	r.	-	593.721	zł,	w	2015	i	2016	r.	średnio	ok.	978.000	zł,	a	w	pozostałych	latach	aż	do	
2022	r.	średnio	1.400.000	zł	w	każdym	roku.

Kwotę	długu	na	koniec	każdego	roku	pokazuje	kolumna	13,	a	w	kolumnach	18a	i	19a	obli-
czane	są	wskaźniki	dla	Gminy	wg	zasad	określonych	w	art.	169-170	„starej”	ustawy	(progi	15	%	
i	60	%)	obowiązujące	do	2013	r.

Przedsięwzięcia
W	ramach	przedsięwzięć	wykazanych	w	załączniku	nr	2	do	uchwały	w	sprawie	przyjęcia	

wieloletniej	prognozy	finansowej	wykazano	kwoty	wynikające	z	zawartych	umów.	
Wydatki	majątkowe	zaplanowano	na	przedsięwzięcia:

	 •	e-świętokrzyskie:	Budowa	Systemu	Informacji	Przestrzennej	Województwa	Świętokrzyskie-
go	w	kwocie	85.000	zł,	zakończone	zostanie	w	2013	r.

	 •	e-świętokrzyskie:	Rozbudowa	infrastruktury	informatycznej	j.s.t.	w	wys.	287.726	zł	w	2013	
r.	i	21.425	zł	w	2014	r.

	 •	Budowa	sieci	kanalizacji	 sanitarnej	w	msc.	Koprzywnica	na	kwotę	2.401.820	zł	zostanie	
zakończona	w	2013	r.

	 •	Rozbudowa	infrastruktury	turystycznej	przy	zalewie	w	Koprzywnicy	na	kwotę	72.402	zł.
Limit	 wydatków	 na	 przedsięwzięcia	 w	 ramach	 wydatków	 majątkowych	 wynosi	 łącznie	

2.868.373	zł.
Do	roku	2014	w	ramach	wydatków	bieżących,	będzie	kontynuowana	realizacja	projektu	„Ra-

zem	w	sieci”,	rozpoczętego	w	2011	r.	–	wydatki	w	2013	r.	to	kwota	98.711	zł	i	w	2014	r.	–	67.397	
zł	oraz	projektu	„Wesoły	Przedszkolak”,	rozpoczętego	w	2012	r.	

Wydatki	na	ten	projekt	w	2013	r.	wynoszą	179.530	zł,	a	w	2014	r.	–	121.790	zł.
Natomiast	w	2013	r.	zakończy	się	realizacja	projektu	„Dążymy	ku	rozwojowi	z	indywiduali-

zacją”,	zostaną	poniesione	wydatki	w	kwocie	12.000	zł.	
Limit	 wydatków	 na	 przedsięwzięcia	 realizowane	w	 ramach	wydatków	 bieżących	wynosi	

łącznie	479.428	zł.
Zgodnie	z	podpisaną	umową	z	Województwem	Świętokrzyskim	na	realizacje	projektu	pn.	

„Trasy	Rowerowe	w	Województwie	Świętokrzyskim”	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Rozwój	
Polski	Wschodniej,	zadanie	ma	być	ukończone	w	2015	r.

Realizacja	projektu	nie	wiąże	się	z	udziałem	finansowym	Gminy,	ponieważ	wkład	własny	do	
projektu	na	rzecz	partnerów	został	zabezpieczony	w	budżecie	województwa.

Natomiast	 koszty	 utrzymania	 trwałości	 projektu	wynoszą	 26.134	 zł	 i	 zostaną	 poniesione	
w	całości	przez	Partnera.	W	związku	z	powyższym	w	Wieloletniej	Prognozie	Finansowej	prze-
widziano	środki	na	ten	cel	od	roku	2015	do	2019,	zgodnie	z	art.	226	ust.	4	pkt	2	ufp	(zapewnienie	
ciągłości	działania	jednostki	UMiG).

Uchwała Nr XXX/162/2013 
w	sprawie	uchwalenia	budżetu	Gminy	Koprzywnica	na	2013	rok.

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 28 lutego 2013 roku 

1.	Otwarcie	sesji.
2.	Przyjęcie	porządku		obrad	i	protokołu	z	poprzedniej	sesji.
3.	Informacja	z	realizacji	zadań.
4.	Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2013	rok

5.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gminy	na	lata	2013-2022.
6.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	uchwalenia	Gminnego	Programu	Profilaktyki	 i	Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych	na	2013	rok.

7.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	wyodrębnienie	funduszu	sołeckiego	w	2014	r.
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8.	Podjęcie	uchwały		zmieniającej	uchwałę	w	sprawie		utworzenia	Miejsko	Gminnego		Ośrodka	
Kultury i Sportu w Koprzywnicy i nadania statutu. 

9.	Podjęcie	uchwały	zmieniającej	uchwałę	w	sprawie	określenia	przystanków	komunikacyjnych,		
których	właścicielem	lub	zarządzającym	jest	Gmina	Koprzywnica	oraz	warunków	i	zasad	ko-
rzystania	z	przystanków.

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

Zostały podjęte następujące uchwały:
 
UCHWAŁA NR XXXI/163/2013 
w	sprawie	dokonania	zmian	w	budżecie	gminy	na	2013	rok.

UCHWAŁA NR XXXI/164/2013 
w	sprawie		zmiany	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gminy	na	lata	2013-2022.

O B J A Ś N I E N I A
Uchwała	w	sprawie	zmiany	do	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gminy	na	lata	2013-2022	

obejmuje	 zmianę	 załączników:	 	Nr	 1-	 „Wieloletnia	 Prognoza	 Finansowa	 na	 lata	 2013-2022”,	
wynikającą	z	uwzględnienia	zmian	wprowadzonych	uchwałą	Nr	XXXI/163/2012	Rady	Miejskiej	
z	dnia	28	lutego	2013	r.

Zmiany	dotyczą	następujących	pozycji	w	WPF:

DOCHODY
-	 dochody	ogółem	–	zmniejszono	plan	o	kwotę	126.545	zł,
-	 dochody	bieżące	–	zwiększono	plan	o	kwotę	19.503	zł,
-	 dochody	majątkowe	–	zmniejszono	plan	o	kwotę	146.048	zł,	która	w	całości	dotyczy	środków	
z	UE,	w	tym	na	kanalizację	zmniejszono	plan	o	167.910	zł,	a	zwiększono	plan	o	21.862	zł	
z	tytułu	refundacji	środków	z	rozliczenia	zadania	-	rekultywacja	zalewu.

WYDATKI
-	 wydatki	ogółem	–	zwiększono	plan	o	kwotę	30.507	zł,	
-	 wydatki	bieżące	–	zmniejszono	plan	o	kwotę	21.529	zł,	w	tym:

-	zwiększono	wydatki	na	wynagrodzenia	o	kwotę	6.450	zł,
-	zwiększono	wydatki	związane	z	funkcjonowaniem	organów	j.s.t.	o	4.974	zł,
-	zmniejszono	wydatki	na	obsługę	długu	o	kwotę	45.000	zł.

-	 wydatki	majątkowe	–	zwiększono	plan	o	kwotę	52.036	zł,	w	tym	na	projekty	z	udziałem	środ-
ków	z	UE	zmniejszono	o	167.910	zł.

PRZYCHODY 
Wprowadzono	przychody	z	tytułu	wolnych	środków	w	wysokości	157.052	zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA             
W	związku	 z	popisanym	aneksem	do	umowy	na	 „Budowę	kanalizacji	 sanitarnej	w	msc.	

Koprzywnica	(ul.	Czynowa,	Żeromskiego,	Krakowska,	Armii	Krajowej,	Floriańska)	zmniejszono	
plan	dochodów	na	dofinansowanie	tego	zadania	o	167.910	zł,	a	zwiększono	plan	wydatków	ze	
środków	własnych	o	kwotę	180.946	zł.	Łączne	nakłady	wynoszą	2.698.028	zł,	wydatki	w	2013	r.	
–	2.414.856	zł,	w	tym	środki		z	UE	–	1.470.65

UCHWAŁA Nr XXXI/165/2013 
w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	wyodrębnienie	funduszu	sołeckiego	w	2014	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.	 	Wyodrębniony	 	 fundusz	sołecki	umożliwi	 sołectwu	realizacje	 inwestycji	 lo-
kalnych,	 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.	

Uchwałą Nr XXXI/166 /2013 
zmieniająca	uchwałę	w	sprawie	utworzenia	Miejsko	-	Gminnego	Ośrodka	Kultury	i	Sportu	

w Koprzywnicy i nadania statutu.

Zmiany	w	statucie	Miejsko	-	Gminnego	Ośrodka	Kultury	i	Spotu	w	Koprzywnicy	dokonuje	się	
w	związku	z	nowelizacją	ustawy	o	organizowaniu	i	prowadzeniu	działalności	kulturalnej	z	dnia	
31	sierpnia	2011	r.,	która	to	wprowadziła	zmiany	w	sferę	działalności	instytucji	kultury,	w	szcze-
gólności	w	zakresie	zasad	gospodarki	finansowej	instytucji	kultury.

Zgodnie	z	art.	13	ust.	1	ustawy	z	dnia	25	października	1991	roku	o	organizowaniu	i	prowadze-
niu	działalności	kulturalnej	(Dz.	U.	z	2012r.	poz.	406)	MGOKiS	działa	na	podstawie	statutu	nada-
nego	przez	organizatora,	stąd	Rada	Miejska	jest	właściwym	organem	do	dokonania	zmiany	statutu.

Biorąc	powyższe	pod	uwagę	podjęcie	uchwały	jest	celowe	i	uzasadnione.

UCHWAŁA Nr XXXI/167/2013 
zmieniająca	uchwałę	w	sprawie	określenia	przystanków	komunikacyjnych,		których	właści-

cielem	lub	zarządzającym	jest	Gmina	Koprzywnica	oraz	warunków	i	zasad	korzystania	z	przy-
stanków.

W	myśl	art.15	ust.1	pkt	6	w	zw.	z	art.	15	ust.	2	ustawy	z	dnia	16	grudnia	2010	r.	o	publicz-
nym	transporcie	zbiorowym	(Dz.	U.	z	2011r.	Nr	5	poz.	13,	z	późn.	zm.)	gmina,	jako	organizator	
publicznego	 transportu	 zbiorowego,	 zobligowana	 jest	 do	 	 określenia	 przystanków	 komunika-
cyjnych	i	dworców,	których	właścicielem	lub	zarządzającym	jest	jednostka	samorządu	teryto-
rialnego,	udostępnionych	dla	operatorów	i	przewoźników	oraz	warunków	i	zasad	korzystania	
z	tych	obiektów,	które	następuje	w	formie	uchwały	organu	stanowiącego	jednostki	samorządu	
terytorialnego.

Rada	Miejska	w	Koprzywnicy	uchwałą	Nr	XIX/106/2012	z	dnia	16	marca	2012	r.	dokonała	
wspomnianego	określenia	przystanków	komunikacyjnych.	Z	uwagi	na	konieczność	wprowadze-
nia	nazw	poszczególnych	przystanków,	zgodnie	z	zaleceniami	Świętokrzyskiego	Urzędu	Mar-
szałkowskiego,	 niezbędnym	 staje	 się	 dokonanie	 zmiany	 treści	 załącznika	Nr	 1,	 stanowiącego	
wykaz	przystanków,	będących	w	zarządzie	Gminy	Koprzywnica.

Biorąc	powyższe	pod	uwagę,	podjecie	niniejszej	uchwały	należy	uznać	za	uzasadnione.	

UCHWAŁA Nr XXXI/168/13
zmieniająca	uchwałę	w	sprawie	zarządzenia	poboru	od	osób	fizycznych	podatku	od	nieru-

chomości,	rolnego,	leśnego			w	drodze	inkasa	oraz	określenia	inkasentów	i	wysokości	wynagro-
dzenia za inkaso 

Na	podstawie	art.18	ust.	2	pkt	8	ustawy	z	dnia	8	marca	1990r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	
U	z	2001	r.	Nr	142,	poz.1591	z	późn.	zm),art.6	ust.12	,	ustawy	z	dnia	12	stycznia	1991r.	

o	podatkach	i	opłatach	lokalnych	(Dz.	U	z	2010	r.	Nr	95,	poz.613	z	późn.	zm),		art.6	b	ustawy	
z	dnia	15	listopada	1984	r.	o	podatku	rolnym	(Dz.	U.	z	2006	r.	Nr	136	poz.969	z	późn.	zm),

art.	6	ust	8	ustawy	z	dnia	30	listopada	2002	r.	o	podatku	leśnym	(Dz.	U.	Nr	200	poz.1682	
z	późn.	zm)	oraz	art.47	§	4a	ustawy	z	dnia	29	sierpnia	1997r.	–	Ordynacja	podatkowa	(Dz.	U.	

z	2013r	poz.749	),ze	względu	na	wniosek	sołtysa	za	zgodą	poprzedniego	inkasenta			zaistnia-
ła	konieczność			zmiany	uchwały.

UCHWAŁA Nr XXXI/169/2013 
w	sprawie	uchwalenia	Gminnego	Programu	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	Problemów	Alko-

holowych	na	2013	rok.

Ustawa	z	dnia	26	października	1982	roku	o	wychowaniu	w	trzeźwości	i	przeciwdziałaniu	
alkoholizmowi	nakłada	obowiązek	uchwalania	corocznie	przez	Radę	

Miejską	Programu	Profilaktyki	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych,	który	dotyczy	pro-
filaktyki	i	rozwiązywania	problemów	alkoholowych	oraz	integracji	społecznej	osób	uzależnio-
nych	od	alkoholu.

