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Gminnej Spółdzielni 
,,Samopomoc Chłopska” 

w Koprzywnicy

Szczegóły na stronie nr 5

W sportowej i artystycznej atmosferze 
upłynęła XI już koprzywnicka majówka. 
W tym roku świętowaliśmy przez dwa dni. XI 
Święto Ziemi Koprzywnickiej tradycyjnie roz-
poczęto patriotyczną mszą św. w intencji Oj-
czyzny.  Po mszy świętej zgromadzeni ludzie 
przeszli pod pomnik partyzantów oddziału  
,,Jedruś” oraz pod obelisk pamięci ofiar kata-
strofy smoleńskiej oddając im hołd i składając 
kwiaty.

W swoim wystąpieniu burmistrz MiG Ko-
przywnica Marek Jońca, pielęgnując tradycje 
i patriotyzm mówił o 222 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, przypomniał, że uchwalo-
no ją w czasach szczególnie trudnych dla Po-
laków. Schyłek XVIII w. przyniósł 3 rozbiory 
i utratę niepodległości na 123 lata. Ustawa 
zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. 
Wprowadzała trójpodział władzy na ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwa-
rantowała prawo powszechnej wolności dla 
szlachty i mieszczaństwa. Konstytucja 3 Maja 
powstała „dla dobra powszechnego, dla 
ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny 
naszej i jej granic”. Choć krótko po uchwaleniu 
ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała 
istnieć na mapie, to Konstytucja 3 Maja była 
przez lata symbolem wolności, dumy narodo-
wej i patriotyzmu. Obecnie Konstytucja jawi 
się jako patriotyczny akt walki o zachowanie 
państwowości. Burmistrz mówił, ja ważna jest 
pamięć o takich wydarzeniach, podkreślał rolę 
nauczycieli w krzewieniu patriotyzmu wśród 
młodych ludzi aby młodzi znali i zrozumieli 
polską drogę do niepodległości.

Na koprzywnickiej majówce zawsze dopi-
sują zaproszeni goście, w tym roku nie zabra-
kło znanych osobistości, a świętowali przed-
stawiciele samorządów gmin ościennych, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego p. Paweł 
Zalewski oraz Poseł na Sejm RP Krzysztof Li-
piec.

c.d. str 2.
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Dalsza część programu przeznaczonego na ten dzień odbywała się na stadionie sportowym. 
3 maja świętowaliśmy na sportowo. Ulicami Koprzywnicy biegali uczestnicy ,,Biegu Jędrusiów”. 
Bieg ten  jest na stałe wpisany w kalendarz wydarzeń sportowych  w naszym mieście należy 
przypomnieć, że jego pomysłodawczynią jest historyk, p. Teresa Majczak – dyrektor SP w Ko-
przywnicy. Pani Teresa bardzo chętnie podzieliła  się wspomnieniami o idei powstania biegu 
podczas rozpoczęcia XI Święta Ziemi Koprzywnickiej. Na stadionie KS Koprzywianki rywalizo-
wali również młodzi zawodnicy biorąc udział w ,,Biegu po zdrowie”  organizowanym dla dzieci 
i młodzieży. Bardzo ciekawym widowiskiem sportowym okazał się mecz piłki nożnej rozegrany 
przez drużynę Rady Miejskiej z Koprzywnicy w składzie: Anna Paluch, Aleksandra Klubińska, 
Tomasz Grela, Artur Bernyś, Janusz Ćwiertnia, Artur Przybyłek, Adam Jońca oraz drużynę OSP 
Ciszyca  w składzie Tomasz Dziubek, Piotr Łuczak, Artur Radzim, Radosław Radzim, Krzysz-
tof Bernyś, Sławomir Staszczak, Łukasz Bogumił z wynikiem 3:7. Pomimo deszczowej pogody 
koprzywnickim strażakom udało się pokazać swoje umiejętności i ugasić wrak oraz uwolnić 
rannych z płonącego samochodu. Wieczorem złe warunki atmosferyczne nie przeszkodziły licz-
nie przybyłym uczestnikom imprezy w doskonałej zabawie z zespołami BACIARY i PRYZMAT. 

Koprzywnicka majówka
c.d. ze str 1

Serdeczne podziękowania należą się nauczycielom wychowania fizycznego ze Szkoły Pod-
stawowej w Niedźwicach, Koprzywnicy oraz nauczycielom z ZSO w Koprzywnicy, którzy bar-
dzo sprawnie przeprowadzili poszczególne konkurencje sportowe na stadionie.

4 maja Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Koprzywnicy poprowadziła przemarsz uformowanych 
pododdziałów strażaków z OSP z terenu Miasta i Gminy z rynku do kościoła św. Floriana, gdzie 
modlono się w intencji strażaków. Tego dnia podczas drugiej części  Gminnego Święta Strażaka 
scena na stadionie rozbrzmiewała występami dzieci i młodzieży z Domu Kultury i placówek 
oświatowych na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica. 

MGOKiS specjalnie na XI obchody Święta Ziemi Koprzywnickiej przygotował wystawę po-
kazującą święta majowe na przestrzeni dziesięciu lat. Na płycie boiska swoje stoiska wystawien-
nicze prezentowali:
• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Mokoszynie
• Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Lokalna Grupa Działania
• NBP Solec Zdrój o/Koprzywnica

Wieczorem scena należała do nieco starszych artystów, występował zespół BLU – NOTE 
z Maleńca, zespół TEX, uczestniczka ,,MUST BE THE MUSIC” IRINA oraz wyczekiwana gwiazda 
wieczoru IVAN KOMARENKO.

Zwycięzcy ,,Biegu Jędrusiów”
kategoria kobiety kategoria mężczyźni

I miejsce Małgorzata Ciach Wojciech Ciach
II miejsce Aleksandra Olechowska Jacek Łabudzki
II miejsce Agnieszka Maśloch Wojciech Koziarski

 Zwycięzcy ,,Biegu po zdrowie”
Bieg Przedszkolaka

kategoria dziewczęta kategoria chłopcy

I miejsce Amelia Kulig Antoni Kulig
II miejsce Amelia Graboń

Bieg kl. I-III

I miejsce Justyna Charszla Dawid Ciach
II miejsce Wiktoria Kaczmarska Szymon Zwolski
III miejsce Alicja Kitlińska Bartosz Zwolski

Bieg kl. IV-VI

I miejsce Karolina Gromada Cezary Charszla
II miejsce Wiktoria Gromada Patryk Granica
III miejsce Kornelia Kulig Patryk Karbowniczak

Bieg gimnazjalistów

I miejsce Barbara Zwolska Dawid Skolak
II miejsce Mariusz Siudak

Sponsorzy nagród w biegach:
• Spółka Współtony Gruntowej w Koprzywnicy 
• Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Lokalna Grupa Działania
• Kopalnie Dolomitu S.A.
• PZU Sandomierz
• MAXIPOL Koprzywnica
• NBP Solec Zdrój o/Koprzywnica
• G.S. ,,S.CH.” Koprzywnica lz
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Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego 
uczynił Ks. Doktor Wyższego Seminarium 
Duchownego w Sandomierzu Marek Koze-
ra, myślą przewodnią kazania wygłoszonego 
14 kwietnia 2013 roku w kościele p.w. św. 
Floriana w Koprzywnicy podczas mszy św. 

W bardzo ciepłej i znakomitej atmosferze 
upłynęło niedzielne popołudnie 19.05.2013r. 
w Koprzywnicy. Tego dnia uroczyście uczczo-
no czwartą już rocznicę pobytu Prezydenta 
RP śp. Lecha Kaczyńskiego. Przypomnij-
my, że Prezydent odwiedził koprzywniczan 
12.05.2009r. oraz uczestniczył we mszy św. 
w intencji sadowników i rolników ziemi sando-
mierskiej w kościele św. Floriana w Koprzyw-
nicy. Odbyły się też uroczystości związane 
z upamiętnieniem 73 rocznicy mordu katyń-
skiego oraz 3 rocznicy katastrofy smoleńskiej. 
Honorowy patronat nad uroczystościami 
rocznicowymi objął Burmistrz Miasta i Gminy 
Koprzywnica p. Marek Jońca. Współorganiza-
torem obchodów był Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II 
p. Mirosław Sarzyński. 

Uroczystość upamiętniającą czwartą rocz-
nicę wizyty Lecha Kaczyńskiego rozpoczęto  
uroczystą mszę św. w kościele p.w. Matki Bożej 
Różańcowej, podczas której homilię wygłosił 
Ks. dr Marek Kozera. Po mszy św. w MGOKiS 
w Koprzywnicy zgromadzeni goście obejrzeli 
niezapomniany spektakl o tematyce katyńskiej 
nawiązujący do wizyty Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego, który wykonała utalentowana 
młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Koprzywnicy. ,,Katyń… ocalić od za-
pomnienia” i jest elementem kultywowania 
pamięci o internowanych Polakach - ofiarach 
zbrodni katyńskiej, skrytobójczo mordowa-
nych strzałem w tył głowy przez sowieckie 
NKWD. Ojciec Święty Jan Paweł II, patron 

Czwarta rocznica pobytu 
śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 

w Koprzywnicy

ZSO przypominał, że sprawa Katynia jest stale 
obecna w świadomości Polaków i nie może 
być wymazana z pamięci Europy. W swoim 
okolicznościowym przemówieniu pan dy-
rektor Mirosław Sarzyński podkreślił, że my, 
jako ludzie dojrzali i świadomi prawdy histo-
rycznej musimy się o nią troszczyć i utrwalać 
w pamięci szczególnie młodzieży i przyszłych 
pokoleń. Pan dyrektor nadmienił również, iż 
udział jego  placówki w organizowaniu tego-
rocznych obchodów rocznicowych jest du-
żym zaszczytem i wyróżnieniem dla szkoły. 
Uczniowie ZSO zaprezentowali bardzo wzru-
szającą i wymowną część artystyczną. Pod-
niosły nastrój utworów poetyckich, fragmenty 
listów jeńców wojennych, wzruszające pieśni 
patriotyczne nadawały uroczystości niezwy-
kle podniosłego i patetycznego charakteru, zaś 
słuchaczy wprawiały w zadumę nad losem za-
mordowanych Polaków.