Trzeba	przyznać,	że	wszystkie	pary	wypadły	
bardzo	 dobrze,	 świetnie	 się	 prezentując	 na	
mieleckim parkiecie. Imprezie towarzyszy-
ły	 emocje,	 piękne	 stroje	 i	 świetna	 muzyka.	 
Warto	wspomnieć,	że	wszyscy	ci	tancerze	za-
czynali	tańczyć	w	koprzywnickim	Domu	Kul-
tury, pod okiem pani Justyny Klag-Żyguły. Na 

KoprZywnicKie pAry 
na turnieju tańca w Mielcu

W	 niedzielę,	 3	 lutego,	 w	 hali	 sportowej	
Szkoły	 Podstawowej	 nr	 11	 w	 Mielcu	 odbył	
się	 X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzy-
skiego.	Wzięły	 w	 nim	 udział	 pary	 taneczne	
z	49	klubów	i	szkół	tańca	z	całej	południowej	
Polski,	którzy	stanęli	do	rywalizacji	w	różnych	
kategoriach	wiekowych,	w	klasach	G,	F,	E,	D,	
C, B. 

W	turnieju	brały	udział	również	nasze	ko-
przywnickie	pary,	trenujące	od	kilku	lat	w	tar-
nobrzeskiej	Szkole	Tańca	,,Samba”.	Byli	to	-	tań-
czący	w	kategorii	pow.15	lat	w	klasie	E:	Anna 
Nowińska i Dawid Kurosad, Dominika Sarzyń-
ska i Konrad Solpa oraz Magdalena Płaneta 
i Łukasz Zwolski,	a	także	Aneta Rożek i Grze-
gorz Nowiński	w	wyższej	klasie	tanecznej	C.	

te	zajęcia	uczęszcza	duża	grupa	dzieci,	mło-
dzieży	a	także	dorosłych.	

Następnym	 turniejem,	 w	 którym	 wezmą	
udział	także	najmłodsi	koprzywniccy	tancerze	
będzie	Tarnobrzeski	Wiosenny	Turniej	Tańca	
Towarzyskiego	 (13-14	kwietnia),	na	który	ser-
decznie zapraszamy.

Uczestnicy	turnieju
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Zespół Szkól Ogólnokształcących w Koprzywnicy

W	środę,	9	stycznia	2013	roku	w	Zespole	Szkół	Ogólnokształcących	im.	Papieża	Jana	Pawła	
II	odbył	 się	 IX	Konkurs	Kolęd	 i	Pastorałek.	Po	 raz	kolejny	nasza	szkoła	miała	zaszczyt	gościć	
w	swoich	progach	najlepsze	chóry,	zespoły	wokalne	i	najzdolniejszych	wokalistów	województw	
świętokrzyskiego	i	podkarpackiego.	Patronat		nad	imprezą	objęli:	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Ko-
przywnica	–	p.	Marka Jońca,	proboszcz	parafii	p.w	św.	Floriana	ks.	Jerzy  Burek,	którzy	m.in.	
ufundowali	 nagrody	 i	 upominki	 w	 konkursie.	 Ponadto	 Gminna	 Spółdzielnia	 w	 Koprzywnicy	
sponsorowała	dla	uczestników	posiłek.	IX	Konkurs	Kolęd	i	Pastorałek	uroczyście	otworzył	dy-
rektor	szkoły	p.	Mirosław Sarzyński,	który	powitał	zaproszonych	gości	i	uczestników	konkursu,	
życząc	młodym	artystom	udanych	występów,	a	publiczności	wielu	muzycznych	wrażeń.	W	kon-
kursie	wzięły	udział	następujące	szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. bł. Jana Pawła II w Świniarach
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiązownicy Dużej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 
Publiczny Zespół Szkół w Łoniowie
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ślęzakach
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulanowie
Publiczne Przedszkole ,, Pod Sosnami” w Koprzywnicy
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego  w Koprzywnicy
Publiczny Zespół Szkól im. Oddziału Partyzanckiego ,,Jędrusie” w Sulisławicach
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Potoczku
Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy
Prezentacje	konkursowe	oceniała	Komisja	Artystyczna,	w	składzie:	p.	Marian Walewski, p. 

Stanisław Jurek, p. Andrzej Krakowiak, p. Jan Lipiński, p. Stanisław Kozioł. Jurorzy  brali pod 
uwagę	dobór	i	oryginalność	repertuaru,	muzykalność	i	walory	głosowe	wykonawców	oraz	ogól-
ny	wyraz	artystyczny.	Po	długich	i	burzliwych	obradach.	Jury	postanowiło	przyznać	następujące	
nagrody	i	wyróżnienia:

w kategorii szkoła podstawowa:
I	miejsce	–	grupa wokalno - instrumentalna ,,Platinum” z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Ślęzakach (opiekun:	p.	Łukasz	Jugo)

IX Konkurs Kolęd i Pastorałek Koprzywnica 2013
II	miejsce	–	Publiczny Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego ,,Jędrusie” w Su-

lisławicach (opiekun:	p.	Monika	Łęcka)
III miejsce -  Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy (opie-

kun:	p.	Bożena	Grzyb)
w kategorii gimnazjum:
I miejsce – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku (opiekun:	p.	Renata	Durda)
II	miejsce	–	Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy (opiekun:	p.	Kry-

styna	Piątek)
III	miejsce	–	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulanowie (opiekun:	p.	Alina	Grzybowska)
Laureaci	za	I	miejsce	otrzymali	magnetofony	zaś	II	i	III	miejsce	nagrodzone	zostało	pięknymi	

albumami	dotyczącymi	błogosławionego	 Jana	Pawła	 II	 i	 aranżacji	 dekoracji	 bożonarodzenio-
wych.	 Komisja	 Artystyczna	 podkreślała	wysoki	 poziom	 prezentacji,	 różnorodność	 repertuaru	
i	walory	głosowe	młodych	artystów.	Podczas	obrad	Jury	publiczność	wysłuchała	występu	ze-
społów	PLATINUM,	BLACKSTAR	i	WHISPPEARS,	NOT	SERIOUS	z	Zespołu Szkolno--Przed-
szkolnego i Gimnazjum w Ślęzakach, 	 a	 także	 zespołu	COZA	BAND	z	Gimnazjumw 
Tuszowie Narodowym.	Trzeba	przyznać,	że	zarówno	nasi	uczniowie	jak	i	zaproszeni	goście	
oraz	licznie	zgromadzona	publiczność	nie	kryła	wzruszeń	słuchając	swoich	ulubionych	melodii	
świątecznych,	bo	przecież	kto	ich	nie	zna	i	kto	ich	nie	lubi?	Zarówno	Ci	najmłodsi	jak	i	nieco	
starsi	wykonawcy	mieli	trudne	zadanie,	ponieważ	poziom	prezentowanych	utworów	był	bardzo	
wysoki.	Godnym	podkreślenia	jest	fakt,	że	oprócz	znanych	kolęd,	pojawiły	się	również	własne	
kompozycje.	Oryginalną	Łoniowską Pastorałkę	przedstawiła	grupa	wokalna	z Publicznego 
Zespołu Szkół w Łoniowie	 pod	kierunkiem	p.	Renaty	Mazurkiewicz	 i	 p.	Adriany	Tworek.	
Pastorałka,	do	której	 słowa	ułożyli	członkowie	zespołu,	 stanowiła	bardzo	 interesującą	propo-
zycję	rozszerzenia	naszego	klasycznego	repertuaru	świątecznego.	W	tym	roku	laureatem	kon-
kursu	został	uczeń	naszej	 szkoły	Michał Klusek.	W	kategorii	 gimnazjum	zajął	 II	miejsce	za	
wzruszające	wykonanie	kolędy Mizerna cicha. Michałowi	serdecznie	gratulujemy.	Hala	spor-
towa	rozbrzmiewała	muzyką	i	śpiewem	do	późnego	popołudnia.	Każdy	mógł	zanucić	kolędę,	
wspomnieć	wigilijny	wieczór	i	znów,	jeszcze	raz	poczuć	ciepłą,	rodzinną	atmosferę	świąt.Na	
zakończenie	głos	zabrali	przybyli	goście	Ks.	Proboszcz	Parafii	św.	Floriana	Jerzy Burek i Sekre-
tarz Miasta i Gminy Koprzywnica pani Dorota Kruszec	–	Nowińska.	Podkreślili	oni	wieloletnią	
tradycję	organizacji	konkursu,	dodając	iż	młodzi	artyści	prezentują	coraz	większy	profesjonalizm	
w	interpretacji	kolęd	i	pastorałek.	Zwrócili	uwagę	na	duże	zaangażowanie	nauczycieli	i	instruk-
torów	śpiewu	w	pracę	z	młodzieżą.	Podziękowali	organizatorom,	mówiąc	iż	impreza	wpisała	się	
na	stałe	w	kalendarz	szkolnych	i	środowiskowych	uroczystości.	Dziękujemy	MGOKiS		oraz	p.	
Michałowi Sarzyńskiemu	za	obsługę	techniczną	koncertu	oraz	wszystkim,	którzy	pomogli	nam	
w	organizacji	corocznego	kolędowania.	

Organizatorzy.

W	dniu	19	marca	2013	roku	w	Gminie		Koprzywnica	odbyły	się	XXXVI	eliminacje	gminne	
w	Ogólnopolskim	Turnieju	Wiedzy	Pożarniczej	 „Młodzież	Zapobiega	Pożarom”.	Turniej	miał	
na	 celu	 propagowanie	wśród	dzieci	 i	młodzieży	 szkolnej	 znajomości	 tradycji	 i	 historii	 straży	
pożarnej,	przepisów	z	zakresu	ochrony	 ludności,	ekologii	 i	 ratownictwa,	 rozpoznania	 sprzętu	
ratowniczo-gaśniczego	oraz	zasad	udzielania	pierwszej	pomocy.

Organizatorami	eliminacji	 gminnych	byli:	Zarząd	Miejsko-Gminny	Związku	Ochotniczych	
Straży	Pożarnych	RP	w	Koprzywnicy	i		Urząd	Miasta	i	Gminy	w	Koprzywnicy.	W	eliminacjach	
gminnych	wzięły	udział	dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	

w	Niedźwicach:	Emilia Stańczyk, Bartłomiej Stańczyk, Karolina Haja z opiekunem Macie-
jem Boćkowskim,	dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Koprzywnicy:	Michał Ordon, Wiktor Fudala, 
Jakub Drypa z opiekunem Wojciechem Mrozikiem	oraz	młodzież	z	Gimnazjum	w	Koprzywni-
cy:	Piotr Cetnarski, Błażej Domań, Karol Kaczmarski z opiekunem Stanisławem Judą

W	wyniku	eliminacji	gminnych	w	Ogólnopolskim	Turnieju	Wiedzy	Pożarniczej	„Młodzież	
Zapobiega	Pożarom”	szkół	podstawowych	 I	miejsce	zdobył	Michał Ordon,	 II	miejsce	zdobył	
Wiktor Fudala,	III	miejsce	zdobyła	Emilia Stańczyk.	Natomiast	w	gimnazjum	I	miejsce	zdobył	
Piotr Cetnarski, II miejsce Karol Kaczmarski, III miejsce Błażej Domań.

W	finale	powiatowym	naszą	gminę	będą	reprezentować	uczestnicy
I	miejsce:	Michał Ordon i Piotr Cetnarski.

Za	udział	w	Turnieju	wszyscy	uczestnicy	i	opiekunowie	otrzymali	dyplomy,	nagrody,	upo-
minki	oraz	słodycze,	które	zostały	ufundowane	przez	Gminną	Komisję	ds.	Rozwiązywania	Pro-
blemów	Alkoholowych	przy	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	w	Koprzywnicy.

Wszystkim	uczestnikom	gratulujemy	a	zwycięzcom	eliminacji	gminnych	życzymy	sukcesów	
na	kolejnych	etapach	Ogólnopolskiego	Turnieju	Wiedzy	Pożarniczej	„Młodzież	Zapobiega	Po-
żarom”.

Koprzywnica,	dnia	25.03.2013r.																																																																																								Opracowała:	Toś	Barbara

XXXVi ogólnopolski Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega pożarom”
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egzamin na kartę motorowerową 
w Zespole Szkół ogólnokształcących im. papieża Jana pawła ii w Koprzywnicy

Dnia	 20	 grudnia	 2012r.	 odbyła	 się	 część	
teoretyczna	 egzaminu	 na	 kartę	 motorowe-
rową.	 W	 obecności	 funkcjonariusza	 policji	
z	Komisariatu	w	Koprzywnicy	sierż.	Andrze-
ja Strojnowskiego	uczniowie	wykazywali	 się	
znajomością	przepisów	ruchu	drogowego.	Do	
egzaminu	przystąpiło	19	uczniów	klas	pierw-
szych	i	jeden	uczeń	klasy	drugiej	gimnazjum.	
Swoich	młodszych	kolegów	wspierało	i	udzie-
lało	cennych	wskazówek	7	uczniów	klas	dru-
gich	gimnazjum	 realizujących	projekt	eduka-
cyjny:

„Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? 
Przygotowanie do egzaminu na kartę motorowerową”. 

Część	praktyczna	egzaminu	odbyła	się	3	stycznia	2013r.	W	obecności	funkcjonariuszy	policji	
z Komisariatu w Koprzywnicy oraz Komendy Powiatowej Policji  w  Sandomierzu uczniowie wy-
kazywali	się	znajomością	przepisów	ruchu	drogowego	oraz	umiejętnościami	jazdy	na	rowerze	
i	motorowerze.	Zadaniem	uczniów	było	poprawnie	przejechać	tor	przeszkód	z	zachowaniem	
przepisów	ruchu	drogowego.	17	uczniów	przystępujący	do	egzaminu	zdali	go	pomyślnie.	Gra-
tulujemy!	

Organizatorzy.

KoprZywnicKie UrocZySToŚci UpAMiĘTniAJĄce 
150 rocZnicĘ wyBUcHU  powSTAniA STycZnioweGo 

Dzień Babci i Dziadka

W	 związku	 z	 przypadającą	 w	 bieżącym	
roku	150	rocznicą	wybuchu	powstania	stycz-
niowego	oraz	149	rocznicą	potyczki	pod	Spe-
randą	pod	honorowym	patronatem	Burmistrza	
Miasta i Gminy Koprzywnica Pana Marka 
Jońcy,	dnia	15	marca	2013	roku	odbyły	się	w		
naszym	mieście	 uroczystości	 upamiętniające	
te	historyczne	wydarzenia.

Organizatorem	 obchodów	 	 była	 również	
Rada	Miejska	w	Koprzywnicy	 i	Zespół	Szkół	
Ogólnokształcących	im.	Papieża	Jana	Pawła	II.

Obchody	zainaugurowała	uroczysta	msza	
święta	 w	 kościele	 p.w.	 Matki	 Bożej	 Różań-
cowej	 z	 udziałem	 pocztów	 sztandarowych	
UMiG	 Koprzywnica,	 szkół	 i	 jednostek	 OSP	
w	intencji	uczestników	powstania	styczniowe-
go	poległych	na	polu	walki,	straconych,	zesła-
nych	na	Sybir	i	wygnanych.

Uroczystej	 liturgii	 przewodniczyli	 pro-
boszcz	parafii	p.w.	Św.	Floriana	ks.	Jerzy Bu-
rek,	 proboszcz	 parafii	 p.w.	 Matki	 Bożej	 Ró-
żańcowej	ks.	Marek Dzióba oraz ks. profesor 
Marek Kozera,	którego	homilia	poruszyła	ser-
ca	wielu	zebranych.	

Po	mszy	 św.	 uczestnicy	 obchodów	udali	
się	 do	 sali	 widowiskowej	 Domu	 Kultury	 na	
dalszy	 ciąg	 uroczystości	 patriotycznych	 po-
święconych	 pamięci	 powstańców	 stycznio-
wych.

Po	 powitaniu	 zaproszonych	 gości	 Bur-
mistrz Miasta i Gminy Pan Marek Jońca przy-
pomniał	 zebranym,	 iż	 udział	 w	 obchodach		
rocznicowych		powstań	narodowych	to	nasz	
moralny	obowiązek	jako	Polaków	i	jako	ludzi	
szanujących	 takie	 wartości	 jak	 patriotyzm,	
wolność,	bohaterstwo.

W	dalszej	kolejności	głos	zabrał	Dyrektor	
Zespołu	 Szkół	 Ogólnokształcących	 im.	 Pa-
pieża	Jana	Pawła	II		Pan	Mirosław Sarzyński, 

który	zapoznał	zgromadzonych	z	rysem	histo-
rycznym	potyczki	pod	Sperandą	oraz	przypo-
mniał	jak	ważna	dla	Polski	jest	jej	historia,	bo	
przecież	wydarzenia	 z	 przeszłości	wpływają	
na	naszą	teraźniejszość	i	przyszłość.

Młodzież	 szkolna	 oraz	 zaproszeni	 goście	
wysłuchali	również	okolicznościowego	wykła-
du Pana Marka Choina,	historyka	i	regionalisty	
z	Klimontowa,	na	temat	zmagań	powstańców	
styczniowych,	którzy	odważyli	się	przeciwsta-
wić	carskiej	Rosji.

Kontynuacją	 obchodów	 był	 program	 ar-
tystyczny	 przygotowany	 przez	 uczniów	 gim-
nazjum i liceum pod kierunkiem pani Beaty 
Dębowskiej.

Myślą	przewodnią	 tej	części	uroczystości	
były	słowa	Jana	Kochanowskiego:	A jeśli komu 
droga otwarta do nieba, Tym, co służą Ojczyź-
nie.

Młodzież	 ze	 szkolnego	 koła	 teatralnego	
ukazała	 tamte	wydarzenia	z	perspektywy	hi-
storii, literatury i muzyki.

Program artystyczny zaprezentowany 
przez	uczniów	ZSO	był	lekcją	pamięci	o	na-
szych	przodkach,	 ludziach,	 których	 jedynym	
pragnieniem	 była	 wolność,	 winą	 polskość,	
karą	 cierpienie	 a	 katem	 rosyjskie	 hordy.	Do-
datkowym	walorem	programu	była	odpowied-
nia oprawa muzyczna i prezentacja multime-
dialna.

Po	 zakończonej	 uroczystości	 poczty	
sztandarowe,	 przedstawiciele	 władz	 samo-
rządowych,	 jednostek	OSP	oraz	nauczyciele	
i	uczniowie	udali	się	do	Ciszycy,	by	pod	po-
mnikiem	 poświęconym	 tym,	 którzy	 ponieśli		
ofiarę	krwi	na	ołtarzu	Ojczyzny	złożyć	kwiaty	
i	zapalić	znicze.

Beata	Dębowska

Szkoła Dialogu w Koprzywnicy 
18 marca br. uczniowie z Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Papieża 
Jana Pawła II rozpoczęli warsztaty w ramach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjne-
go fundacji Forum Dialogu Między Dialogami. Już 17 kwietnia poprowadzą oni wyciecz-
kę po miejscach związanych z dziedzictwem żydowskim w Koprzywnicy. Do tegorocz-
nej edycji programu zaproszone zostały szkoły z ponad 40 miejscowości w całej Polsce. 

Szkoła	Dialogu	to	program	realizowany	od	2008	roku,	którego	celem	jest	poszerzanie	
wiedzy	uczniów	na	 temat	wielowiekowej	 obecności	Żydów	w	Polsce	oraz	 ich	wkładu	
w	rozwój	społeczny,	kulturalny	i	gospodarczy	naszego	kraju.	Oparty	 jest	on	na	przeko-
naniu,	że	wiedza,	zrozumienie	i	dialog	to	klucz	do	przełamywania	barier.	Uczestniczące	
w	projekcie	szkoły	otrzymują	tytuł	SZKOŁY	DIALOGU.	Program	realizowany	jest	pod	ho-
norowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

Podczas	dwóch	pierwszych	warsztatów	uczniowie	poznali	szereg	zagadnień	związa-
nych	z	kulturą	i	tradycją	żydowską.	Następnie	efekty	tych	spotkań	zaprezentują	przygoto-
wując	wycieczkę,	mającą	na	celu	upamiętnienie	przedwojennej	historii	ludności	żydow-
skiej w Koprzywnicy. 

Historia	 społeczności	 żydowskiej	 w	 Koprzywnicy	 sięga	 XVIII	 w.	W	 XIX	 wieku	 do	
miasta	zaczęło	sprowadzać	się	coraz	więcej	Żydów,	w	okresie	międzywojennym	liczba	
mieszkańców	 żydowskiego	 pochodzenia	wyniosła	 aż	 jedną	 trzecią	 populacji	miastecz-
ka.	Żydzi	w	większości	zajmowali	się	handlem	-	byli	właścicielami	sklepów	tekstylnych	
i	rzemiosłem.	Wszyscy	zamieszkiwali	w	drewnianych	domach.	Dwóch	Żydów,	Cynamon	
Lejzon	i	Cynamon	Chil	byli	właścicielami	obu	zajazdów	w	Koprzywnicy.	Najpopularniej-
szym	przysmakiem	był	tam	kugiel,	który	do	dziś	jest	regionalnym	specjałem.	W	okresie	
międzywojennym	powstały	wypożyczalnie	książek,	istniały	także	stowarzyszenia	i	orga-
nizacje	żydowskie,	m.in.	Agudat	Izrael	i	Bundu.	Gmina	żydowska	była	właścicielem	kilku	
obiektów:	synagogi,	 łaźni,	rzeźni	bydła	i	cmentarza.	W	budynku	synagogi	miał	siedzibę	
tradycyjny	cheder	„Jesode	ha-Tora”.	Istniała	też	szkoła	dla	dziewcząt,	Beit	Jakow.	Gmina	
prowadziła	też	własną	Kasę	Chorych.	

Już	na	początku	okupacji	hitlerowskiej	w	Koprzywnicy	powstał	Judenrat,	który	m.in.	
zajmował	się	prowadzeniem	kuchni	dla	potrzebujących.	W	1941	roku	założono	w	mieście	
zamknięte	getto,	w	którym	zgromadzono	około	1800	Żydów.	Po	likwidacji	getta	zostali	oni	
wywiezieni	do	obozu	zagłady	w	Treblince.	

Obecnie	w	Koprzywnicy	istnieje	kilka	miejsc	związanych	z	przedwojennym	życiem	ży-
dowskim.	Przy	rynku	znajdują	się	drewniane	domy	żydowskie.	Funkcjonuje	też	kirkut	przy	
ul.	Leśnej	(pow.	1.5	ha).	W	pobliżu	znajdowała	się	synagoga,	zniszczona	podczas	wojny.	

Gimnazjaliści	z	Koprzywnicy	zapewne	uwzględnią	te	miejsca,	planując	trasę	wyciecz-
ki	śladami	lokalnej	społeczności	żydowskiej,	na	którą	najpierw	zaproszą	trenerów	Forum,	
następnie	zaś	wybraną	przez	siebie	grupę	mieszkańców.	Sprawozdanie	z	realizacji	projek-
tu	weźmie	udział	w	konkursie,	którego	zwycięzcy	zostaną	ogłoszeni	w	styczniu	2014	roku	
podczas	uroczystej	Gali	Szkoły	Dialogu.	

Terminy warsztatów: 21	III	,	22	III,	10	IV,	18	IV	
Więcej	informacji	o	fundacji	i	programie	Szkoła	Dialogu:	www.dialog.org.pl	
Osoba	kontaktowa:	Karolina	Kochanowska,	karolina.kochanowska@dialog.org.pl,	
22	827	22	07	
  

Fundacja	Forum	Dialogu	Między	Narodami	jest	organizacją	pozarządową	zajmującą	się	od	ponad	
dziesięciu	lat	działalnością	na	rzecz	zbliżenia	pomiędzy	Polakami	a	Żydami,	przeciwdziałaniem	przejawom	

antysemityzmu	i	ksenofobii,	a	także	edukacją	na	rzecz	tolerancji.	

7	lutego	2013	roku	w	Zespole	Szkół	Ogól-
nokształcących	 im.	 Papieża	 Jana	 Pawła	 II	
w	Koprzywnicy	odbyło	się	spotkanie	seniorów	
z	okazji	Dnia	Babci	 i	Dziadka.	Honorowymi	
gośćmi	byli	również	pani	wicedyrektor	Krysty-
na Piątek i pan dyrektor Mirosław Sarzyński. 
Na	naszych	kochanych	Dziadków	czekały	nie	
tylko	 wnuczęta,	 ale	 też	 pięknie	 udekorowa-
na	świetlica,	w	której	odbyła	się	uroczystość	
i	kolorowo	nakryte	stoły.	Nasi	sędziwi	goście	
z	widocznym	rozczuleniem	na	twarzach	obej-
rzeli	 przygotowany	 specjalnie	 na	 tę	 okazję	
program artystyczny w wykonaniu gimnazja-
listów	 z	 klasy	 IIA	 i	 IIB	 pod	 kierunkiem	 pani	
Marii Banaś i pani Agnieszki Chmielowiec. 
Były		nastrojowe	piosenki,	wiersze,	insceniza-
cje,	życzenia	i	kwiaty.	W	trakcie	całej	uroczy-
stości	Dziadkowie	delektowali	się	wypiekami	

przygotowanymi	przez	samych	uczniów	i	ich	
mamy.	 Impreza	sprawiła	naszym	ukochanym	
nestorom	 wiele	 radości,	 a	 my	 cieszymy	 się,	
że	mogliśmy	 chociaż	 w	 ten	 sposób	wyrazić	
wdzięczność	babciom	i	dziadkom	za	wszyst-
ko,	co	od	nich	otrzymujemy.	Na	zakończenie	
głos	 zabrał	 pan	 dyrektor	 dziękując uczniom 
i	 wychowawcom	 za	 przygotowanie	 tak	 zna-
mienitej	uroczystości.	Licznie	przybyłym	bab-
ciom	i	dziadkom	życzył	stu	lat	życia	w	zdro-
wiu,	 radości	 i	 dumy	 z	 wnucząt.	 Serdecznie	
podziękował	Dziadkom	za	spotkanie	podkre-
ślając	ich	rolę	w	wychowaniu	młodego	poko-
lenia,	w	przekazywaniu	najmłodszym	mądro-
ści,	otaczaniu	ich	miłością.	Było	bardzo	miło	
i rodzinnie. Wszyscy	zgodnie	orzekli,	że	chęt-
nie	spotkają	się	za	rok	na	tego	typu	imprezie.

Wychowawcy	klasy	II	a	i	II	b
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

oBcHoDy roKU JAnUSZA KorcZAKA 
w SZKoLe poDSTAwoweJ w KoprZywnicy

MeDALe w KoprZywnicKieJ poDSTAwÓwce

9	stycznia	minęła	70-ta	rocznica	śmier-
ci	 Władysława	 Jasińskiego	 twórcy	 tajnej	
organizacji	„Odwet”	i	oddziału	partyzanc-
kiego	„Jędrusie”.	Poległ	w	potyczce	z	nie-
miecką	 żandarmerią	 w	 Trzciance,	 a	 wraz	
z Nim dwaj partyzanci z Koprzywnicy M. 
Gorycki	ps.	„Polikier”	i	A.	Toś	ps.	„Antek”.	
Obecnie	w	Polsce	 jest	 sześć	 szkół	noszą-
cych	imię	Wł.	Jasińskiego	lub	„Jędrusiów”.	
Koprzywnicka	 podstawówka	 otrzymała	 je	
5	 listopada	 1967r.	 W	 Programie	 Wycho-
wawczym	Szkoły	zapisano,	że	celem	prio-
rytetowym	m.in.	jest	kształtowanie	uczucia	
patriotyzmu	opartego	na	więziach	i	 trady-
cjach	 narodowych,	 lokalnych,	 w	 duchu	
przekazu	 dziedzictwa	 kulturowego.	 Owo	
zadanie jest realizowane sumiennie na wie-
le	sposobów,	tym	bardziej,	że	Patron	szko-
ły,	jest	dla	całej	społeczności	uczniowskiej	
niedoścignionym	 wzorem	 patrioty,	 czło-
wieka	szlachetnego	i	dobrego,	który	swoje	
życie	oddał	walcząc	o	wolną	Polskę.