Wspaniałych młodych ludzi przygotowała 
opiekunka szkolnego koła teatralnego ,,Ma-
ska” p. Beata Dębowska. W spektaklu udział 
wzięli redaktorzy ,,Gazety Polskiej” a zarazem 
twórcy filmu ,,Prezydent” p. Joanna Lichocka 
oraz p. Jarosław Rybicki, z którymi w dal-
szej części uroczystości, redaktor p. Robert 
Pytka poprowadził autorskie spotkanie doty-
czące istoty katastrofy smoleńskiej. W swoim 
dokumencie twórcy przedstawili całą drogę 
powstania scenariusza do tegoż filmu, mówili 
o tym, że chcieli przedstawić Prezydenta ta-
kim jakim był naprawdę, czyli prawdziwym 
polskim patriotą. Należy podkreślić, że film 

,,Prezydent”- dokument o Lechu Kaczyńskim 
zbiera świetne recenzje, a spotkanie z jego 
autorami wzbudziło wśród przybyłych uczest-
ników duże zainteresowanie. Po spotkaniu 
delegacja z UMiG z burmistrzem p. Markiem 
Jońcą, parlamentarzystami w tym z Jarosła-
wem Rusieckim oraz gośćmi udała się pod 
tablicę upamiętniającą wizytę Prezydenta aby 
w ciszy i zadumie złożyć kwiaty oraz zapalić 
znicze.

„Naród bez przeszłości 
jest godny współczucia”

odprawionej w intencji polskich oficerów 
zamordowanych w Katyniu w 1940 roku, 47 
mieszkańców Koprzywnicy, działaczy ruchu 
oporu rozstrzelanych przez hitlerowców pod 
murem w 1943 r. oraz ofiar katastrofy lotni-
czej nad Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010r. 
Inicjatorem uroczystości był burmistrz Mia-
sta i Gminy Koprzywnica pan Marek Jońca, 
dla którego wychowanie młodzieży w duchu 
wartości patriotycznych jest zadaniem priory-
tetowym. 

Po uroczystej mszy świętej, w której wzię-
ły udział władze samorządowe, radni miasta 
i gminy Koprzywnica, samorządowcy gmin 
ościennych - p. Ryszard Bień-wójt Klimon-
towa, poczty sztandarowe, przedstawiciele 
placówek oświatowych, instytucji, organizacji 
i stowarzyszeń oraz dzieci, młodzież i miesz-
kańcy, wszyscy zgromadzeni udali się na miej-

sce straceń, gdzie poszczególne delegacje, 
oddając hołd ofiarom tragicznych, historycz-
nych wydarzeń, złożyły kwiaty. Przy miejscu 
straceń głos zabrał burmistrz p. Marek Jońca, 
którego wystąpienie było żywą lekcją histo-
rii. Pan burmistrz przypomniał wydarzenia 
z 1940 roku. Podkreślił, że Polakom nigdy nie 
brakowało odwagi, aby walczyć o wolność Oj-
czyzny i okupić tę walkę krwią. Nawiązał do 
wielu tragicznych zdarzeń zapisanych w histo-
rii Polski, które jednoczyły i zagrzewały cały 
naród do walki o wolność. Przywołał również 
bohaterskie postawy wielu Polaków, m.in. 
przewoźników z Odrowąża, którzy pomagali 
żołnierzom Kampanii Wrześniowej w trakcie 
przeprawy przez Wisłę, za co zostali zamor-
dowani przez niemieckiego okupanta. Mówił 
również o trzeciej rocznicy katastrofy smo-
leńskiej, nawiązał do historycznego spotkania 
z Prezydentem Lechem Kaczyńskim w Ko-
przywnicy. Swoje wystąpienie p. Marek Joń-
ca zakończył apelem skierowanym do dzieci 
i młodzieży szkolnej, aby zawsze pamiętali 
o bohaterskiej przeszłości Polaków i strzegli 
wolności i tożsamości swojego narodu. 

14 kwietnia 2013 roku - spotkanie z historią

„Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który nie może nawiązać do 
dziejów, który nie może wypowiedzieć się zgodnie ze swoją własną duchowością jest na-
rodem niewolniczym. Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wy-
chowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych - to naród renegatów. Taki naród 
skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własnego istnienia”
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1. Panie burmistrzu, minęła kolejna sesja 
budżetowa i radni podjęli uchwałę w sprawie 
przyznania Panu absolutorium za wykona-
nie budżetu w roku ubiegłym. To tradycyjnie 
czas podsumowań, stąd nasze spotkanie. Za-
nim jednak przejdziemy do meritum, chcia-
łabym, żeby podsumował Pan ostatnie wy-
darzenia związane z sesją z dn. 13.06.2013r. 
w sprawie chyba nieaktualnych już planów 
rewitalizacji Miasta Koprzywnica?

W czasie sesji absolutoryjnej dokonuje się 
podsumowania realizacji zadań określonych 
uchwałą budżetową za miniony rok. Owo 
podsumowanie obejmuje również ocenę 
pracy burmistrza w zakresie wykonania tych 
zadań, której dokonują radni. Komisja Rewi-
zyjna wnikliwie bada sprawozdanie z wyko-
nania budżetu oraz sprawozdanie finansowe 
za 2012 rok przedstawione przez Burmistrza. 
Również kontrolę sprawozdań dokonuje Re-
gionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. 
Ocena roku 2012 uwzględnia całość zadań 
dotyczących działań własnych gminy, a więc 
finansowania potężnego obszaru oświaty, 
zarówno szkół samorządowych, stowarzy-
szeniowych i przedszkoli, kultury, sportu, 
administracji, ochrony środowiska i wielu in-
nych dziedzin. Pragnę podkreślić, że Gmina 
Koprzywnica dysponuje siecią przedszkoli 
publicznych i niepublicznych zapewniających 
miejsce każdemu dziecku. Działania własne 
gminy obejmują także te, dotyczące gospo-
darki komunalnej, a w tym: kanalizacji, wo-
dociągów, utrzymania dróg, różnego rodzaju 
skwerów, placów itp. Rozumiejąc, jak ważne 
jest propagowanie zdrowego stylu życia po-
magamy uczniowskim klubom sportowym, 
inwestujemy w rozwój konkretnych dyscyplin 
sportowych, współorganizujemy prestiżowe 
zawody o zasięgu ogólnokrajowym, jak triath-
lon, którego początek tj. pływanie ma miejsce 
nad zalewem. Rokrocznie przybywa sympaty-
ków tego kompleksu będącego swoistego ro-
dzaju perłą koprzywnickiej ziemi. W tym roku 
udało nam się doprowadzić tam wodę, mamy 
więc nad zalewem ujęcie wody pitnej. Nie-
bawem na terenie kompleksu zainstalujemy 
prysznice, doprowadzimy energię do placu 
kempingowego. Już teraz doświetliliśmy ścież-
kę rowerową począwszy od drogi krajowej 
w kierunku dużego zalewu. W pobliżu dużego 
zalewu została zamontowana scena i podłoga, 
wybudowaliśmy molo, grill i obszerną alta-
nę, wzmocniliśmy obwałowanie zbiornika tj. 
obecnego kąpieliska. Dbamy o czystość wody 
utrzymując ją na poziomie I i II klasy czysto-
ści. Nad bezpieczeństwem ludzi wypoczywa-
jących nad zalewem czuwają wykwalifikowa-
ni ratownicy. Dzięki tym inicjatywom zalew 
stał się miejscem pełniącym zarówno funkcje 
kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Zarówno 
mieszkańcy Koprzywnicy, okolicznych miej-
scowości jak i goście mogą tam miło, aktywnie 
i bezpiecznie spędzić czas. Dodam jeszcze, 
że z budżetu gminy były również realizowane 
zadania związane z zimowym utrzymaniem 
dróg i dbałością o bezpieczeństwo. 

Odpowiadając na cześć pytania dotyczą-
cego sesji z dn.13.06.2013r., chcę wyjaśnić, 
że niestety, decyzją Rady Miejskiej nie udało 
się włączyć rewitalizacji miasta na 2013 rok, 
chociaż inwestycja ta jest bardzo starannie 

Rozmowa z burmistrzem Miasta 
i Gminy Koprzywnica Markiem Jońcą
przygotowana do realizacji. Najbardziej smut-
ne i niezrozumiałe jest to, że czterech rad-
nych z Koprzywnicy zagłosowało przeciwko 
wprowadzeniu tej inwestycji do planu. Pragnę 
podkreślić, że to poprzednia rada zdecydo-
wała o wprowadzeniu jej do planu strategii 
działania. Kiedy była możliwość korzystania 
ze środków unijnych, zaproponowałem, aby 
zmodyfikować strategię rozwoju gminy i włą-
czyć to niezwykle ważne zadanie do planu. 
Zgodnie z postanowieniem poprzedniej rady 
dążyłem do realizacji tego zadania, aby uwy-
puklić walory historyczne i estetyczne miasta. 
I tak, na wstępie została opracowana doku-
mentacja techniczna przedsięwzięcia, znale-
ziono środki, wyłoniono w drodze przetargu 
pracownię projektową, poczyniono najważ-
niejsze uzgodnienia z konserwatorem zabyt-
ków. Wszystkie działania były spójne, projekt 
nawiązywał do historii miejsca i uwzględniał 
funkcje, jakie spełniało niegdyś to miasto. 
Ponadto postarałem się o środki tj. 3 mln zł 
dotacji, które zapewnił marszałek wojewódz-
twa, jako instytucja dotująca dofinansowanie 
rewitalizacji miasta Koprzywnica. Niestety, 
ostateczny głos w sprawie rewitalizacji Ko-
przywnicy mieli radni, a oni zadecydowali 
o wyłączeniu tej inwestycji z realizacji. 

Dlaczego projekt ten podzielony został 
na dwa etapy?

Konieczność podzielenia realizacji projek-
tu na etapy wynikała głównie ze względów 
finansowych. Wartość kosztorysowa całego 
projektu po uzgodnieniach i decyzjach kon-
serwatorskich wynosi ponad 11 milionów zł. 
Taka kwota byłaby ogromnym obciążeniem 
dla budżetu Gminy. Kolejnym powodem eta-
powania były rozwiązania hydrologiczne, czy-
li sprowadzanie wód gruntowych, wód desz-
czowych do istniejących już sieci kanalizacji 
burzowej przy drodze 79 i do Koprzywianki. 
Jak wiadomo ul. 11-go Listopada jest po nie-
wielkim deszczu zalewana, zatem istnieje 
potrzeba odwodnienia tego terenu. Kolejnym 
powodem jest uporządkowanie ciągów komu-
nikacji miedzy drogą krajową, a rynkiem z bu-
dową ronda, równolegle z wymianą instalacji 
podziemnych i zmianą oświetlenia. Właśnie 
podział na etapy w wydłużonym czasie reali-
zacji i posiadanej dotacji oraz udziale własnym 
był w możliwościach finansowych gminy. Na 
takie rozwiązanie była akceptacja instytucji 
dotującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego.

Co stanie się więc z tak precyzyjnie dopra-
cowanym projektem rewitalizacji czy jest jesz-
cze jakaś szansa na jego urzeczywistnienie ?

Środki oczywiście zostały już zwrócone. 
Urząd Marszałkowski po otrzymaniu negatyw-
nej uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
rozwiązał z nami umowę. Nie ma już żadnej 
szansy na odzyskanie tych pieniędzy. Oczywi-
ście ponieśliśmy koszty na dokumentację, któ-
ra w tej chwili jest nie realizowana. W świetle 
odrzucenia decyzją radnych planu rewitalizacji 
Koprzywnicy, będzie trudno walczyć 
o finansowanie kolejnych przedsięwzięć z UE. 
Poza tym środki na takie inwestycje dostępne 
były głównie w latach 2007-2013.

Budżet został wykonany, zrealizowano 
wiele inwestycji, trwa budowa sieci kanaliza-
cyjnej w Koprzywnicy to wielkie udogodnie-
nie dla mieszkańców. Jakie zadania udało się 
wykonać w ubiegłym roku a co przed nami? 

 Dzięki wielu inwestycjom zmieniamy 
nasze miasto i gminę. I chociaż opracowanie 
dokumentów trwa wiele lat, pochłania mnó-
stwo czasu i energii,  podejmujemy te dzia-
łania. Chcę posłużyć się przykładem dokoń-
czenia budowy kanalizacji w Koprzywnicy ul. 
Żeromskiego, Krakowskiej, Czynowej, Armii 
Krajowej, części Floriańskiej i wiele innych 
pojedynczych gospodarstw o łącznej długości 
sieci prawie 6 km. Zadanie to jest bardzo waż-

ne również z tego względu, że otwiera moż-
liwości budowy kanalizacji w innych miej-
scowościach naszej Gminy. Aby wykonać to 
zadanie potrzebny był skomplikowany projekt 
techniczny, przeprowadzono niekiedy skom-
plikowane uzgodnienia z właścicielami dzia-
łek, a dopiero później przystąpiono do realiza-
cji. Cieszy mnie fakt, iż koszty przedsięwzięcia 
są niższe od ujętych w kosztorysie. W 2012 r. 
takich działań zrealizowaliśmy co najmniej kil-
ka, a były to m.in.: budowa ujęcia wodnego 
do celów chemizacji rolnictwa w Ciszycy, 
remont zbiornika wodnego w Zbigniewicach, 
modernizacja kotłowni UMiG, utwardzenie 
placu przy szkole w Niedźwicach, montaż 
kotła gazowego i przydomowej oczyszczal-
nie ścieków w Krzcinie, remont budynku przy 
stadionie w Koprzywnicy, gdzie przebudowa-
no pokrycie dachowe i zmodernizowano in-
stalacje centralnego ogrzewania, rozbudowa 
budynku klubu sportowego w Zbigniewicach. 
Ponadto zakupiliśmy projekt budowy świetlic 
w Błoniu i Ciszycy, wybudowaliśmy ścież-
kę rowerową przy zalewie. Działania nasze 
obejmowały również profilowanie zbiorni-
ka czy tez formowanie skarp. Zwiększył się 
tez komfort rolników dojeżdżających do pól 
uprawnych, ponieważ odbudowaliśmy drogę 
gminna nr, 001271 Ciszyca-Kamieniec, drogę 
nr 001269 Ciszyca – Speranda. Wyremonto-
waliśmy drogę przy rynku o długości 104 mb. 
Zajęliśmy się również przebudowaniem dróg 
transportu rolnego w Postronnej, Krzcinie i So-
śniczanach, a w ramach funduszu sołeckiego 
wyremontowanych zostało wiele odcinków 
dróg transportu rolnego. Gmina współfinan-
sowała wspólnie z Zarządem Dróg Powiato-
wych odbudowę drogi nr 0805T Koprzywni-
ca – Chodków Stary w miejscowości Krzcin. 
Remontujemy także drogi gminne, których 
stan z roku na rok jest coraz lepszy. Działamy 
na wielu płaszczyznach, m.in. kontynuujemy 
bardzo pożyteczny program „Świetlica i plac 
zabaw w każdej miejscowości”. W ramach 
realizacji tego programu niemalże w każdej 
miejscowości powstały place zabaw dla dzie-
ci. Utworzyliśmy filię przedszkola ,,Pod Sosna-
mi” w Niedźwicach oraz Środowiskowy Dom 
Samopomocy we Krzcinie. To dynamicznie 
rozwijający się ośrodek, który na chwilę obec-
ną pomaga ok. 30 –stu osobom niepełno-
sprawnym.

A co z remontem drogi do przeprawy na 
Wiśle, jej stan jest opłakany, chyba jest to 
najgorsza droga.

Podzielam pogląd, że jakość tej drogi jest 
fatalna. Podkreślam jednak, że jest to droga 
wojewódzka, za jej utrzymanie i zarządza-
nie odpowiada Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich i Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego. Wiele razy interweniowali-
śmy do zarządców tej drogi o jej naprawienie. 
Media wielokrotnie informowały o stanie tej 
drogi, wszystko bezskutecznie. To zastanawia-
jące, że nie skorzystano z tak ważnych środ-
ków, które można było pozyskać właśnie na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych po po-
wodzi w 2010 roku i nie skorzystano z takiej 
możliwości. 

6. Zbliża się okres wakacji, co UMiG ma 
do zaproponowania dla plażowiczów i osób 
wypoczywających na terenie naszej gminy?

Rozszerza się zakres funkcjonalności na-
szego zalewu, o czym mówiłem wcześniej. 
Bieżąca woda stworzy warunki do prowadze-
nia gastronomii. Po kąpieli będzie możliwość 
skorzystania z pryszniców. Na dużym zalewie 
proponujemy gościom przystań, gdzie bę-
dzie można popływać na kajakach i łódkach. 
W czasie wakacji zapraszamy wszystkich na 
letnie koncerty i dyskoteki. Wszystkie te atry-
buty, a także opieka ratowników sprawiają, że 
zalew z miejsca do kąpania, przekształca się 
w atrakcyjne dla plażowiczów kąpielisko. 

Panie burmistrzu co dalej z planami in-
westycyjnymi w Błoniu i Łukowcu?

Dla mieszkańców Błonia i Łukowca jest 
niezwykle ważne posiadanie miejsca spotkań. 
To dwie ostatnie miejscowości na terenie gmi-
ny, które nie mają zaplecza świetlicowego. 
Miejscowości te są więc objęte programem 
,,Świetlica i plac zabaw w każdej miejsco-
wości”. Obie inwestycje są włączone do pla-
nu inwestycyjnego na rok 2013. Są środki na 
realizację tego zadania, więc w niedługim 
czasie ogłosimy przetarg na ich budowę. 
Zaczniemy już w tym roku, a zakończenie 
prac i oddanie do użytku nastąpi w I poło-
wie 2014r. Świetlice w niewielkim stopniu, ale 
jednak są finansowane z ŚBRR z programu 
Odnowa Wsi. Cieszy nas ten fakt, ponieważ 
środki pozyskane z zewnątrz zmniejszają 
nasze zaangażowanie finansowe w realizację 
różnych przedsięwzięć. 

A co udało się w stu procentach? Z któ-
rych inwestycji jest Pan najbardziej zadowo-
lony?

Uważam, że wszystkie inwestycje, które 
służą ludziom (dzieciom, młodzieży, doro-
słym, osobom starszym) cieszą. Dzięki tym 
rozmaitym zadaniom zrealizowanym przez  
gminę, zmienia się wygląd naszego otoczenia, 
obiektów sportowych, akwenów. Cieszę się, 
że mieszkańcy potrafią docenić starania pra-
cowników UMiG, przychodzą i mówią, że są 
wdzięczni za liczne udogodnienia. Budujące 
jest to, że ludzie korzystają z nowych rzeczy 
i umieją również o nie dbać.