12	 stycznia	 w	 murach	 szkoły	 odbyła	
się	wieczornica	w	 hołdzie	Władysławowi	
Jasińskiemu	i	„Jędrusiom”	pod	hasłem	„Ję-
drusiów	 my	 spadkobiercy”.	 Uroczystość	
rozpoczęła	dyrektor	szkoły	Teresa Majczak 
przywołując	 przestrogę	 J.	 Piłsudskiego:	
„Naród,	który	nie	szanuje	swej	przeszłości,	
nie	 zasługuje	 na	 szacunek	 teraźniejszo-
ści	i	nie	ma	prawa	do	przyszłości”.	Wśród	
znakomitych	gości	byli: poseł na Sejm RP 
p. Krzysztof Lipiec, burmistrz M i G Ko-
przywnica p. Marek Jońca, sekretarz M i G 
p. Dorota Kruszec-Nowińska, przewodni-
cząca	Rady	Miejskiej	p.	Anna Paluch, rad-

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to 
jedne	 z	 najbardziej	 prestiżowych	 zmagań,	
w	 jakich	 uczestniczą	 uczniowie.	Wojewódz-
ka	Komisja	Konkursu	Humanistycznego,	 któ-
rej	 organem	 prowadzącym	 jest	 Kuratorium	
Oświaty	w	 Kielcach,	 podała	 4	marca	 2013r.	
do publicznej informacji wyniki X Konkursu 
Humanistycznego	 dla	 szkół	 podstawowych.	
Wśród	uczniów,	którzy	uzyskali tytuł laureata 
znalazła się Aleksandra Wołek, uczennica 
klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Wła-
dysława Jasińskiego w Koprzywnicy.	 Osią-
gnięcie	to	jest	szczególne,	tym	bardziej,	iż	jako	
jedyna	reprezentuje	godnie	swoją	gminę	i	po-
wiat.  

Ola	 jest	 dziewczynką	 wszechstronnie	
uzdolnioną.	 Mówi	 o	 sobie,	 że	 ma	 rozległe	
zainteresowania.	 Lubi	 malować	 i	 rysować,	
uwielbia	 wykonywać	 wszelkie	 rękodzieła:	
origami,	bransoletki	z	muliny	itp.	W	wolnych	
chwilach	 gra	 na	 gitarze.	 Jest	 ambitna	 i	 pra-
cowita.	 Największą	 przyjemność	 sprawia	 jej	
czytanie	 książek	z	dziedziny	 fantastyki.	 Inte-
resuje	 się	 językiem	 angielskim.	 Fascynuje	 ją	
historia	Polski	i	starożytnej	Grecji.	Lubi	sport,	
zwłaszcza	 siatkówkę,	koszykówkę	 i	 jazdę	na	
rolkach.	Odpręża	ją	słuchanie	muzyki,	a	ulu-
bione	zespoły	to:	Metallica,	Nightwish,		Flyle-
af,	The	Beatles,	Evanescence	i	Queen.	Intere-
suje	się	fotografią,	a	jej	ulubionymi	modelami	
są	zwierzęta.	

Dziewczynkę	 do	 konkursu	 przygotowa-
ła	 pani	 Agnieszka Kolasińska, nauczycielka 
języka	 polskiego,	 pani	 dyrektor	 Teresa Maj-
czak,	 nauczyciel	 historii,	 zaś	w	 tajniki	 sztuki	
i	plastyki	wprowadziła	ją	pani	Bożena Grzyb. 
Wielki	sukces	zawdzięczamy	również	zaanga-
żowaniu	rodziców	Oli,	którzy	wspierali	córkę,		

w HoŁDZie „JĘDrUSiowi”
ny p. Kazimierz Kitliński,	Krąg	Starszyzny	
Harcerskiej	i	Seniorów	„Jędrusiów”	z	Łodzi	
z harcmistrzem Wojciechem Pawlikow-
skim synem Zbigniewa ps. „Raptus-Mimi”, 
komendant Hufca ZHP im. Ziemi Sando-
mierskiej	hm	Czesław Rączkiewicz, p. Ma-
ria Praska córka	Jana Tosia ps. „Kapciuch”, 
dyrektor	MGOKiS	p.	Alicja Stępień, dyrek-
tor	ZSO	im.		Papieża		Jana	

Pawła	II	p.	Mirosław Sarzyński, dyrek-
tor	NZOZ	„Medyk”	p.	Marek Majkowski, 
prezes Stowarzyszenia  Hipoterapii p. Je-
rzy Marcjan,	 	 prezes	 Spółki	 Wspólnoty		
Gruntowej p. Janusz Witkowski, kierownik 
budowy	szkoły	 inż.	p.	Stanisław Kućmira 
oraz	 rodzice	 uczniów	 i	 mieszkańcy	 Ko-
przywnicy.

W programie artystycznym zaprezen-
towanym	przez	uczniów	znalazły	się	frag-
menty	wierszy	Z.	Kabaty	ps.	„Bobo”	oraz	
pieśni	 partyzanckie.	 Gościnnie,	 w	 patrio-
tycznym	repertuarze,	wystąpił	 ludowy	ze-
spół	„Powiślanie”	pod	batutą	chórmistrza	
p. Wiesława Woźniaka.	Apel	poległych	od-
czytał	porucznik	Krzysztof Oszczudłowski 
z jednostki wojskowej w Sandomierzu. 
Podczas	 wieczornicy	 wręczono	 nagrody	
uczniom - laureatom konkursu literackie-
go	 zatytułowanego	 „Patron	 naszej	 szkoły.	
Portret	życiem	pisany”,	którego	zwycięzcą	
została	Anna	Wiśniewska	z	kl.	IV.	Nagrody	
ufundowali:	p.	Maria Jasińska synowa  Wł. 
Jasińskiego oraz prezes Spółki Wspólnoty 
Gruntowej z Koprzywnicy p. Janusz Wit-
kowski.

J.	Bzduch

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogło-
sił rok 2012 „Rokiem Janusza Korczaka”, 
wybitnego pedagoga, publicysty, pisarza, le-
karza, a przede wszystkim - prekursora dzia-
łań na rzecz praw dziecka. 

Szkoła	 Podstawowa	 im.	 Władysława	 Ja-
sińskiego	w	Koprzywnicy	aktywnie	włączyła	
się	 w	 obchody	 Roku	 Janusz	 Korczaka	 or-
ganizując	 wiele	 ciekawych	 konkursów,	 gier	
i	 zabaw	 zręcznościowo-sprawnościowych.	
Warto	wymienić	m.in.	turniej	gier	i	zabaw	zor-
ganizowany	dla	zuchów	z	15	GZ”	Przyjacie-
le	Lasu”,	działającej	przy	SP	w	Koprzywnicy,	
a	 także	warsztaty	plastyczne	dla	uczniów	kl.	
I-	III	pt.	„Projektowanie	okładki	do	książki	p.t.	
Król	Maciuś	Pierwszy	J.	Korczaka”.	Wiele	ra-
dości	uczniom	przyniosła	szkolna	edycja	akcji	
„Cała	Polska	czyta	dzieciom’’,	ujęta	w	projekt	
pod	 nazwą	 „Cała	 Koprzywnica	 czyta	 dzie-

ciom’’	 -	 czytamy	 fragmenty	 „Króla	Maciusia	
Pierwszego”.	 Zaproszeni	 goście	 czytali	 wy-
brane	fragmenty	książek.	Ponadto	nauczyciele	
przeprowadzili	 szereg	 zajęć	 opartych	 na	 ży-
ciu	i	twórczości	Janusza	Korczaka,	w	ramach	
których	odbywały	się	projekcje	bajki	pt.	„Król	
Maciuś	 Pierwszy”,	 konkurs	 literacki	 p.t.	 „List	
do	Janusza	Korczaka”	czy	konkurs	znajomości	
treści	książek	Starego	Doktora.

Rok	 Janusza	 Korczaka	 podsumowaliśmy	
uroczystym	 apelem	 pt.	 „Znam	 swoje	 prawa	
i	szanuję	prawa	innych”.	

Działania	 związane	 z	 obchodami	 Roku	
Janusza	Korczaka	w	naszej	szkole	cieszyły	się	
dużym	 zainteresowaniem	 wśród	 wszystkich	
uczniów,	którzy	chętnie	uczestniczyli	w	kon-
kursach	plastycznych	 i	 literackich,	 poszerzali	
wiedzę,	 rozwijali	 pasje	 teatralne,	 zdobywali	
cenne nagrody.

J.	Bzduch

W	 dniu	 7	marca	w	Dwikozach	 podczas	
spotkania	zorganizowanego	przez	Forum	Ko-
biet	oraz	starostę	sandomierskiego	Stanisława	
Masternaka	odbyło	się	wręczenie	odznaczeń	
dla	 nauczycieli	 i	 pracowników	 oświaty.	 Do	
Szkoły	Podstawowej	im.	Wł.	Jasińskiego	w	Ko-
przywnicy	 trafiły	dwa	medale.	 Prezydent	RP	
Bronisław	 Komorowski	 przyznał	 na	 wniosek	
dyrektora	 placówki	medal złoty	 „Za	 długo-
letnią	 służbę”,	 sekretarzowi	 szkoły	pani	Ewie 
Jasińskiej, a medal srebrny wicedyrektorowi 
pani Barbarze Miklas.	 Pani	 Jasińska	 ma	 za	
sobą	 blisko	 40-letni	 staż	 pracy	wykazuje	 się	

wysoką	kompetencją,	znajomością	stale	zmie-
niających	 się	 przepisów	 prawa	 oświatowego	
oraz	życzliwością.	Pani	Miklas	jest	nauczycie-
lem dyplomowanym, posiada uprawnienia do 
nauczania	kilku	przedmiotów.	Prócz	długiego	
stażu	 pracy,	 szczyci	 się	 licznymi	 sukcesami	
swoich	uczniów	 	na	szczeblu	ogólnopolskim	
i	wojewódzkim.	Jest	twórczym	i	kreatywnym	
nauczycielem.	Medale	wręczali	wicewojewo-
da Grzegorz Dziubek i wicekurator Grzegorz 
Bień.

Gratulujemy	 i	 życzymy	kolejnych	wyróż-
nień.

wyGrAŁA w STyLU 
JUSTyny KowALcZyK
bowiem	droga	na	„Parnas”	wiązała	się	z	licz-
nymi	 wyrzeczeniami.	 By	 zajść	 tak	 wysoko,	
trzeba	 było	 spędzić	 wiele	 godzin	 rozwijając	
swe	umiejętności,	pogłębiać	wiedzę	zdobytą	
w	szkole	i	zapamiętać	treść	różnych	lektur,	in-
formacji	na	temat	licznych	dzieł	sztuki	oraz	hi-
storii	naszej	Ojczyzny.	Ola	uczestniczyła	rów-
nież	 w	 lekcjach	 tematycznych,	 które	 odbyły	
się	w	Wojewódzkiej	Bibliotece	Publicznej	im.	
Witolda	Gombrowicza	w	Kielcach.	Pierwsza	
z	nich	dotyczyła	Pomnika	Czynu	Legionowe-
go, natomiast druga Pomnika Homo Homini 
w	 Kielcach.	 Zdobytą	 dotychczas	 wiedzę	 ze	
sztuki	mogła	zweryfikować	i	ugruntować	pod-
czas	lekcji	muzealnych,	które	na	naszą	prośbę	
zostały	 dla	 niej	 zorganizowane	 w	 Muzeum	
Diecezjalnym	i	Narodowym	Muzeum	w	Kiel-
cach.	

Determinacja	 i	 upór	 zaowocowały	 suk-
cesem,	 który	 jest	 przykładem	 dla	 rówieśni-
ków.		Otrzymanie	tytułu	laureata	niesie	wiele	
przywilejów	 i	 korzyści.	 Uczennica	 nie	 musi	
przystępować	 do	 sprawdzianu	 kompetencji,	
ponieważ	 odniesione	 zwycięstwo	 gwarantu-
je	 	 otrzymanie	 maksymalnej	 ilości	 punktów	
i	ocen	celujących	z	 języka	polskiego,	historii	
i plastyki.

Uwieńczeniem	 wielkiego	 wysiłku	 i	 wie-
lu	godzin	pracy	będzie	udział	w	uroczystym	
podsumowaniu	 konkursu	 w	 dniu	 19	 marca	
2013	 r.	 o	 godzinie	 12.00	w	Urzędzie	Woje-
wódzkim	w	Kielcach.	Sukces	naszej	uczennicy	
jest	powodem	do	dumy	nie	 tylko	dla	 szkoły,	
ale	także	dla	całej	społeczności	lokalnej.

Olu	 serdecznie	 gratulujemy	 i	 życzymy	
wielu	 podobnych	 osiągnięć	 w	 kolejnych	 la-
tach	nauki.

A.	Kolasińska

oLA woŁeK
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

Dobra	 zabawa	 dla	 ciała	 i	 ducha	 odby-
ła	 się	 dnia	 02	 lutego	w	 Szkole	 Podstawowej	
w	Niedźwicach.	Uczniowie	 tej	 szkoły	bawili	
się	od	godz.	13	do	19	przy	muzyce	zespołu	
MARKENS.	 Nie	 zabrakło	 najnowszych	 prze-
bojów	 radiowych	 tj.	 „Ona	 tańczy	dla	mnie”,	
czy	znanych	wszystkim	zabaw:	„Jedzie	pociąg	
z	daleka”,	czy	„Kaczuchy”	przy	których	bawlili	
się	wszyscy	razem.

Rodzice	zadbali	zaś	o	słodki	poczęstunek	
i	napoje	w	celu	uzupełnienia	straconych	pod-
czas	tańców	płynów	i	kalorii.

Wszyscy	żałowali	tylko,	że	zabawa	trwała	
tak	krótko!!!

aa

Pierwszy	 tydzień	 ferii	 (mimo,	 że	 to	 czas	
wypoczynku)	uczniowie	Szkoły	Podstawowej												
w	Niedźwicach	spędzili	bardzo	aktywnie.

Wszyscy	chętni	do	szusowania	i	doskona-
lenia	techniki	jazdy	na	nartach	mogli	skorzystać	

KoLĘDowAniA JUŻ nADSZeDŁ cZAS...
Dnia	17	grudnia	2012	roku	w	Szkole	Podstawowej	w	Niedźwicach	odbyły	się	jasełka.	Udział	

w	nich	wzięli	uczniowie	klas:	II,	III,	IV	i	VI,	a	baczną	opiekę	nad	ich	przygotowaniem		sprawowa-
ły	panie:	Renata	Dobrowolska	i	Anna	Wilk.	

Publiczność	po	 raz	 kolejny	mogła	przeżyć	historię	Marii	 i	 Józefa	 szukających	miejsca	do	
schronienia	 na	 noc,	 którzy	 po	 bezowocnych	 poszukiwaniach	 zdecydowali	 się	 przenocować	
w	stajence.	Jednak	to	do	nich	przybyli	tak	honorowi	goście	jak	trzej	królowie	z	darami.	Całość	
przedstawienia	pokazująca	sceny	z	życia	nowonarodzonego	dzieciątka	przeplatana	była	piękny-
mi	kolędami	i	pastorałkami.	

Jasełka	wprowadziły	nas	w	nastrój	świąteczny,	pozwoliły	poczuć	rodzinną	atmosferę	Świąt	
Bożego	Narodzenia	i	rozpocząć	wspólne	świętowanie	narodzin	Zbawiciela.

Po	przedstawieniu	życzenia	świąteczne	złożyli	wszyscy	przybyli	na	tę	uroczystość	goście:
•	v	-ce	Przewodniczący	Rady	Powiatu	w	Sandomierzu	–	pan Zdzisław Nasternak
•	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	–	pan Marek Jońca
•	Przewodnicząca	Rady	Miejskiej	w		Koprzywnicy	–	pani Anna Paluch
•	Proboszcz	Parafii	p.w.	św.	Floriana	–	ksiądz Jerzy Burek
•	Radny	Rady	Miejskiej	w		Koprzywnicy	–	pan Artur Przybyłek
•	Sekretarz	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	–	pani Dorota Kruszec – Nowińska
•	z-ca	kierownika	C.M.ROKITEK	–	lek. med. Dariusz Łabudzki
•	Przewodnicząca	Rady	Rodziców	–	pani Iwona Urbańska

Po	przemówieniach	i	życzeniach	goście	zostali	zaproszeni	na	symboliczną	wieczerzę	wigilij-
ną	przygotowaną	przez	Radę	Rodziców.

Wszyscy	przybyli	do	nas	goście	otrzymali	także	świąteczne	upominki	w	postaci	szopek,	które	
zostały	wykonane	przez	panią	Marzannę Strójwąs. 

aa

Walentynki	 to	 szczególne	 święto,	 gdyż	
tego	dnia	wszyscy	obdarowujemy	się	serdecz-
nościami,	uśmiechami	i	życzliwością.

W	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Niedźwicach	
tego	 dnia	 odbyła	 się	 inscenizacja,	 w	 której	
uczniowie	 klasy	 IV	 przedstawili	 nam	miłosne	
zaloty	zwierząt	m.in.	żurawia	i	czapli	czy	hipo-
potama	i	żaby.	Jak	się	okazuje	znalezienie	pasu-
jącej	drugiej	połowy	wcale	nie	jest	takie	łatwe.	

Tego	dnia	został	także	rozstrzygnięty	kon-
kurs	 na	 najładniejszą	 i	 najciekawszą	 „walen-
tynkę”.	I	tak	konkurs	wygrali:

I	miejsce	–	Julia Machała	–	kl.	5
II	miejsce	–	Jaś Toś -  kl.0
III	miejsce	–	Emilia Ciździel	–	kl.	4
IV	miejsce	–	Wiktoria Juda	–kl.	3

pomagamy!
21	 finał	 Wielkiej	 Orkiestry	 Świątecznej	

Pomocy	już	za	nami!	Tradycyjnie	uczniowie	i	
pracownicy	naszej	szkoły	wzięli	w	nim	udział.	
Wszyscy	 chętnie	 pomagamy,	 nie	 żałujemy	
swoich	oszczędności	na	tak	szczytny	cel.	

Dzieci	 bardzo	 cieszyły	 się	 z	 charaktery-
stycznych	dla	tej	akcji	czerwonych	serduszek.

aa

AKTywnie SpĘDZAMy woLny cZAS
z	organizowanych	przez	szkołę	wyjazdach	na	
narty	do	Konar.	Wyjazdy	te	są	możliwe	dzięki	
dofinansowaniu	w	 kwocie	 14	 tys.	 zł	 z	Mini-
sterstwa	Sportu	 i	Turystyki	z	Funduszu	Zajęć	
Sportowych	 dla	 uczniów.	 Uczniowie	 zostali	
podzieleni	na	starsza	i	młodszą	grupę	wieko-
wą.	Będą	one	kontynuowane	także	po	feriach.	

Pozostali	uczniowie	mogli	skorzystać	z	lo-
dowiska	 jakie	 zostało	 zrobione	 na	 szkolnym	
boisku	wielofunkcyjnym.	Szkoła	zakupiła	tak-
że	10	nowych	par	łyżew,	które	wypożyczały	
dzieci szkolne.

Natomiast,	ci	którzy	nie	preferują	sportów	
zimowych	mogli	 skorzystać	 z	 sali	 sportowej	
i	zagrać	w	ping	–	ponga,	bilard,	siatkówkę	czy	
koszykówkę.

aa

TAnecZne SZALeŃSTwo!!!

DLA BABci i DZiADKA
Dnia	 10	 stycznia	 w	 Szkole	 Podstawowej	

w	Niedźwicach	odbyło	się	uroczyste	spotkanie	
poświęcone	Babciom	i	Dziadkom.	Dla	nich	to	
uczniowie	naszej	szkoły,	a	ich	wnuczęta	przygo-
towali	tę	uroczystość.	I	tak:	uczniowie	oddziału	
przedszkolnego	zaśpiewali	piosenki:	„	Babcia	od	
bajek,	dziadek	od	zagadek”,	„Najdroższy	dziad-
ku”	oraz	zatańczyli	„Fafura”,	czym	wzbudzili	za-
chwyt	i	szczery	uśmiech	na	twarzach	wszystkich	
zgromadzonych.	Uczniowie	klas	I	-	III	deklamo-
wali	piękne	wiersze	o	niezliczonych	zasługach	
babć	 i	 dziadków	 oraz	 ich	 niezmierzonej	 dla	
wnuków	dobroci	i	miłości,	a	także		wyśpiewali	
śliczne	dla	nich	i	o	nich	piosenki.

Kolejny punkt spotkania to przedstawienie 
jasełkowe	w	wykonaniu	naszych	uczniów.

Na	koniec	niespodziankę	przygotował	pan	
dyrektor	 –	mianowicie	występ	zespołu	 ludo-
wego	z	gminy	Dwikozy.	Nie	zabrakło	oczywi-
ście	piosenki	„Sto	lat”,	którą	śpiewali	wszyscy	
zgromadzeni.

Życzenia	 dużo	 zdrowia,	 radości	 z	 wnu-
ków,	cierpliwości	i	życzliwości	życzył	przyby-
łym	gościom	zarówno	pan	dyrektor,	jak	i	przy-
byli	na	tę	uroczystość:
•	Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	 Koprzywnica–	

pan Marek Jońca
•	Przewodnicząca	 Rady	 Miejskiej	 w	 Ko-
przywnicy	–	pani Anna Paluch

•	Sekretarz	 Miasta	 i	 Gminy	 Koprzywnica–	
pani Dorota Kruszec – Nowińska
Rodzice	z	Rady	Rodziców	działającej	przy	

szkole	 zadbali	 o	 słodki	 poczęstunek,	 kawę	
i	herbatę.

Mamy	nadzieję,	iż	w	przyszłym	roku	spo-
tkamy	się	co	najmniej	w	takim	samym		gronie.

aa

wALenTynKi
Wyróżnienie	zdobyli:
• Emilia Stańczyk	–	kl.	5
• Karolina Haja	–	kl.6
• Ania Ambroziak	–kl.1
Wszyscy	uczniowie,	którzy	wykonali	„wa-

lentynki”	zostali	nagrodzeni.
Członkowie	 Samorządu	 Uczniowskiego	

zajęli	się	zaś	„pocztą	walentynkową”.	Najpierw	
zebrali	 od	 uczniów	 naszej	 szkoły	 wszystkie	
kartki, a potem dostarczali je adresatom. 

Mamy	nadzieję,	że	wszyscy	w	naszej	szko-
le zostali obdarowani dowodami sympatii.

Pamiętajmy	jednak,	aby	każdego	dnia	być	
miłym,	 uśmiechniętym	 i	 życzliwie	 nastawio-
nym	do	innych.		

aa
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Przedszkole „Pod sosnami”

Długo	czekamy	już	na	wiosnę.	Dlatego	też	
5,6-latki	 postanowiły	 wprowadzić	 choć	 tro-
szeczkę	Wiosny	w	 swojej	 Sali.	 Założyli	 „zie-
lony ogródek”.	 Wraz	 z	 wychowawczyniami	
zgromadziły	 potrzebne	 do	 pracy	 ogrodnicze	
akcesoria:	 ziemię,	 doniczki,	 konewkę,	nasion-
ka,	cebulkę	na	szczypiorek,	cebulki	pierwszych	
kwiatów,	 rzeżuchę,	 gałązki	 forsycji	 i	 kaszta-
nowca. W trakcie przygotowywania zielone-
go kącika	dzieci	dowiedziały	się	o	warunkach	
potrzebnych	 do	wzrostu	 roślin,	 o	 pierwszych	
wiosennych	 kwiatach	 i	 nowalijkach.	 Przez	
okres	wzrostu	roślin	w	zielonym kąciku dzieci 
obserwowały	zmiany	jakie	zachodziły,	pamię-
tając	o	systematycznym	ich	podlewaniu.	Wie-
le	radości	przyniosło	dzieciom	spożywanie	na	
kanapkach	pierwszych	wiosennych	witaminek:	
szczypiorku,	zielonej	pietruszki	i	rzeżuchy.

Opr.	Grażyna	Milarska,	Ewa	Kornacka

cała polska 
czyta dzieciom

Grupa	5	i	6-latków	wraz	z	wychowawczy-
nią	 Ewą	 Kornacką	 i	 Grażyną	 Milarską	 przy-
łączyła	się	do	akcji	„Cała Polska czyta dzie-
ciom”.	Mając	na	uwadze,	że	czytanie	dziecku	
wpływa	korzystnie	na	jego	rozwój	emocjonal-
ny,	uczy	poprawności	języka	i	myślenia,	roz-
wija	 pamięć	 i	wyobraźnię,	 pogłębia	wiedzę,	
wzmacnia	 poczucie	 własnej	 wartości	 oraz	
buduje	więź	pomiędzy	dziećmi	a	dorosłymi.	
Codziennie	 wychowawczynie,	 pani	 woźna,	
mamy	i	babcie	chętnie	czytały	wybrane	ksią-
żeczki	w	kąciku	specjalnie	do	tego	przygoto-
wanym.

Dlatego czytajmy naszym kochanym 
dzieciom 20 minut dziennie – codziennie ☺ 

opr.		Grażyna	Milarska,		Ewa	Kornacka

„Góra Grosza”
W	 dniach	 26.11.	 2012r.	 do	 07.12.2012	 r.	

po	 raz	 kolejny	 nasze	 przedszkolaki	 zbierały	
monety na akcję „Góra Grosza”.	Organizato-
rem	tej	akcji	po	raz	trzynasty	jest	Towarzystwo	
Nasz	Dom.	Celem	akcji	było	uświadomienie	
dzieciom,	 że	najdrobniejsze	monety	 zebrane	
w	 tak	 dużej	 ilości	 mogą	 stworzyć	 ogromny	
fundusz,	 dzięki	 któremu	 udzielona	 zostanie	
istotna	 pomoc	 bardzo	wielu	 dzieciom,	 które	
znalazły	się	w	bardzo	 trudnej	 sytuacji	życio-
wej.        

Jak zawsze i tym razem dzieci z naszego 
przedszkola	nie	zawiodły.	Udało	nam	się	ze-
brać	176,62 zł.	tj.		1	gr.	–	4347 monet;	2	gr.	–	

w grupie 
5 - 6-latków

„Święta, święta, dobry wspólny czas
wielka radość, dziś połączy nas”

20	XII	2012r.	był	dniem	wielkiej	radości,	bo	kolejny	już	raz	w	naszym	przedszkolu	mo-
gliśmy	kultywować	Polską	tradycję	i	zwyczaje	związane	z	Bożym	Narodzeniem.

Do	tej	uroczystości	przygotowane	zostały	dzieci	z	grupy	„Oa”	5-6-latki	pod	kierun-
kiem	nauczycielki	mgr	E.	Sroczyńskiej	i	pana	P.	Łacha	–	naszego	rytmika.

Na	uroczystość	przybyli:	Burmistrz	MiG	pan	Marek	Jońca,	Sekretarz	MiG	pani	Dorota	
Kruszec	–	Nowińska,	Przewodnicząca	Rady	MiG	pani	Anna	Paluch,	Prezes	Spółki	Wspól-
noty	Gruntowej	w	Koprzywnicy	 Janusz	Witkowski,	ks.	 Jerzy	Burek,	ks.	Bohdan	Strojek,		
dyrektor		ZSO		M.	Sarzyński,	dyrektor	Szkoły	Podstawowej	T.	Majczak,	przedstawiciel	PZU	
pani	H.	Dybus,	Radny	Powiatu	Sandomierskiego	Zdzisław	Nasternak	,	przedstawiciel	Rady	
Rodziców	pani	Lucyna	Satławska-Radzim	oraz	Rodzice	dzieci.

Wszystkich	zebranych	 	 serdecznie	przywitała	pani	dyrektor	mgr	Marta	Marczewska	
i	zaprosiła	do	wspólnego	świętowania.