Panie burmistrzu, niedawno głośno było 
o likwidacji szkoły w Gnieszowicach. Czy 
wiadomo już coś na ten temat?

Nigdy nie mówiliśmy o likwidacji tej szko-
ły. Problemem jest nieliczna ilość uczniów 
uczęszczająca do tej szkoły. Obecnie uczęsz-
czało 16 ro dzieci i trudno powiedzieć, ile 
będzie we wrześniu. Od tego zależy los tej 
placówki. Chciałbym się odnieść do zagad-
nienia funkcjonowania punktu przedszkol-
nego Organ prowadzący Stowarzyszenie 
Silniejsi Razem otrzymało negatywną opinię 
na prowadzenie przedszkola od Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. 
Budynek nie spełnia warunków do prowadze-
nia przedszkola i  zapewnienia dzieciom bez-
pieczeństwa. Może tam funkcjonować punkt 
przedszkolny, nie może być więcej jak 25 –ro 
dzieci, dlatego decyzją z dniem 30.06.2013r. 
postanowiłem wykreślić z ewidencji szkół 
i placówek niepublicznych  przedszkole nie-
publiczne pod nazwą Niepubliczne Przed-
szkole Smerfy. Takie wykreślenie z ewidencji 
jest równoznaczne z likwidacją przedszkola.

To znaczy, że od września nie będzie 
przedszkola w Gnieszowicach?

Zostało wykreślone jako przedszkole. Na-
tomiast sprawa punktu przedszkolnego jest 
sprawą otwartą. Naruszeniem prawa było pro-
wadzenie przedszkola bez aktualnych opinii 
zarówno ze straży pożarnej jak i pierwotnie 
z sanepidu. Straż zdecydowanie wyraziła ne-
gatywną opinię i na tej podstawie, w trosce 
o bezpieczeństwo dzieci, podjąłem taką decy-
zję. Od decyzji burmistrza odwołał się prezes 
stowarzyszenia. Świętokrzyski Kurator Oświa-
ty utrzymał decyzję burmistrza w mocy, czyli 
nie znalazł podstaw aby ją uchylić. Nadal za-
stanawiamy się w jakiej formie będzie funkcjo-
nowało przedszkole i kto je będzie prowadził. 
Szkoła pozostanie taka jaka jest, o ile stowa-
rzyszenie wyrazi zgodę na jej dalsze prowa-
dzenie. Na pewno utworzymy punkt przed-
szkolny, na istnienie którego mamy pozytywną 
opinię straży pożarnej. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Lucyna Zwolska 
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Orzeł Agrobiznesu to nagroda promocyj-
na dla wszystkich firm z branży rolno - spo-
żywczej i jej otoczenia oraz firm handlowych 
i banków działających na rzecz agrobiznesu. 
Nagroda ta została przyznana po raz pierwszy 
w grudniu 2001r.- pierwszy laureat Średzka 
Spółdzielnia Mleczarska ,,Jana”. Otrzymują 
ją firmy posiadające udokumentowany sukces 
rynkowy potwierdzony wynikami zleconych 
przez organizatora konkursu ankietowych ba-
dań konsumenckich prowadzonych w wybra-
nych miastach. Uzyskanie nagrody poprzedza 

etap nominacji do Orła Agrobiznesu. Nomina-
cje przyznawane są na podstawie rekomenda-
cji przedstawianych przez przedstawicieli sa-
morządów lokalnych, inne instytucje i osoby 
godne zaufania, laureatów Orła Agrobiznesu 
z poprzednich edycji. Nagrody i nominacje 
przyznaje Kapituła złożona z polityków zaj-
mujących się problematyką konsumencką 
i rynkową marketingowców, ekonomistów, 
specjalistów zajmujących się polityką jako-
ści, wizerunkiem. Przy ocenie brana jest pod 
uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi 
produktami na rynek, umiejętność prowa-
dzenia negocjacji handlowych, terminowość 
w kontaktach biznesowych, sposób promo-
cji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznego 
konsumentowi, dobra współpraca z władza-
mi samorządowymi. Każdy laureat nagrody 
otrzymuje licencję uprawniającą do wykorzy-
stania znaku Orła Agrobiznesu w działalności 
promocyjno - reklamowej. Kapituła przyznaje 
również honorowe Orły Agrobiznesu dla osób 
prywatnych i przedstawicieli samorządu lokal-
nego szczególnie wspierających ideę konkursu 
o nagrodę Orzeł Agrobiznesu. Taką nagrodę 
Promotora Orłów Agrobiznesu otrzymał rów-
nież burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 
Marek Jońca za rekomendowanie GS SCH 
w Koprzywnicy.

Ocena Kapituły:
,,W Koprzywnicy położonej na ziemi san-

domierskiej byliśmy podczas obchodów Dni 
tego miasta połączonych z odpustem przy 
zabytkowym zespole pocysterskim. Podczas 
takiej masowej imprezy dobrze rozmawia się 
z mieszkańcami. Wielu z nich chętnie dzieliło się  

z nami opiniami na temat tutejszej Gminnej 
Spółdzielni. Dowiedzieliśmy się więc, że GS 
wspiera różne lokalne inicjatywy. Nie wszystkie 
sklepy są super nowoczesne, ale za to z miła ob-
sługą, z dobrej jakości towarem i umiarkowa-
nymi cenami. Zwracano nasza uwagę na stała 
troskę zarządu o zmianę wyglądu gs-owskich 
placówek handlowych. Jako  przykład po-
dawano oddany niedawno do użytku samo-
obsługowy sklep spożywczy zlokalizowany  
w sąsiedniej gminie. Wielu mieszkańców 
podkreślało, że mimo istnienia na lokalnym 
rynku coraz silniejszej konkurencji pozo-
stają wierni swojej spółdzielni. Chwalono 
również gs-owskie pieczywo produkowane 
tradycyjnymi metodami a zwłaszcza chleb 
mieszany Koprzywnicki wyróżniony presti-
żowym znakiem Dziedzictwa Kulinarnego 
Świętokrzyskiego. Opinie mieszkańców po-
twierdziły się podczas naszej wizyty w kilku 
gs–owskich sklepach. Gdy byliśmy na ko-
przywnickim rynku pod tamtejszą spółdziel-
czą placówkę zajechał firmowy samochód 
GS z gorącym pieczywem. Natychmiast 
ustawiła się długa kolejka. Dobra opinia  
i wierność mieszkańców przekłada się na wy-
niki osiągane przez koprzywnicka spółdziel-
nię. Systematycznie rośnie dynamika sprzeda-
ży produktów własnych i sprzedaży ogółem. 
Wśród firm z pionu GS na terenie wojewódz-
twa świętokrzyskiego koprzywnicka spół-
dzielnia zajmuje miejsce w pierwszej piątce. 
Koprzywnicka GS jest tez największym pra-
codawcą na terenie gminy. Zatrudnia łącznie 
45 osób. Pozytywną opinię o jej działalności 
ma burmistrz Koprzywnicy Marek Jońca pod-
kreślając rolę spółdzielni w promocji miasta 
i gminy poprzez znane i cenione także poza 
jego granicami tradycyjne pieczywo. Pieczy-
wo i inne wyroby są rzeczywiście doskonałe. 
Na przykład chleb koprzywnicki zachował 
wszystkie walory smakowe poprzez kilka dni. 
Takiego pieczywa nie ma już w dużych mia-
stach.  Eksperci byli pod wrażeniem dokonań 
spółdzielni z małego miasteczka a także jej 
ambicji bycia najlepszą”.

Kapituła nagrody Orzeł Agrobiznesu prze-
analizowała: przedstawione jej rekomendacje, 
informacje dotyczące spółdzielni i jej dokonań 
rynkowych, zebrała opinie klientów i miesz-
kańców, odwiedziła teren działania spół-
dzielni, oceniła wybrane placówki handlowe 
i produkty własne oraz zawartość strony in-
ternetowej. Na tej podstawie na posiedzeniu 
w dn. 17 maja br. została podjęta decyzja 
o przyznaniu GS SCH prestiżowej nagrody 

Orzeł Agrobiznesu 2013
dla Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Koprzywnicy

Orła Agrobiznesu 2013. Uroczyste wręcze-
nie Orła Biznesu 2013 odbyło się 12 czerw-
ca w Auli Domu Literatury w Warszawie na 
Krakowskim Przedmieściu. Po odbiór nagrody 
udali się panowie: Andrzej Zając jest Prezes 
Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Koprzywnicy, Marian Walewski 
Wiceprezes Zarządu, Eugeniusz Pawlica 
Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz 
Jan Napieracz Zastępca Przewodniczące-
go Rady Nadzorczej. Przedstawicielom 
Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” towarzyszył burmistrz Miasta 
i Gminy Koprzywnica p. Marek Jońca.

To nie koniec dokonań koprzywnickiej 
spółdzielni, otóż dn. 16.06.2013r. w Tokarni 
podczas Wojewódzkiego Finału XIII Edycji 
Konkursu ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów” pod patronatem Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego Adama Jaru-
basa zdobyła pierwszą nagrodę za chleb żytni 
tradycyjny. W koprzywnickiej piekarni chleb 
ten jest pieczony w formach, a jego skład 
wchodzą: mąka żytnia, woda i sól. W chlebie 
tym nie stosuje się mąki pszennej, przez co nie 
zawiera glutenu i może być spożywany przez 
osoby na diecie bezglutenowej. Wypiek ten 
ma ma znakomite walory zdrowotne i smako-
we.