Mali	 aktorzy	 z	 zaangażowaniem	wystąpiły	 przed	 gośćmi	 z	 inscenizacją,	 przybliża-
jąc	tradycje	i	zwyczaje	bożonarodzeniowe.	Wypowiadane	wiersze	i	kwestie	słowne	oraz	
piękny	śpiew	kolęd	 i	pastorałek	wzruszył	wszystkich	zebranych	 i	zachęcił	do	wspólne-
go	kolędowania.	Na	koniec		przedstawienia	przedszkolaki	wraz	ze	wszystkimi	zebranymi	
dzieliły	się	opłatkiem	wzajemnie	składając	sobie	życzenia	przy	piosence	kolędowej	„Biały	
opłatek”.

Dzień	ten	stał	się	radosnym	dniem,	dniem	gwiazdkowych	upominków.	Zaproszeni	go-
ście	podziękowały	Pani	dyrektor	 i	nauczycielkom	za	zaproszenie	na	 tę	uroczystość,	 za	
wspaniałą	rodzinną	atmosferę	i	mile	spędzony	czas,	a	dzieciom	za		występy.	Miłą	niespo-
dzianką		były	słodkie	upominki	i	zabawki	przekazane	od	gości	dla	dzieci.

Wszyscy	udali	się	na	wspólną	wigilię,	która	została	zorganizowana	przy	współudziale	
rodziców	i	naszych	pań	kucharek.	Na	stole	nakrytym	białym	obrusem	oprócz	pięknej	de-
koracji	znalazły	się	przepyszne	wigilijne	dania:	barszcz	z	grzybami	i	kaszą,	ryba	po	grecku,	
sałatki,	pierogi	z	grzybami	i	kapustą,	kasza	ze	śliwkami,	kompot	z	suszu,	wiele	słodkości-	
racuchy,	ciasta	i	ciasteczka.

Ta	wspólna	przedszkolna	wigilia	połączyła	nas	z	rodzinami	dzieci,	ze	społecznością	
lokalną	oraz	ludźmi	dobrego	serca-	życzliwymi	sponsorami.

	Elżbieta	Sroczyńska

Dzieci	z	Przedszkola	„	Pod	Sosnami”	za-
czynają	poznawać	świat	od	najbliższego	śro-
dowiska.	 W	 naszym	 zaśnieżonym,	 pięknym	
ogrodzie przedszkolnym i w tym roku nie za-
brakło	„ptasich stołówek”. 

Zielony kącik w naszej grupie

2185 monet;	5	gr.	–	1275 monet;	10	gr.	–	195 
monet;	20	gr.	–	31 monet.

Dziękujemy Wam Kochane dzieci ☺ 
Opr.	Grażyna	Milarska,	Ewa	Kornacka

wiGiLiA

Już	 od	 dawien	 dawna,	 co	 roku,	 w	 tych	
samych	 dniach	 grudniowych	 obchodzi	 się	
Święta	Bożego	Narodzenia.	W	różnych	zakąt-
kach	 świata	 jest	 ono	obchodzone,	 ale	wszę-
dzie	 łączy	 je	 radość,	 życzliwość	 i	 wspólne	
spotkania,	a	więc	18.12.2012 r. w zamiesza-
niu,	w	 gwarnych	przedświątecznych	przygo-
towaniach	 przedszkolaki	 z	 grupy	 5-6-latków	
wraz	 z	 wychowawczynią	Grażyną Milarską 
zaprosiły	 gości	 na	 jedyne	 w	 swoim	 rodza-
ju	 przedstawienie	 celebrujące	 Święta	 Boże-
go	 Narodzenia.	 Występ	 dzieci	 wprowadził	
wszystkich	zebranych	w	świąteczny,	miły	na-
strój	i	wycisnął	niejedną	łzę	z	oka.	Łamiąc	się	
białym	opłatkiem	popłynęły	wzajemne	życze-
nia	świąteczne	i	noworoczne.	Burza	oklasków	
i	wspólny	poczęstunek	wigilijnymi	specjałami,	
przygotowanymi	przez	rodziców		wynagrodził	
trud	przygotowań	dzieci.	

Mam	nadzieję,	że	ten	wyjątkowy	dzień	18 
grudnia 2012 r.	na	długo	pozostanie	w	pamię-
ci	moich	dzieci	i	przybyłych	gości.

Grażyna	Milarska

„Skrzydlaci przyjaciele zza okna”
Dzieci	zawsze	pamiętają	o	mieszkańcach	

naszego	 leśnego	 otoczenia,	 systematycznie	
ich	 dokarmiając.	 Za	 każdym	 oknem	 sali,	 na	
pięknych	 starych	 sosnach,	 zawisły	 karmniki	
z	 smakołykami	 dla	 skrzydlatych	 przyjaciół.	
Dzieci	 miały	 możliwość	 bezpośredniej	 ob-
serwacji	ptaków;	sikorek	i	wróbelków.	Dzięki	
czemu	poznały,	ich	wygląd	oraz	zachowanie.	
Naszym nadzwyczajnym zaokiennym go-
ściem	 jest	 ruda	wiewióreczka,	 dla	 której	 za-
wsze	na	parapecie	okiennym	przygotowane	są	
orzeszki	i	okruszki	chleba.	

Opieka	 nad	 naszymi	 „przyjaciółmi”	
kształtuje	 u	 dzieci	 nawyk	 niesienia	 pomocy	
zwierzętom	w	czasie	zimy,	kształtuje	świado-
mość	ochrony	przyrody	jak	również	rozbudza	
potrzebę	kontaktu	z	nią.	 	Dziękujemy	 rodzi-
com	 za	 pomoc	 	 w	 przygotowaniu	 „ptasich	
stołówek”.

Ewa	Kornacka,	Grażyna	Milarska		
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D
Już	 kolejny	 raz	 kolędujemy	Małemu	 Jezusowi.	W	 tym	 roku	w	 Święto	 Trzech	Króli	w	DK	

rozbłysła	szopka	bożonarodzeniowa,	pod	dachem	której	zebrały	się	dzieci	i	młodzież	z	terenu	
Miasta	i	Gminy	Koprzywnica.	Koncert	rozpoczęła	grupa	wokalno-teatralna	z	DK	a		po	nich			za-
prezentowali	przedstawiciele	przedszkola	i	szkół	z	naszej	gminy,	kolejno:

-	przedszkolaki	z	przedszkola	,,	Pod	sosnami”,
-	uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Niedźwicach,
-	uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Gnieszowicach,
-	uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Koprzywnicy,
-	uczniowie	z	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	z	Koprzywnicy.

Galę	kolęd	i	pastorałek	zaszczycili	swoją	obecnością	burmistrz	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	
p. Marek Jońca, sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica p. Dorota Kruszec –Nowińska, Przewod-
nicząca	RM	p.	Anna Paluch,	dyrektor	Szkoły	Podstawowej	w	Koprzywnicy	p.	Barbara Miklas 
oraz	opiekunowie	poszczególnych	grup,	rodzice	i	dziadkowie	młodych	kolędników.

lz

,,Dokąd gwiazda prowadzi…”

,,Gwiazdy melodia zaszumią, struny się dźwiękiem rozpędzą.
Będziemy sami dźwiękami i tą błękitną kolędą”.

Wolontariusze	 już	 od	 samego	 rana	 13	
stycznia	b.r.	zachęcali	do	włączenia	się	do	ak-
cji	zorganizowanej	przez	sztab	działający	przy	
Miejsko-Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Sportu	w	
Koprzywnicy.	Podczas	całej	imprezy	w	budyn-
ku	domu	kultury	odbywały	się	licytacje,	loteria	
fantowa	 oraz	 występy	 artystyczne,	 wokalne	
i	taneczne	dzieci	i	młodzieży.	

wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy 
mamy już za sobą 

W	tym	roku	zebraliśmy	

5 280	zł	i	2 euro. 

Wszystkim wolontariuszom, 
sponsorom, ludziom dobrego serca 

serdecznie dziękujemy. 

21. FinAŁ
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12.01.2013r.	–	DK,	godz.	900  Otwarte	muzykowanie	na	dęciakach	cz.I
13.01.2013r.	–	DK,	godz.1500  XXI	Finał	WOŚP
14.01.2013r.	–	DK,	godz.	1400-1900		Otwarte	muzykowanie	na	dęciakach	cz.II
15.01.2013r.	–	DK,	godz.	1600-1900		Otwarta	zabawa	z	tańcem	–	SAMBA
16.01.2013r.	–	DK,	godz.	1100		Warsztaty	fotograficzne:	podstawy	(aparat,	optyka	i	światło)
17.01.2013r.	–	 Warsztaty	fotograficzne:	postproces	(programy,	fotografia	cyfrowa)	DK,	
 1100	Warsztaty	,,Koncepcja	Parku	Osadnictwa	Cysterskiego	w	Koprzywnicy”,	
	 DK,	godz.	1100	Otwarta	zabawa	z	tańcem	–	SAMBA	1500-1630

18.01.2013r.	–	DK,	godz.1100	Warsztaty	fotograficzne	(rozwój	fotograficzny,	praca	nad	własnym	
 stylem, budowa i kompozycja obrazu,budowa portfolio 
19.01.2013r.	–	DK,	godz.1000-1130	(grupa	młodsza)	1200-1300	(grupa	starsza)	Otwarte	spotkania	
 z grupami wokalno-teatralnymi
20.01.2013r.	–	DK,	GODZ.	1600	Spotkanie	opłatkowe	dla	grup	działających	przy	DK
21.01.2013r.	–	 ,,Poczytajmy	dzieciom	bajki”,	DK,	godz.	1000	I	Spotkanie	rodzin	muzykujących,	
	 DK,	godz.	1700

22.01.2013r.	–	Otwarta	zabawa	z	tańcem	(dla	miłośników	tańca)	DK,	1600-1700	Zabawa	z	tańcem	
ze	szkoła	tańca	Samba	w	Tarnobrzegu,	DK,	1700-2000

23.01.2013r.	–	,,Szkoła	rysunku	–	portret”	(dla	młodzieży	i	dorosłych),	DK,	godz.	1000-1200 
	 ,,Zimowe	dyscypliny	sportowe-rysunek	węglem	i	kredą”,	DK,	godz.	1200-1400

24.01.2013r.	–	DK,	godz.	1500	Karaoke	z	niespodzianką
25.01.2013r.	–	DK,	od	2000	DKF	–	Dyskusyjny	Klub	Filmowy

Podczas	 ferii	 zimowych	młodzi	miesz-
kańcy	 Łukowca	 zainspirowani	 ciekawym	
pomysłem	 na	 spędzanie	 wolnego	 czasu	
postanowili	 wspólnie	 ulepić	 bałwana.	 Po	
dosłownie	 czterech	 godzinach	 powsta-
ła	 ogromna	 śnieżna	 postać.	 Przy	 budowie	
bałwana	pracowało	dziewięcioro	młodych	
ludzi,	a	byli	wśród	nich:	Paweł Wójcikow-
ski, Kamil Grębowiec, Mateusz Ciach, Ja-
cek Chmielowiec, Damian Jakus, Szczepan 
Grdeń, Angelika Grdeń, Monika Kowalska 
oraz Damian Żurek.	Wspólnie	 z	młodzie-
żą	w	pracy	nad	śnieżną	figurą	uczestniczył	
radny Artur Bernyś, który	 tym	 pomysłem	
świetnie	zintegrował	młodzież	podczas	ferii.	

O	gabarytach	bałwana	przekonać	może	
wszystkich	zdjęcie	zamieszczone	obok.

lz

okazała figura 
ze śniegu w Łukowcu

HArMonoGrAM Ferii ZiMowycH 
w MGoKiS Koprzywnica, 13-25.01.2013r.

Walentynki w Koprzywnicy
Jak	co	roku,	14	lutego	w	naszej	gminie	obchodzimy	

Dzień	Zakochanych.	Tradycją	stał	się	kiermasz	organizo-
wany	przez	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	na	
którym	od	samego	rana	różni	twórcy	prezentują	i	sprze-
dają	swoje	wyroby.	W	tym	roku	na	kiermaszu	można	było	
kupić	 chlebki	 i	 podpłomyki	 z	 koprzywnickiej	 piekarni,	
domowe ciasta oraz serca piernikowe z galerii Zapole. 
Były	 również	 wyroby	 bibułkarskie	 i	 wykonane	 haftem	
wstążkowym,	serca	z	masy	solnej	oraz	wyroby	z	biżuterii.	

Wieczorem	w	kościele	p.w.	św.	Floriana	w	Koprzyw-
nicy	odbyła	się	Msza	święta	dla	zakochanych,	na	której	
każdego	roku	licznie	gromadzą	się	wierni.	Po	Mszy	wszy-
scy	zebrani	wspólnie	na	przykościelnym	placu	zapalając	
świeczki	 utworzyli	 palące	 się	 serce,	w	myśl	 hasła	 jakie	
towarzyszy	w	ten	dzień	„Zapal	serce	-	rozpal	serca”.

Punktem	 kulminacyjnym	 całego	 dnia	 były	 odbywa-
jące	 się	 w	 Domu	 Kultury	 koncerty	 zespołów	 Platinum 
i Black Star	ze	Ślęzaków	oraz	pokaz	tańca	w	wykonaniu	
tutejszej	młodzieży	 -	 uczącej	 się	w	 szkole	 	 tańca	Sam-
ba.	Po	koncertach	uczestnicy	wspólnie	puszczali	w	niebo	
lampiony	w	kształcie	serca.	
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„Inspirowane naturą”
- wystawa malarstwa Marii Bobrowskiej

Dzień Kobiet w teatrze
W pierwszy weekend marca 70 kobiet, głównie z naszej gminy (były też z nami za-

przyjaźnione i współpracujące panie z regionu) odwiedziło stolicę. Kulturalny wyjazd 
z Koprzywnickim Ośrodkiem Kultury i Sportu  na musical „Deszczowa Piosenka” w Te-
atrze Muzycznym Roma okazał się „gwoździem” programu.

Koprzywnickie Panie na 
i Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej

8	marca	2013r.	w	Świętokrzyskim	Ośrodku	
Doradztwa	Rolniczego	Oddział	w	Sandomie-
rzu	„Centrum	Ogrodnicze”	odbyło	się	I Forum 
Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej. 
Było	 to	pierwsze	 tego	 typu	spotkanie	organi-
zowane	w	ŚODR	 i	wzięło	w	nim	udział	 ok.	
70	kobiet	z	całego	powiatu	sandomierskiego.	
Wśród	 przybyłych	 gości	 znalazły	 się	 m.in.	
przedstawicielki	Kół	Gospodyń	Wiejskich,	sa-
morządów	gminnych,	instytucji	kultury,	RZR-
KiR,	OPP,	ZDZ	w	Sandomierzu	oraz	różnych	
organizacji	pozarządowych,	w	 tym:	Sando-
mierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Re-
gionalnego	LGD,		Stowarzyszenia	Akade-
mii	Kobiet	Twórczych.

Otwarcia	Forum	i	przywitania	zapro-
szonych	 gości	 dokonał	 Robert Paluch 
-	zastępca	dyrektora	ŚODR	O/w	Sando-
mierzu oraz Teresa Wąsik - kierownik 
Działu	 Przedsiębiorczości,	 Wiejskiego	
Gospodarstwa	 Domowego	 i	 Agrotury-
styki.	 Następnie	 Maria Sokal - Prezes 
RZRKiOR	w	 Sandomierzu,	 wygłosiła	 referat 
okolicznościowy	 z	 okazji	 Dnia	 Kobiet.		
W	 wypowiedzi	 podkreśliła	 jak	 ważną	
rolę	w	 swoim	środowisku	odgrywają	do	
dziś	Koła	Gospodyń	Wiejskich,	 inicjując	
różnego	rodzaju	przedsięwzięcia.	Działa-
ją	one	na	rzecz	ochrony	zdrowia,	rozwoju	
infrastruktury,	różnych	form	przedsiębior-
czości,	 zwiększania	uczestnictwa	miesz-
kańców	wsi	w	kulturze,	kultywują	folklor	
i	sztukę	ludową,	oraz	prowadzą	wiele	in-
nych	działań	mających	na	celu	rozwój	wsi	
i	poprawę	warunków	życia	mieszkańców.	
Uczestniczki	 spotkania	 mogły	 również	
uzyskać	informacje	na	temat	dostępnych	
funduszy	unijnych.	

Kolejnym	punktem	programu	była	już	
prezentacja	 dobrych	przykładów	aktyw-
ności	kobiet	z	całego	powiatu.	O	tym	czy	
warto	być	aktywnym	społecznie,	a	także	
swoimi	 doświadczeniami	 podzieliła	 się	
Beata Kaczmarzyk	–	członek	Rady	Fun-
dacji	Fundusz	Lokalny	SMK	i	m.in.	współ-
twórczyni	 Stowarzyszenia	 Przyjaciół	wsi	
Trześń.	 Opowiedziała	 o	 wielu	 inicjaty-
wach,	w	 których	brała	 udział	 i	 była	 ini-
cjatorem,	a	także	o	różnych	programach,	
z	których	można	i	przede	wszystkim	war-
to	korzystać.	

Przedstawicielki KGW z Koprzyw-
nicy,	 Wilczyc,	 Obrazowa,	 Wielogóry,	
Chobrzan,	Zawichostu,	Dwikóz,	Byszowa	

opowiadały	o	 swoich	dokonaniach,	 suk-
cesach,	zrealizowanych	projektach.	Z	ra-
dością	 mówiły	 o	 efektach	 swojej	 pracy	
w	 postaci	m.in.	 imprez,	 spotkań,	warsz-
tatów	dla	dzieci	 i	dorosłych,	utworzeniu	
miejsc do rekreacji i wypoczynku. Panie 
dzieliły	 się	 swoimi	 doświadczeniami,	
wspominały	o	wartościach	jakie	przynio-
sły	wszystkie	ich	wspólne	działania.	

Po	 tak	 ogromnej	 dawce	 wiadomości	
i	 doświadczeń	 przyszedł	 czas	 na	 chwi-
lę	 przerwy,	 rozmów	 przy	 dobrej	 kawie	
i	 smacznych	 ciastach,	 które	 panie	 same	
upiekły	na	tą	okazję.	

W	dalszej	części	programu	odbył	 się	
ciekawy	wykład	Pani	Ireny Godyń	–	etno-
grafa	i	właścicielki	Galerii	Zapole	w	San-
domierzu,	 która	 wyczerpująco	 opowie-
działa	jak	powinien	wyglądać	tradycyjny	
ludowy	strój	sandomierski.	W	prezentacji	
pokazane	zostało	mnóstwo	zdjęć	przed-
stawiających	stroje	kobiet	i	mężczyzn	po-
chodzące	z	XIX	w.	z	okolic	Sandomierza,	
ich	wykroje	służące	do	szycia,	a	także	na	
żywo	materiały	i	chusty.	

Podsumowaniem	spotkania	był	ostatni	
interesujący	 wykład	 –	 „Ogród	 wizytów-
ką	 współczesnej	 kobiety”,	 wygłoszony	
przez Elżbietę Krempę	-	architekta	ziele-
ni	i	kierującą	zespołem	ds.	Ogrodnictwa	
w	ŚODR	w	Sandomierzu.	Wiosna	zbliża	
się	 wielkimi	 krokami	 i	 każda	 z	 pań	 na	
pewno	myśli	 już	o	ogrodowych	porząd-
kach,	 dlatego	 też	 ta	 ostatnia	 prelekcja	
skierowana	była	do	wszystkich	nowocze-
snych	kobiet.	Panie	otrzymały	praktyczne	
porady	i	ciekawostki	odnośnie	pielęgnacji	
ogrodu	po	zimie,	a	także	dowiedziały	się	
jakie	są	najnowsze	trendy	w	projektowa-
niu	zieleni	wokół	domów.

Oprawę	artystyczną	całego	Forum	sta-
nowiła	 barwna	 wystawa	 wyrobów	 ręko-
dzielniczych	 pań,	 które	 z	 pasją	 i	 sercem	
wykonują	różne	cudeńka.	Była	możliwość	
podziwiania,	a	także	zakupienia	tych	wyro-
bów.	Bardzo	aktywnie	włączyły	się	w	przy-
gotowanie tej wystawy Panie z Gminy 
Koprzywnica razem z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz  przed-
stawicielki Klimontowa i Wilczyc.

Forum	było	okazją	do	tego,	aby	poka-
zać	 jak	 ważną	 rolę	 pełnią	 współczesne	
kobiety,	 jakie	 znaczenie	 mają	 organiza-
cje	 kobiece	 i	 jakie	 mogą	 być	 ich	 różne	
działania.	 Na	 wybranych	 przykładach	
zaprezentowane	 zostały	 aktywności	 na-
szych	 pań,	 ich	 doświadczenia	 i	 rezulta-
ty	 działań.	 Chcieliśmy	 aby	 to	 spotkanie	
było	okazją	do	integracji,	do	wzajemnego	
poznania i zaszczepienia partnerstw do 
wspólnych	 działań.	 Spotkaniu	 towarzy-
szyła	 ciepła	 atmosfera,	 a	 każda	 kobieta	
tego	dnia	otrzymała	symboliczny	upomi-
nek	w	postaci	jabłka	z	miłym	cytatem.		

Edyta	Stępień/	ŚODR	o/	Sandomierz
Gminę Koprzywnica reprezentowała delegacja 
w składzie: Maria Kalinowska, Alicja Krawczyk, 
Janina Lipa, Małgorzata Floras, Lucyna Radzim, 

Małgorzata Sarzyńska, Alicja Stępień.

Wystawiany	musical,	 którego	polska	pre-
miera	odbyła	się	29	września	2012	roku,	po-
wstał	w	oparciu	o	scenariusz	filmu	autorstwa	
Betty	 Comden	 i	 Adolpha	Greena,	 ze	 słowa-
mi	piosenek	Arthura	Freeda	 i	muzyką	Nacio	
Herba	Browna.	W	polskiej	wersji	w	rolę	Dona	 
Lokwooda	wciela	się	m.in.	Dariusz	Kordek,	za	
muzykę	odpowiada	Krzysztof	Herdzin	a	reży-
seruje	Wojciech	Kępczyński.	

Spektakl	był	po	prostu	świetny.	Zrobił	na	
uczestniczkach	wyjazdu	wielkie	wrażenie,	za-
chwycił	pięknymi	 strojami	 i	 głosem	aktorów.	
Już	przy	wejściu	czuło	się	 tę	niepowtarzalną	
atmosferę,	 taką,	 której	 się	 po	 prostu	 nie	 da	
podrobić.	 Muzyka,	 scenografia,	 choreografia	
-	wszystko	łączyło	się	w	dopracowaną,	wspa-
niałą	 całość.	 Najbardziej	 zaskoczyło	 nas	 to,	
kiedy podczas jednej z piosenek na scenie po-
jawiły	się	strugi	prawdziwej	wody,	wylewane	
także	na	pierwsze	rzędy	publiczności.

W	programie	wycieczki	nie	zabrakło	 tak-
że	 innych	 atrakcji.	Oprócz	wizyty	w	 teatrze,	

panie	 miały	 okazję	 zwiedzić	 Rynek	 Hurto-
wy	Bronisze.	Na	hali	w	sektorze	kwiatowym	
pachniało	 już	wiosną	 i	każda	mogła	 już	wy-
brać	 coś	 dla	 siebie.	 Inną	 formą	 atrakcji	 oka-
zał	się	też	dla	niektórych	uczestniczek	pobyt	
w	CH	Złote	Tarasy.

Dzień	 wyjazdu	 do	 Warszawy	 był	 pełen	
wrażeń	i	emocji	a	także	kolejną	świetną	oka-
zją	do	integracji	zespołu.

A.S.

Do	końca	marca	2013r.	w	Domu	Kultury	
w Koprzywnicy eksponowana jest wystawa 23 
obrazów	autorstwa	Marii Bobrowskiej	z	Tar-
nobrzega.	 Jest	 ona	 absolwentką	 Państwowej	
Wyższej	Szkoły	Sztuk	Plastycznych	w	Pozna-
niu.	Od	 lat	uprawia	malarstwo	olejne	 i	akry-
lowe.	 Tytuł	 wystawy	 „inspirowane	 naturą”	
odzwierciedla	 jej	 zainteresowania	 i	 tematykę	
pejzażową.	 Są	 to	 rozległe	 pejzaże	 z	 wodą,	
szuwarami.	Często	 dla	 ożywienia	 krajobrazu	
bądź	dla	podkreślenia	jego	głębi	wprowadza	
„sztafaż”	w	postaci	ptaków,	żaglówek,	nieto-
perzy itp. 

Niezwykle	 ciekawa	 jest	 też	 kolorystyka	
obrazów.	Dominują	wszelkiego	rodzaju	błęki-
ty,	lazury,	fiolety.	Uzupełniają	je	szare	zielenie,	
przydymione	 rudości.	M.	 Bobrowska	 jest	 ar-

tystką	uczestniczącą	w	plenerach	organizowa-
nych	przez	naszą		placówkę	w	Koprzywnicy.	

Zamroczona	 Koprzywnicą	 maluje	 głów-
nie	zalew;	o	wschodzie	czy	zachodzie	słońca,	
o	 zmierzchu	 z	 nietoperzami	 czy	 z	 odbitym	
Kościołem	św.	Floriana	w	wodzie.	Są	też	ulu-
bione	przez	malarkę	szuwary.

Wystawa	 cieszy	 się	 wielkim	 zaintereso-
waniem	 wśród	 odwiedzających	 Dom	 Kultury	
mieszkańców.	Budzi	podziw	zarówno	kolorysty-
ka	jak	też	tematyka	i	artyzm	wykonania.	Wiele	
komplementów	na	temat	swoich	prac	usłyszała	
autorka	podczas	wernisażu,	który	odbył	 się	17	
marca	 2013r.	 Uczestniczyli	 w	 nim	 zaproszeni	
goście	 oraz	malarki	 z	 Klubu	 Plastyka	 Amatora	
działającego	przy	MGOKiS	w	Koprzywnicy.

Helena Pilecka
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ZApowieDZi
wyDArZeŃ

14 kwietnia 

–	Kościół	p.w.	św.	Floriana	w	Koprzyw-
nicy, godz. 12.00 - Msze Patriotyczne za 
poległych	 w	 Katyniu,	 Smoleńsku	 oraz	
Rozstrzelanych	pod	murem

18 kwietnia 
–	 Miejsko-Gminny	 Ośrodek	 Kultury	
i	Sportu	w	Koprzywnicy,	godz.	11.00	–	
Konferencja dot. budowy parku cyster-
skiego na terenie gminy Koprzywnica

3-4 maja 

–	XI	Dni	Ziemi	Koprzywnickiej	na	 sta-
dionie sportowym w Koprzywnicy
Serdecznie	 zapraszamy	do	 zapisów	na	
tegoroczny	„Bieg	Jędrusiów”	w	kategorii	
OPEN	na	5	km	(3	maja).	Zapisy	w	Szkole	
Podstawowej	w	Koprzywnicy,	Niedźwi-
cach,	ZSO	w	Koprzywnicy	lub	w	Domu	
Kultury.

4 maja 

–	Dzień	 Strażaka.	Uroczysta	Msza	 św.	
w	kościele	p.w.	św.	Floriana	w	Koprzyw-
nicy, godz. 12.00

   oFerTA SZKoLeniowA 
związana z budową Parku „Via Jagiellonica”

Tytuł	szkolenia:	Turystyka – moja praca, mój biznes?

Termin:		 18	kwietnia	2013	r.	godz.	11.00

Miejsca:  -	sala	w	Domu	Kultury,
	 	 -	zajęcia	w	terenie.

Propozycje 1)	podstawy	marketingu	turystycznego,
tematyczne:	 2)	prawo	związane	z	usługami	turystycznymi,
	 	 3)	warsztaty	dotyczące	budowy	ekspozycji	tematycznej	Parku,	
	 	 4)	warsztaty	obsługi	turystycznej.

Czas:  około	4	godzin	(z	przerwą	w	połowie).