Andrzej Zając – 
Prezes GS Samopomoc Chłopska

lz

Delegacja GS  wraz z burmistrzem Markiem Jońcą w WarszawieOdbiór nagrody
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Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 26 marca 2013 roku 

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA NR XXXIV/176/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
UCHWAŁA NR XXXIV/177/2013 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 

lata  2013-2022.

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022 obej-
muje zmianę załączników:  Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022” oraz załącz-
nika Nr 2 „Przedsięwzięcia”, które wynikają z uwzględnienia zmian wprowadzonych zarządzeniem 
Nr 13/2013 BMiG z dn. 29.03.2013 r., uchwałą Nr XXXIII/173/2013 Rady Miejskiej z dn. 12.04.2013 r., 
zarządzeniem Nr 16/2013 BMiG z dn. 17.04.2013 r., zarządzeniem Nr 19/2013 BMiG z dn. 26.04.2013 
r. oraz uchwałą Nr XXXIV/176/2013 Rady Miejskiej z dn. 24.05.2013 r. 

Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

DOCHODY
- dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 909.608,47 zł,
- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 809.608,47 zł, w tym:

  - podatki i opłaty -  plan zmniejszono  o 257.550 zł,
  - z podatku od nieruchomości – plan zwiększono o 372.131 zł,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 674.507,47 zł,

- dochody majątkowe – zwiększono plan o kwotę 100.000 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 100.000 zł.

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA NR XXXII/170/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXXII/171/2013 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 obej-

muje zmianę załączników:  Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022” oraz załącz-
nika Nr 2 „Przedsięwzięcia”, które wynikają z uwzględnienia zmian wprowadzonych uchwałą Nr 
XXXII/170/2013 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2013 r.

Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

DOCHODY
- dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 240.354 zł,
- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 215.354 zł, w tym:
- z subwencji ogólnej o 179.257 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 26.097 zł,
z czego: - zmniejszenie środków na 2013 r. na projekt „Razem w sieci” o 14.976 zł,
i refundacja  wydatków poniesionych w 2011 i 2012 r. – 28.483 zł,
- refundacja wydatków z 2012 r. na remont świetlicy w Zbigniewicach – 12.590 zł
- dochody majątkowe – zwiększono plan o kwotę 25.000 zł, jest to refundacja wydatków poniesio-

nych w 2012 r. na zbiornik w Zbigniewicach.

WYDATKI
- wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 240.354 zł,
- wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę 200.354 zł.
- wydatki majątkowe – zwiększono plan o kwotę 40.000 zł.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono plan o 125.256 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – zwiększono plan o 30.000 zł,
- wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy /bieżące/ - zmniejszono plan o 29.783 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono plan o 40.000 zł.

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA NR XXXIII/173/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 roku
UCHWAŁA  NR XXXIII/174/2013 w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierają-

cych azbest  dla Gminy Koprzywnica na lata 2013 – 2032

Przyjęta przez Radę Ministrów uchwała z dnia 14 lipca 2009 r. Program Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009 – 2032 usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 
terytorium Polski nałożył szereg obowiązków na organy administracji publicznej w tym również na 
gminy. 

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest i jego utylizacja, jest ważnym ele-
mentem całego systemu gospodarki odpadami, a także integralną częścią planów gmin, powiatów 
i województwa. 

Do realizacji tego celu opracowany został Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Koprzywnica na lata 2007 – 2032. Dokument ten ujmował zagadnienia ściśle związane z re-
alizacją nałożonych na gminy obowiązków. Jednakże z uwagi na realizację usuwania odpadów za-
wierających azbest oraz zmianę przepisów wymagał dokonania aktualizacji. Zaktualizowany właśnie 
Program wskazuje min. cele i zadania, ale także obowiązujące ramy prawne w tym zakresie oraz 
ujmuje tezy wynikające z nowego programu krajowego  w odniesieniu do zagadnień gospodarowania 
azbestem na terenie Gminy Koprzywnica.

Zmiany w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 26.097 zł, w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 

ustawy – 11.481 zł, a z zawartych umów na realizacje projektu – 26.097 zł.
- dochody majątkowe – zwiększono plan o kwotę 25.000 zł, która w całości dotyczy środków z UE 

wyłącznie z zawartych umów.
- wydatki bieżące – zmniejszono plan o kwotę 29.783 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 

ustawy – o 12.729 zł, a środki wynikające z zawartych umów – o 29.783 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zgodnie z popisanym aneksem do umowy na realizację projektu „Razem w sieci” dofinansowanie 

będzie wynosiło 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych. W związku z powyższym środki ponie-
sione przez gminę w 2011 i 2012 r.  w kwocie 28.483 zł zostaną zwrócone w formie refundacji.

Zmienił się również harmonogram rzeczowo-finansowy, w związku z czym plan wydatków 
w 2013 r. wynosi 68.928 zł, a w 2014 r. – 98.417 zł.

UCHWAŁA Nr XXXII/172/2013
w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2013 r.
Zmiana ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z 

późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek sporządzania corocznego programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

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

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

programu.

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 12 kwietnia 2013 roku 

Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram 
realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną moż-
liwością pozyskania środków zewnętrznych na jego utylizację. 

Przyjęcie wyżej wymienionego programu ma za zadanie dostosowanie do aktualnie obowiązują-
cych przepisów oraz przyspieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpo-
wiedniego zagospodarowania. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz konieczność wdrożenia zaktualizowanego programu do realiza-
cji zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/175/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedza-
jące finansowanie w ramach PROW 2007-2013.

W podjętej przez Radę Miejską uchwale Nr XXX/162//2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w spra-
wie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica oraz uchwale zmieniającej budżet Nr XXXI/163/2013 
z dnia 28 lutego 2013 r., ustalono limit zobowiązań z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie 
w ramach PROW w kwocie 1.470.650 zł, zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach 
i spłacanej w tym samym roku budżetowym. 

Spłata pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z płatności w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Wymogiem zaciągnięcia pożyczki na cel określony w niniejszej uchwale, jest pod-
jęcie uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską. 

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 24 maja 2013 roku 

WYDATKI
- wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 909.608,47 zł, 
- wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę 806.008,47 zł,
- wydatki majątkowe – zwiększono plan o kwotę 103.600 zł.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono plan o 116.136 zł, 
- wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy /bieżące/ - zwiększono plan o 8.370 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono plan o 103.600 zł. 

Zmiany w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 288.044 zł,
- środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – o 250.614 zł, w tym wynikające z zawartych umów na 

realizacje projektów – 219.614 zł.

- wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę 316.957 zł /w tym 8.571 zł to środki pozostałe na r-ku 
bankowych z 2012 r., o które zwiększono plan wydatków na 2013 r./, 

- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy – o 258.830 zł /w tym 8.216 zł to środki pozostałe na 
r-ku bankowym z 2012 r./, w tym wynikające z zawartych umów – 227.830 zł.

>>>>>>>
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PRZEDSIĘWZIĘCIA   

1. „Razem w sieci”          
Zgodnie z popisanym aneksem do umowy na realizację w/w projektu, planowane wydatki w 2013 r. 

zwiększą się o kwotę 8.370 zł, a zmniejszą się o tę samą kwotę w 2014r., w związku z czym limit 
wydatków w 2013r. wynosi 77.298 zł, a w 2014 r. – 90.047 zł.

2. „Dążymy ku rozwojowi z indywidualizacją”
Zwiększono plan wydatków na 2013 r. o kwotę 5.156 zł, w tym 774 zł z otrzymanych środków 

w br., a 4.382 zł ze środków, które pozostały na r-ku bankowym z niezrealizowanych wydatków 
w 2012 r. W związku z powyższym limit wydatków w 2013 r. wynosi 17.156 zł.

3.”Wesoły Przedszkolak”
Zwiększono plan wydatków na 2013 r. o kwotę 4.369 zł ze środków, które pozostały na r-ku banko-

wych z niezrealizowanych wydatków w 2012 r., w związku z czym limit wydatków w 2013 r. wynosi 
183.899 zł.

UCHWAŁA Nr XXXIV/178/2013 zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia zasad korzystania 
z obiektów sportowych, będących własnością Gminy Koprzywnica

W zasadach i trybie  korzystania z obiektów sportowych będących własnością gminy ustalonych 
w Załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej  w Koprzywnicy  Nr XXXV/115/05 z dnia 9 czerwca 
2005 r. oraz w Uchwale Nr XX/117/2012 wprowadzono zmiany w części dot. zwolnień za korzystanie 
z obiektów przez kluby sportowe.

UCHWAŁA Nr XXXIV/179/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Koprzywnica do realizacji projek-
tu Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy  złożył wniosek o dofinansowanie projektu systemo-
wego „ Do pracy by się szło” realizowanego  w ramach POKL Priorytetu VII „Promocja Integracji Spo-
łecznej”  Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie  7.1.1 „ Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Koszt ogółem projektu to kwota 250.000 zł w tym;
- dotacja  - 223.750 zł 
- wkład własny – 26.250 zł
Kwota wkładu własnego projektu pochodzi w całości ze środków jednostki samorządu terytorial-

nego, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy przeznaczonych na finansowanie zasiłków 
okresowych i celowych przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.

W dniu 3 kwietnia 2013 r. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego pismem znak: ŚBRR.POKL.
DOPS.7141.1.63.50.2013 poinformowało, że złożony wniosek jest poprawny pod względem formal-
nym i merytorycznym. Po przedłożeniu wymaganych dokumentów w dniu 8 maja 2013 r. podpisano 
umowę o dofinansowanie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koprzywnica do reali-
zacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest zasadne. 

UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651     z późn. zm.), 
wydzierżawienie lub najem na okres dłuższy niż trzy lata, oraz odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umów wymaga zgody Rady Miejskiej, tym bardziej, że lokal użytkowy zostaje wynajęty pod 
prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.
sporządziła Janina Podobińska

 „DO PRACY BY SIĘ SZŁO”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy po raz szósty realizuje projekt pn. „Do pra-

cy by się szło”  w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten skierowany jest do osób bezrobotnych lub pozostających bez pracy korzysta-
jących ze świadczeń  pomocy społecznej, którzy są w wieku aktywności zawodowej. Celem 
projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa tych osób. W czterech poprzednich edycjach 
projektu uczestniczyło łącznie 90 mieszkańców gminy Koprzywnica. Ukończyli oni szkole-
nia zawodowe, uzyskali nowe kwalifikacje umożliwiające wejście na rynek pracy oraz nabyli 
praktyczne umiejętności niezbędne do poruszania się na rynku pracy.

W roku 2013 r. w projekcie bierze udział 32 osoby, w tym 4-ch mężczyzn i 28 kobiet, 
które będą uczestniczyć w treningu kompetencji społecznych, w treningu pracy oraz w szko-
leniach zawodowych: kucharz - kelner, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługa wózków 
widłowych.

kierownik OPS
Jolanta Grudzień

Spełnione marzenia
– spotkanie uczniów klasy VI„a” z Kamilem Widuchem,
strażakiem OSP w Koprzywnicy

SPOTKANIE 
Z PANEM MYJAKIEM

W ramach obchodów Światowego 
Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka 
szkolna zorganizowała spotkanie ze zna-
nym regionalistą i dziennikarzem Józefem 
Myjakiem – autorem książki pt. „Legendy 
i opowieści pocysterskiej Koprzywnicy”. 
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 
I – VI, którzy brali udział w konkursach: 
plastycznym i literackim pod hasłem: 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

W pierwszej części spotkania nasz 
gość opowiedział o swojej pracy dzien-
nikarza i autora książek związanych 
z regionem Sandomierza i Koprzywni-
cy. Przybliżył także genezę powstania 
książki pt. „Legendy i opowieści pocy-
sterskiej Koprzywnicy”. Jak powiedział 
autor, książka oparta jest na wątkach 
legendowych, krążących od setek lat 
w przekazach ustnych mieszkańców na-
szej ziemi. Wiele z nich ma rzeczywisty 
związek z prawdziwymi faktami. Dla-
tego tak ważne jest, aby pamięć o tych 
wydarzeniach przetrwała i dotarła do 
jak największej liczby czytelników.

W drugiej części gość odpowiadał 
na pytania zgromadzonej publiczności. 
Uczniowie pytali Pana Myjaka o najbliż-
sze plany zawodowe oraz o wspomnie-
nia z lat szkolnych.

Na zakończenie spotkania wraz 
z p. dyrektor Teresą Majczak wręczył 
nagrody zwycięzcom konkursów oraz 
podpisywał książki swojego autorstwa.

Marzanna Łuczak

17 kwietnia 2013 roku, na zaproszenie 
wychowawczyni p. J. Bzduch, uczniów klasy 
VI „a” odwiedził pan Kamil Widuch, członek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koprzywnicy. 
Do straży należy od 6 lat, jest w zarządzie. Na 
spotkanie przybył w mundurze galowym, ale 
strażacy dysponują jeszcze jednym rodzaja-
mi odzieży. Jest to mundur bojowy, czyli strój 
używany w akcjach. Gość niezwykle ciekawie 
opowiedział uczniom o swojej przygodzie ze 
strażą, o tym, jak od dziecka marzył, aby nosić 
strażacki mundur i hełm, brać udział w praw-
dziwych akcjach i pomagać ludziom.

Na wstępie pan Kamil zapoznał słucha-
czy ze strukturą OSP w Koprzywnicy, wyja-
śnił na czym polega rola i zadania naczelnika 
jednostki, którym jest p. Stefan Chmielowiec. 
Potem opowiedział, jak wyposażona jest re-
miza strażacka. Warto wspomnieć, że dzięki 
staraniom naczelnika, koprzywnicka straż jest 
doskonale przygotowana do prowadzenia róż-
nego typu działań ratowniczo - gaśniczych, 
bowiem posiada dwa wozy bojowe, wypo-
sażone w armaturę pożarniczą. Dodatko-
wo, straż pożarna dysponuje między innymi 

różnego rodzaju pompami, piłami, sprzętem 
ochrony dróg oddechowych, a od ubiegłego 
roku posiada również specjalistyczny zestaw 
narzędzi hydraulicznych. Jak wspomniał stra-
żak Kamil, gaszenie pożarów stanowi jedynie 
część zadań strażaków, którzy nierzadko ratu-
ją poszkodowanych w wypadkach samocho-
dowych, niosą pomoc w czasie powodzi czy 
zdarzeń losowych. Jeszcze nigdy nie zdarzyło 
się, aby koprzywniccy strażacy nie wstawili 
się na sygnał wzywający na ratunek. Warto 
podkreślić, że do swoich zadań podchodzą 
z ogromną pasją i oddaniem. Narażają swoje 
życie, by pomóc innym i robią to bezintere-
sownie. Są zresztą doskonale przygotowani do 
swojej pracy. Wielu z nich ukończyło kurs ra-
townictwa medycznego, dzięki czemu mogą 
udzielać profesjonalnej przedmedycznej po-
mocy ofiarom wypadków. Inne kursy, dzięki 
którym strażacy wykonują swoje zadania na 
najwyższym poziomie to: kurs dowódców, 
kurs z zakresu ratownictwa technicznego, kurs 
podstawowy, szkolenie pilarzy, kurs doskona-
lący z zakresu współpracy z lotniczym pogo-
towiem ratunkowym. 

Z ogromną uwagą uczniowie wysłuchali 
relacji pana Kamila z różnych akcji, w których 
uczestniczył wraz ze swoimi kolegami. Na za-
kończenie tego, jak się okazało zbyt krótkiego 
spotkania, Gość opowiedział o tym, jak został 
„bziukaczem”. Przypomnijmy, że zwyczaj 
„bziukania” podczas procesji wielkanocnej 
jest znany w Koprzywnicy od co najmniej 100 
lat, chociaż nikt nie potrafi określić dokładnie, 
kiedy powstał. Koprzywnica jest jedyną miej-
scowością w Polsce, gdzie podtrzymuje się tę 
tradycję. Aktualnie w Koprzywnicy jest 5 stra-
żaków, którzy „bziukają”. Czują się wyróżnie-

ni, że mogą podtrzymywać tę piękną tradycję. 
Dla uczniów spotkanie z p. Kamilem Wi-

duchem, który obiecał, iż kiedyś będą mo-
gli obejrzeć wóz bojowy oraz wyposażenie 
remizy strażackiej, było ciekawą lekcją wy-
chowawczą na temat, jak bardzo można po-
święcić się realizowaniu swoich dziecięcych 
marzeń. Mówi się, że jedną z cech współ-
czesnego społeczeństwa jest znieczulica, ale 
słuchając opowieści naszego Gościa docho-
dzimy do wniosku, że tak nie jest. Dla nas Stra-
żacy są bohaterami. Niosą pomoc narażając 
własne życie, nie szczędząc swojego czasu. 
Robią to bezinteresownie, z pasją i oddaniem. 
Za swój trud nie oczekują podziękowań. Dla 
wielu dziewcząt i chłopców są wzorami do 
naśladowania. Mamy nadzieję, że niektórzy 
z nich dołączą do grona tych szlachetnych lu-
dzi. Zresztą, być może kiedyś w naszej szkole 
powstanie szkolna drużyna OSP?

Jola Bzduch. 
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„Chcę, by stalą hartowną
moje słowa się stały,

aby z serc skamieniałych
ogień święty krzesały (…)”.

Z. Kabata

Innowacja pedagogiczna 
,,Segregujesz, więc zyskujesz”

KOPRZYWNICKI 
DZIEŃ POEZJI KABATY

7 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej 
w Koprzywnicy odbył się XIV Międzyszkolny 
Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Ka-
baty, nad którym honorowy patronat objęło 
Kuratorium Oświaty w Kielcach. Celem kon-
kursu było integrowanie szkół noszących imię 
Władysława Jasińskiego, uczenie patriotyzmu 
i szacunku dla dokonań minionych pokoleń, 
oddanie hołdu bohaterom, którzy swoje życie 
poświęcili ojczyźnie oraz budzenie wrażli-
wości na piękno języka poetyckiego. W kon-
kursie wzięli udział recytatorzy ze szkół z Su-
lisławic, Smerdyny, Gawłuszowic, Połańca, 
Mielca i Koprzywnicy. Gościnnie w konkursie 
zaprezentowała się młodzież z Polskiej Szkoły 
Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu.

Licznie przybyli goście- partyzanci, kole-
dzy Zbigniewa Kabaty p,. „Bobo”: 

Mieczysław Korczak ps. „Dentysta”, Jan 
Gałuszka ps. „Mizerny”, Włodzimierz Grusz-
czyński ps. „Jach”, a także  burmistrz M i G 
Koprzywnica  Marek Jońca wraz z przedsta-
wicielami władz samorządowych,  wizytator 
Kuratorium Oświaty w Kielcach Barbara Ma-
rzec, dr Tomasz Domański z delegatury IPN 
w Kielcach, Wojciech Targowski, mecenas 
Rajmund Aschenbrenner, Jan Wieczorek syn 
„Chebonsa”,  Maria Praska córka Jana Tosia ps. 
„Kapciuch”, Mirosław Sarzyński dyrektor ZSO 
im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy, Mi-
rosława Komaniecka dyrektor Biblioteki Miej-
skiej w Koprzywnicy, Alicja Stępień dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy, przedstawiciele instytucji 
z terenu Koprzywnicy, dyrektorzy i nauczy-
ciele ze szkół biorących udział w konkursie, 
przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka 
Garnuszek wraz z członkami rady, nauczycie-
le i uczniowie z koprzywnickiej podstawówki, 
sponsorzy, przedstawiciele mediów oraz wie-
lu innych. Zebrani, których   powitała inicja-
torka i pomysłodawczyni konkursu, dyrektor 
placówki  Teresa Majczak, wysłuchali niepo-
wtarzalnych interpretacji przepięknej poezji 
Zbigniewa Kabaty. Konkurs poprowadziła Jo-
lanta Bzduch.