Adresaci: 1)	osoby	fizyczne	i	prawne	uczestniczące	w	inicjatywie	Organizacji,
	 	 2)	osoby	prowadzące	biznes	turystyczny,
	 	 3)	osoby	poszukujące	miejsca	na	rynku	pracy,
	 	 4)	pasjonaci	i	inni	zainteresowani.

Szkolenie jest nieodpłatne.

Istnieje	możliwość	wystawienia	uczestnikom	dyplomów.

 

 

Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” 
20-029 Lublin, ul. Skłodowskiej 3/15                     KRS 0000312357 
e-mail: szlakjagiellonski@tlen.pl                         REGON 060402677 
tel. (81) 441-11-18, kom. 693 272 040                   NIP 7123144970 

www.viajagiellonica.eu                                 konto ING Bank Śląski: 
www.szlakjagiellonski.pl           39 1050 1953 1000 0023 3639 5401 

 

Lublin, dnia 27.02.2013 
 

OFERTA SZKOLENIOWA 
związana z budową Parku „Via Jagiellonica” 

 
Tytuł szkolenia: Turystyka – moja praca, mój biznes? 
 
Termin: do uzgodnienia 
 
Miejsca:  
- sala konferencyjna ze sprzętem multimedialnym (zapewnia Urząd 
Miasta/Gminy), 
- zajęcia w terenie (wstępy do obiektów zapewnia Organizacja) 
 
Wykładowca/instruktor: zapewnia Organizacja, 
 
Propozycje tematyczne: 
1) podstawy marketingu turystycznego, 
2) prawo związane z usługami turystycznymi, 
3) warsztaty dotyczące budowy ekspozycji tematycznej Parku,  
4) warsztaty obsługi turystycznej. 
 
Czas: około 4 godzin (z przerwą w połowie) 
 
Adresaci: 
1) osoby fizyczne i prawne uczestniczące w inicjatywie Organizacji, 
2) osoby prowadzące biznes turystyczny, 
3) osoby poszukujące miejsca na rynku pracy, 
4) pasjonaci i inni zainteresowani. 
 
Szkolenie jest nieodpłatne. 
 
Istnieje możliwość wystawienia uczestnikom dyplomów. 

Urząd	Gminy	i	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy	w	partnerstwie	z	Or-
ganizacją	Turystyczną	Szlak	Jagielloński	zapraszają	na	szkolenie	dotyczące	budowy	parku	cyster-
skiego na terenie gminy.

Pierwsze	szkolenie	dotyczące	koncepcji	budowy	parku	cysterskiego	na	 terenie	gminy	Ko-
przywnica	odbyło	się	podczas	ferii	zimowych	dn.	17	stycznia	w	Domu	Kultury.	Szkolenie	prze-
prowadził	pan	Janusz Kopaczek	–	prezes	Szlaku	Jagiellońskiego.	

W	 Domu	 Kultury	 w	 Koprzywnicy	 w	 ra-
mach	projektu	„Nowe umiejętności dla miesz-
kańców powiatu sandomierskiego”	 został	
przeprowadzony Kurs komputerowy dla po-
czątkujących oraz kurs Bezpieczny Internet 
współfinansowany	 przez	 Unię	 Europejską	 w	
ramach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	
Program	Operacyjny	Kapitał	Ludzki	Działanie	
9.5.

Zajęcia	trwały	od	1	października	2012r.	do	
28	lutego	2013r.	W	kursie	brało	udział	16	osób	
z terenu naszej gminy. Realizatorem projektu 
było	 Sandomierskie	 Stowarzyszenie	 Rozwoju	
Regionalnego	–	Lokalna	Grupa	Działania.	

W	 Domu	 Kultury	 w	 Koprzywnicy	 trwa	
kurs	kosmetyczny	pt.	„Kosmetyka	z	elementa-
mi	wizażu”.	W	kursie	uczestniczy	16	pań	z	te-
renu gminy Koprzywnica i Samborzec.

Z naszym instruktorem szybko  
poznasz techniki gry na gitarze,  
keyboardzie jak i akordeonie.

Szczegółowe informacje  
w sekretariacie Domu Kultury  

lub pod numerem:  

15 8476322

Lubisz muzykę?
chcesz rozwijać 
swoją pasję?

weź do ręki 
instrument i wyraź  

swoje emocje!
Już dziś zapisz się na 

zajęcia i zostań artystą.

Gimnazjalisto !!!!!!
Chcesz	powtórzyć	angielski	przed	egzaminem	
lub	udoskonalić	swoją	wiedzę.
Przyjdź	do	Domu	Kultury	w	Koprzywnicy.

„Last minute is for you”
Dodatkowo	prowadzimy	także	zapisy	
na	lekcje	języka	dla	dzieci	ze	szkoły	podstawowej.	

Lublin,	dnia	27.02.2013

Zbierają	 się	 zwykle	 w	 zimowe	 niedziele	
przed	południem	i	wynika	 to	przede	wszyst-
kim	że	wtedy	jest	czas	wolny.	Mowa	oczywi-
ście	o	morsach,	którzy	upodobali	sobie	zalew	
koprzywnicki	 aby	 z	 niebywałą	 dawką	 adre-
naliny	 pluskać	 się	 lodowatej	 wodzie.	 Pano-
wie	 zażywający	mroźnych	 kąpieli	 pochodzą	
z Sandomierza, Gorzyc i Koprzywnicy, mor-
sowanie	 to	dla	nich	nie	 tylko	zimowa	kąpiel,	
ale	także	sposób	na	aktywne	spędzanie	wol-
nego czasu. 

Śmiałkowie,	 którzy	 postanowili	 zmierzyć	
się	 z	 tym	 nie	 lada	wyzwaniem	 są	 już	wete-
ranami	morsowania	i	nie	straszne	są	 im	lody	
wielu	 akwenów.	 Przygotowani	 są	 nawet	 na	
lód	 grubości	 30	 cm.	 Oczywiście	 wyrąbanie	
siekierą	takiej	przerębli	wymaga	dużo	cierpli-
wości	bo	zajmuję	ok.	20-30	minut,	ale	czego	
się	nie	zrobi	aby	doświadczyć	przeszywające-
go	 uczucia	 zimna	 pomieszanego	 z	 gorącem	
okraszonym wartkim strumieniem adrenaliny 
i	okresowymi	wybuchami	euforii.

Korzyści	 z	 zimowych	 kąpieli	 jest	 wie-
le,	 choć	 są	 one	 typowe:	 zahartowanie	 ciała,	
zwiększenie	odporności	organizmu	na	choro-
by	zimowe,	poprawa	wydolności	układu	ser-
cowo-naczyniowego,	 lepsze	ukrwienie	skóry.	
Regularne	dostarczanie	organizmowi	zimnych	
bodźców,	powoduje	zwiększenie	tolerancji	na	
niskie	 temperatury.	U	morsów	obserwuje	 się	

Kurs komputerowy dla początkujących

Organizatorem	kursu	jest	Europejski Dom 
Spotkań - Fundacja Nowy Staw. 

W Koprzywnicy 
też są morsy !!!

w	odróżnieniu	od	normalnych	osób	następu-
jące	zmiany:
-	 lepsza	regulacja	 i	bardziej	długotrwała	pro-
dukcja	ciepła

-	korzystne	dostosowanie	krążenia	krwi
-	zmniejszenie	objawów	astmy	i	schorzeń	reu-
matycznych

-	lepsze	ogólne	samopoczucie
Nie	pozostaje	nie	innego	jak	tylko	zachę-

cić	wszystkich	do	zimowych	kąpieli,	to	nic	nie	
kosztuje	a	zyskać	można	bardzo	wiele.

lz



Zakończyły	 się	 rozgrywki	 ministrantów	
szkół	podstawowych	w	Futsalu,	czyli	piłce	ha-
lowej.	Po	rozgrywkach	dekanalnych	zwycięzcy	
zakwalifikowali	się	do	finałowego	turnieju	die-
cezjalnego,	który	odbył	się	już	po	raz	dziesiąty.	
Młodzi	ministranci	 o	 jubileuszowy	Puchar	 bp	
Krzysztofa Nitkiewicza	 rywalizowali	 na	 hali	
Zespołu	 Szkół	 w	 Koprzywnicy.	 Po	 zaciętych	
i	 pełnych	 emocji	 rozgrywkach	w	 grupach	 do	

2	marca	2013	 r.	na	hali	 sportowej	w	Ko-
przywnicy	odbył	się	IX	Turniej	o	Puchar	Rady	
Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Ko-
przywnica	w	Halowej	 Piłce	Nożnej.	W	 tym	
roku	 do	 rozgrywek	 zgłosiło	 się	 13	 zespołów	
z	terenu	gminy:	
 1. Beszyce
 2. Cegielnia I
 3. Cegielnia II
	 4.	Cegielnia	Górki
 5. Ciszyca
	 6.	Dmosice	
	 7.	„Florian”
	 8.	Gnieszowice
	 9.	Koprzywnica	I
 10. Koprzywnica II
	 11.	Łukowiec
	 12.	Niedźwice
	 13.	Trzykosy	

Wyniki	przedstawiają	się	następująco: 
I miejsce - Gnieszowice
II miejsce	-	Trzykosy
III miejsce	-	Cegielnia	Górki
IV miejsce - Ciszyca 

Sędziowie	turnieju: 
Mariusz	Koper,	Zbigniew	Ordon	

Organizatorzy: Rada Miejska, Burmistrz Mia-
sta	i	Gminy,	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultu-
ry	i	Sportu,	Szkoła	Podstawowa,	Zespół	Szkół	
Ogólnokształcących	w	Koprzywnicy	

Turniej o puchar Burmistrza

21	stycznia	b.r.	odbyły	się	w	Koprzywnicy	
Młodzieżowe	Halowe	Mistrzostwa	Podokręgu	
Sandomierz.	Patronat	nad	turniejem	objęli:	Je-
rzy Borowski - burmistrz Miasta Sandomierza, 
Marek Jońca - burmistrz Koprzywnicy, Szy-
mon Sidor	-	wójt	gminy	Wojciechowice.	

Głównym	 organizatorem	 mistrzostw	
był	 Świętokrzyski	 Związek	 Piłki	 Nożnej	 –	
Podokręg	Sandomierz.

Do	 rozgrywek	 na	 koprzywnickiej	 hali	
zgłosiło	 się	 13	 drużyn	 w	 kategorii	 JUNIOR	
MŁODSZY	1996/97:	

ZRYW Zbigniewice
KAMIENNA Brody
KOPRZYWIANKA Koprzywnica
ŁYSICA Bodzentyn
ALIT Ożarów
OLIMPIA-POGOŃ Staszów
ŁKS Łagów
CUKROWNIK Włostów
KS Tarłów
CZARNI Połaniec

Dwumiesięcznik społeczno-kulturalny Miasta i Gminy Koprzywnica. Wydawca:	Miejsko	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy,	Rynek	39,	tel.	15	847	63	22,	www.domkultury.koprzywnica.eu,	koprzywnickie.pejzaze@op.pl.	Zespół redakcyjny:  Ambroziak	A.,	Bzduch	J.,	Dębowska	B.,	Graboń	E.,	Grzegor-
czyk	H.,	Kolasińska	A.,	ks.	Lis	T.,	Łukawska	I.,	Olszewska	A.,	Podobińska	J.,	Pilecka	H.,	Stępień	A.,	Stępień	E.,	Zwolska	L.	DTP i red. tech.:		Grafbit	tel.	502	722	138,	Druk:	Media	Regionalne	Sp.	z	o.o.	w	Warszawie,	oddział	w	Kielcach	–	Drukarnia	w	Tarnobrzegu,	ul.	Zakładowa	50	
Informacje	do	redakcji	można	nadsyłać	na	adres	wydawcy.	Redakcja	nie	zwraca	materiałów	niezamówionych	oraz	zastrzega	sobie	prawo	do	dokonywania	skrótów	i	redakcyjnego	opracowania	tekstów	zaakceptowanych	do	druku.	Materiały	nadesłane	do	redakcji	nie	mogą	być	obciążone	prawami	osób	trzecich.

S P O R T

„Ferie w Podokręgu” 2013 
– na hali sportowej w Koprzywnicy

POWIŚLE Zawichost
ESTER Wojciechowice
ARKA Koprzywnica

Zwycięską	drużyną	okazał	się	ŁKS	Łagów.	
Serdecznie gratulujemy.

Mali mistrzowie 
piłki halowej

ćwierćfinałów	 zakwalifikowały	 się	 cztery	 ze-
społy,	 które	 walczyły	 o	 miejsca	 na	 podium.	
Niepokonaną	drużyną	okazała	się	ministrancka	
ekipa	z	Ożarowa,	która	wygrała	turniej	i	zdoby-
ła	Puchar	mistrzów	hali.	Drugie	miejsce	zajęła	
ministrancka	drużyna	z	parafii	Iwaniska	będąca	
beniaminkiem	 rozgrywek,	 zaś	 trzecie	miejsce	
i	puchar	Fair	Plamy	zdobyła	drużyna	ministran-
tów	z	 Szewnej.	W	 turnieju	 finałowym	wzięło	
udział	14	drużyn	z	całej	diecezji	 a	na	boisku	
wystąpiło	w	sportowych	zawodach	ponad	100	
ministrantów.	 Zwycięzcy	 otrzymali	 puchary	
a	każda	drużyna	pamiątkowy	dyplom	za	udział	
w	 turnieju.	 -	Dziękuję	 tym,	którzy	wspomogli	
nas	w	organizacji	turnieju	na	każdym	jego	eta-
pie.	 Samym	ministrantom	gratuluję	wyśmieni-
tych	umiejętności,	 księżom	dziękuję	 za	 zaan-
gażowanie	 a	 sponsorom	 za	 okazaną	 pomoc.	
Już	dziś	zapraszam	na	kolejne	rozgrywki,	które	
nie	tylko	są	rywalizacją,	ale	czasem	wspólnego	
spotkania i ewangelizacji poprzez sport - po-
wiedział	 ks.	 Ryszard Podlewski, diecezjalny 
duszpasterz	ministrantów.	

Tekst	i	zdjęcia	Ks.	Tomasz	Lis	