Komisja konkursowa przyznała następują-
ce miejsca: 

Kategoria pierwsza-szkoły podstawowe:
I miejsce: Aleksandra Bartkowicz klasa V 

„Poeta Iwaniuk nazwał mój kraj”, - SP im. Wł. 
Jasińskiego w Gawłuszowicach

II miejsce: Julia Skrzypczak-kl. V ”Do mło-
dych” - SP im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy

III miejsce: Karolina Klubińska –kl. V-
-„Polska mowa” S P im. Wł. Jasińskiego w Ko-
przywnicy

Wyróżnienie: Alicja Kubicka kl. VI „Mój 
kraj”- SP im. Oddziału Partyzanckiego „Jędru-
sie” w Sulisławicach.

Kategoria druga-gimnazja i liceum
Maria Prużaniec – „Pierścieniu stalowy” 

Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Do-
meyki w Brześciu

Katarzyna Dobrowolska kl. II LO-„ Szkic 
biograficzny” Zespół Szkół im. Oddziału Par-
tyzanckiego „Jędrusie” AK w Połańcu

Marina Strapko – „Do młodych” Pol-
ska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki 
w Brześciu

Wyróżnienie: Karolina Gromska –„Wid-
ma”   Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanc-
kiego „Jędrusie” w Sulisławicach

Zebrani wysłuchali również koncertu 
pieśni patriotycznych w wykonaniu Zuchów 
z Gromady Zuchowej „Przyjaciele lasu”, któ-
rą prowadzi druhna Ewa Dziuba oraz chóru 
szkolnego pod kierunkiem p. Bożeny Grzyb.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez sponsorów: p. Janusza Wit-
kowskiego,  p. Zdzisława Nasternaka, p. Marię 
Jasińską, p. Pawła Ćwiertniewskiego, 

p. Radosława Szlichtę,  p. Jerzego Wie-
czorka,  Wydawnictwo Diecezjalne w Sando-
mierzu, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, p. 
Ryszarda Janię z Pilkington Automotiv Poland, 
Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju , mecenasa 
Rajmunda Aschenbrennera. 

Poezja ma ogromną moc, potrafi za-
chować dla przyszłych pokoleń pamięć  
o bohaterach, umie dostarczyć niepowtarzal-
nych wzruszeń, zachwycić swym pięknem. 
Wiersze profesora Kabaty recytowane w trak-
cie konkursu spełniły tę rolę, czego wyraz dali 
goście dzieląc się po konkursie swoimi wraże-
niami. 

W VII edycji konkursu ekologicznego 
,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy od-
pady”, zorganizowanego przez Ekologiczny 
Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki Szkoła 
Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Ko-
przywnicy zajęła I miejsce, otrzymując w na-
grodę laptop. Nasi uczniowie pod kierunkiem 
nauczycieli przyrody p. Barbary Miklas i p. 
Małgorzaty Gawrońskiej, przy współudziale p. 
Bożeny Grzyb wykonali wszystkie zadania prze-
widziane w regulaminie konkursu. Nagrody rze-
czowe za największa ilość zebranych surowców 
wtórnych otrzymali uczniowie klas VI Agnieszka 
Krala i Jakub Tokarski, a za zwycięstwo w kon-
kursie wiedzowym i plastycznym ,,Zagospoda-

Z WIZYTĄ W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
ORAZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU

Uczniowie klas V pod kierunkiem 
nauczyciela przyrody Barbary Miklas 
realizowali na lekcjach innowację 
programową ,,Segregujesz, więc zy-
skujesz”. Głównym celem prowadzonych 
zajęć było wykazanie korzyści wynikają-
cych z segregacji odpadów, poznanie spo-
sobów ich zagospodarowania w sposób 
przyjazny dla środowiska, a spodziewanym 
efektem zwiększenie ilości segregowanych 
śmieci w każdym gospodarstwie domo-
wym. 27 maja w szkole odbyło się podsu-
mowanie zajęć prowadzonych w ramach 
innowacji, na która przybyli zaproszeni 
goście: burmistrz MiG Koprzywnica p. 
Marek Jońca, sekretarz MiG Koprzywnica 
p. Dorota Kruszec-Nowińska, przewod-
nicząca Rady MiG p. Anna Paluch, pra-
cownicy urzędu MiG p. Teresa Koziarska 
i Adam Gawroński oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców p. Agnieszka Garnuszek 
i p. Agnieszka Sabat. Podczas uroczysto-
ści nauczyciel przyrody przedstawił pre-
zentację multimedialną o zrealizowanych 

zadaniach, a uczniowie inscenizację ,,Eko-
logiczny Czerwony Kapturek” oraz ,,Sąd 
nad śmieciami”. Na zakończenie spotkania 
dyrektor szkoły p. Teresa Majczak wręczy-
ła nagrody dla uczniów, którzy zwyciężyli 
w konkursie organizowanym w ramach in-
nowacji. W konkursie wiedzowym ,,Zago-
spodarowanie odpadów w nasze gminie” 
I miejsce zajął Jakub Drypa, II miejsce 
Wiktoria Oszczudłowska, a równorzędne 
III miejsce: Weronika Oszczudłowska, Ilo-
na Ordon i Wiktoria Janos. Cały program 
obejrzały też dzieci z przedszkola ,,Pod So-
snami” w Koprzywnicy.

APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI
– „W KRÓLESTWIE SUROWCA WTÓRNEGO”

KONKURS EKOLOGICZNY
,,ZBIERAMY, SEGREGUJEMY I PRZETWARZAMY ODPADY”

rowanie odpadów w naszej gminie”, uczniowie 
klas V Jakub Drypa i Kewin Janeczko.

Przedmiotem  oceny konkursowej były też 
liczne działania ekologiczne podejmowane 
w naszej szkole, których celem jest kształto-
wanie zachowań i nawyków proekologicznych 
wśród uczniów w życiu codziennym. Cie-
szy nas fakt, że inicjatywy z dziedziny ekolo-
gii podejmowane przez naszych nauczycieli 
i uczniów kolejny raz zostały docenione przez 
komisję konkursową.

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycie-
lom, uczniom i rodzicom, którzy z wielkim 
zaangażowaniem włączyli się w selektywną 
zbiórkę surowców wtórnych. B. Miklas

13 maja  2013 r. grupa uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Koprzywnicy pod opieką p. 
Bożeny Grzyb i p. Marzanny Łuczak odwie-
dziła podopiecznych Warsztatu Terapii Za-
jęciowej oraz pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu. Dzieci zaprezen-
towały radosny i pełen humoru program, na 
który złożyło się przedstawienie mitologiczne 
pod hasłem: „Uczta Bogów” oraz  piękne pio-
senki i układy taneczne. Jak się okazało, wszy-
scy z wielkim zainteresowaniem i ciekawością 
wyczekiwali naszych „artystów”. Barwne stroje, 
pięknie zaśpiewane piosenki oraz perfekcyjnie 
dopracowane układy taneczne dostarczyły 
wszystkim wielu łez i wzruszeń. Po przedsta-
wieniu dzieci otrzymały w podziękowaniu 
słodki poczęstunek. Atmosfera była tak ser-

deczna, że otrzymaliśmy kolejne zaproszenie, 
z którego na pewno skorzystamy.  Takie spotka-
nia kształtują u dzieci i młodzieży humanitarne 
postawy w zakresie wrażliwości na potrzeby 
drugiego człowieka i gotowości do niesienia 
pomocy innym, zwłaszcza osobom starszym 
i niepełnosprawnym. Marzanna Łuczak

24 kwietnia 2013 roku w naszej szkole 
odbył się apel poświęcony problematyce se-
gregacji odpadów. Uczniowie z wielkim za-
interesowaniem obejrzeli sztukę o tarapatach 
w Królestwie Jego  Królewskiej  Mości, Króla 
Surowca Wtórnego. Niedobrze żyło się pod-
danym w tym zaśmieconym Królestwie. Ludzie 
nie dbali o porządek, rzucali zbędne opako-
wania byle gdzie, szklane butelki zostawiali 
w lesie, a metalowe puszki w parku pod ławką. 
Poddani zwrócili się do Króla Surowca Wtór-
nego o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. 
Rozwiązanie znaleźli  najmłodsi członkowie 
rodziny królewskiej: Królewicz Surowczyk 

i Królewna Surówka. Zaproponowali segregację 
odpadów w królestwie, poprzez ustawienie 
koszy na ulicach z napisami, co wrzucać do 
którego kosza. Wszystkim zebranym pomysł 
się bardzo spodobał. Humorystyczna tematyka 
apelu uwrażliwiła naszych uczniów na problem 
segregacji odpadów we własnych rodzinach, 
możliwości ograniczenia ilości wytwarzanych 
śmieci oraz dbałości o najbliższe otoczenie. 
Aktorami teatrzyku satyryczno-ekologicznego 
byli uczniowie klas: IVB i IIIA pod kierunkiem 
wychowawczyń: Małgorzaty Gawrońskiej 
i Renaty Kaczor - Zwolskiej.

M. Gawrońska
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Koprzywnicy

11 czerwca 2013 r. w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Potoczku 
odbył się III Diecezjalny Konkurs 
Pieśni Religijno - Patriotycznej. Ho-
norowy patronat nad konkursem 
pełnili min: Ordynariusz Diecezji 
Sandomierskiej Biskup Krzysztof 
Nitkiewicz oraz Lubelski Kurator 
Oświaty Krzysztof Babisz. Wielki 
sukces w konkursie osiągnęli ucznio-
wie Gimnazjum w ZSO w Koprzyw-
nicy- Karolina Kołodziej i Michał 
Klusek, którzy zajęli I miejsce w 
kategorii gimnazjum. Gratulujemy 
wspaniałego występu i dziękuje-
my za wzorowe reprezentowanie 
naszego gimnazjum pośródrodziny 
szkół noszących imię Papieża Jana 
Pawła II.

Uroczyste podsumowanie ku-
ratoryjnych konkursów przedmio-
towych dla uczniów gimnazjum 
odbyło się 19 kwietnia 2013 roku 
w Wojewódzkim Domu Kultu-
ry  w Kielcach. W bieżącym roku 
szkolnym Gimnazjum w Koprzyw-
nicy reprezentował uczeń klasy 
III – Bartosz Wołek, który został 
laureatem konkursu przedmio-
towego z fizyki. Uczeń otrzymał 
z rąk Świętokrzyskiego  Wicekura-
tora Grzegorza Bienia oraz Dy-
rektora Świętokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kiel-
cach Jacka Wołowca dyplom, 
medal oraz zaświadczenie zwal-
niające z egzaminu gimnazjalne-
go w części matematyczno-przy-
rodniczej. Nagrodą dla laureata 
jest uzyskanie maksymalnej liczby 

19 marca 2013 roku w Szkole 
Podstawowej w Koprzywnicy od-
były się XXXVI eliminacje gminne 
Ogółnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”, którego celem jest popu-
laryzowanie

przepisów i kształcenie umie-
jętności w zakresie ochrony ludno-
ści, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. W szczególno-
ści służy popularyzowaniu wśród 
dzieci i młodzieży praktycznych 
umiejętności posługiwaniu się pod-

I miejsce Piotra Cetnarskiego w Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
ręcznym sprzętem gaśniczym, wie-
dzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpoża-
rowej oraz historii i tradycji ruchu 
strażackiego.

Do eliminacji gminnych zakwa-
lifikowali się:

1.Piotr Cetnarski I-miejsce
2.Karol Kaczmarski II-miejsce
3.Błażej Domań III-miejsce
Kolejnym etapem był konkurs 

na szczeblu powiatowym w któ-
rym również uczeń naszej szkoły 
Piotr Cetnarski zajął I miejsce.

Dnia 26.04.2013 roku  Piotr 
Cetnarski reprezentował powiat w 
konkursie wojewódzkim, który od-
był się w Kielcach.

Laur zwycięstwa dla ucznia Bartosza Wołka
punktów z danej części egzaminu, 
ocena celująca z fizyki na świadec-
twie oraz przyjęcie do wybranej 
szkoły ponadgimnazjalnej poza 
kolejnością. To ogromny sukces 
Bartosza i Gimnazjum w ZSO im. 
Papieża Jana Pawła II w Koprzyw-
nicy, gdyż w powiecie sandomier-
skim tylko dwóch uczniów zostało 
laureatami z fizyki. Odniesione 
zwycięstwo stało się możliwe dzię-
ki wytężonej pracy i ogromnemu 
zaangażowaniu ucznia jak i na-
uczycieli, którzy przygotowywali 
Bartosza do konkursów. Uczeń ten 
został również finalistą konkursu 
przedmiotowego z geografii oraz 
brał udział w  konkursie z mate-
matyki.

Serdecznie gratulujemy  i życzy-
my dalszych sukcesów!

I miejsce w Diecezjalnym  
Konkursie Pieśni Religijno - Patriotycznej 

małych piłkarzy

15 maja 2013 r. w Klimontowie odbył się etap powiatowy XIII edy-
cji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 
czyli Mistrzostwa Polski chłopców i dziewcząt w kategorii U-10. Roz-
grywki o Puchar Tymbarku to największy Turniej dla dziesięciolatków 
w Europie. Do Klimontowa zgłosiło się 16 drużyn z Powiatu Sando-
mierskiego, wśród nich chłopcy z Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Arka” w Koprzywnicy. Po rozgrywkach grupowych do półfinału 
zakwalifikowały się drużyny: Wilczyce, Obrazów, Klimontów i Arka. 
Wiele emocji przyniosły kolejne mecze, w wyniku których zostały wy-
eliminowane dwie najlepsze drużyny, była to Arka – I miejsce i Wil-
czyce – II miejsce, które będą reprezentowały Powiat Sandomierski na 
szczeblu wojewódzkim. 

Etap wojewódzki odbył się w nowinach koło Kielc 10 czerwca 
2013 r. Zjechało tam 20 najlepszych drużyn z całego województwa. 
Arka rozegrała tam 3 mecze zdobywając jedno zwycięstwo i pono-
sząc dwie porażki. To duży sukces naszych małych piłkarzy mówi Ks. 
Marek Walczak opiekun drużyny. Umiejętnościami wcale nie odsta-
waliśmy od najlepszych. Zabrakło jedynie trochę kondycji i szczęścia. 
Nasi zawodnicy zasługują na uznanie za piękną postawę, sportowe 
zachowanie oraz reprezentacje naszej miejscowości w województwie. 
Na uznanie i słowa szczególnego podziękowania zasługuję również 
pan Wojciech Ciach trener drużyny, który od stycznia charytatywnie 
prowadzi treningi. 

DUżE 
SUKCESY
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

Niezwykle interesującą podróż po Euro-
pie w dniach 13.05-21.05.2013 roku odbyli 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwi-
cach wraz z opiekunem. Nasi wychowanko-
wie (tym razem 7 uczniów klasy VI) już po raz 
piąty mieli przyjemność uczestniczyć w ta-
kim wyjeździe dzięki uprzejmości Posła do 
Parlamentu Europejskiego - Pana Pawła Za-
lewskiego. Towarzyszami naszej podróży byli 
także: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ko-
przywnicy, gimnazjaliści z Lipnika i Baćkowic 
oraz studenci z Warszawy. 

Naszą podróż rozpoczęliśmy 13 maja 
w poniedziałek o godz. 21.00, kiedy to spod 
naszej szkoły ruszy autokar. Podróż trwała, 
trwała...., aż w końcu 14 maja o godz. 16.00 
dotarliśmy do belgijskiej miejscowści Com-
blain-la-Tour, gdzie mieści się Polski Ośrodek 
Wakacyjny „Millenium” Centre Polonais de 
Vacances, położony w dolnej partii Arden – tu 
stacjonowaliśmy. Po pierwszym tu obiedzie 
rozpakowaliśmy się i poszliśmy zwiedzać oko-
lice, jakże inne od naszych.

Kolejny dzień – środa, to wyprawa do 
Brukseli. Najpierw wizyta w PE, spotkanie 
z Panem Leszkiem Gasiem, który udzielił nam 
krótkiej lekcji historii o UE, jej strukturach 
i funkcjonowaniu. Potem udaliśmy się do Ka-
tedry św. Michała, następnie na Grand Place 
(główny plac w Brukseli), na koniec Atomium. 

16 maja zwiedzaliśmy Brugię- miasto 
w północno-zachodniej Belgii, zwane „Fla-
mandzką Wenecją” z powodu obfitości kana-
łów. 

Dzień następny- odwiedziny w Luksem-
burgu.

18 maja odwiedziliśmy Reims – urokliwe 
miasteczko w północno-wschodniej Francji. 
Tam podziwialiśmy przede wszystkim  Katedrę 
Notre-Dame, w której koronowali się prawie 
wszyscy królowie.

Kolejny dzień i kolejne atrakcje. Tym ra-
zem wyjazd do Maastricht, najprawdopo-
dobniej najstarszego miasta w Holandii.  Jest 
to ważne miejsce także dla Unii Europejskiej, 
gdyż to tu w 1992 roku został podpisany przez 
Radę Europejską traktat tworzący Unię Euro-
pejską. Dla dzieci największą atrakcją było tu 
ogromne wesołe miasteczko. Zabawom nie 
było końca.

Jednak wszystko co dobre kiedyś się koń-
czy, także i nasz pobyt. Wieczorem wykwate-
rowaliśmy się z Comblain-la-Tour i ruszyliśmy 
w drogę powrotną.

Rano 20 maja dotarliśmy do Niemiec. Naj-
pierw zwiedziliśmy Poczdam, a w nim kom-
pleks parkowo-pałacowy Fryderyka II.

Kolejny etap to Berlin. Tu mieliśmy przy-
jemność obejrzeć m.in. Bramę Brandenburską, 
Reichstag, wieżę telewizyjną przy Alexander-
platz, Checkpoint Charli (dawny posterunek 
wojskowy) i przejście pomiędzy wschodnią 
i zachodnią częścią Berlina, fragment muru 
berlińskiego, Stadion Olimpijski, Pomnik Po-
mordowanych Żydów Europy składający się 
z 2711 betonowych bloków-steli. 

O godz. 21.00 po raz ostatni wsiedliśmy 
do autokaru, by rano 21 maja powitać już 
Polskę, a o godz. 8.00 stęsknionych rodziców 
i rodzeństwo.

Była to niezwykle pouczająca wyprawa. 
Oprócz okazałych i pięknych miejsc, pozna-
liśmy wielu miłych i mądrych ludzi.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mo-
gliśmy odbyć tę podróż. 

Agnieszka Ambroziak

W dniu 03.06.2013 roku w Szkole Podsta-
wowej w Niedźwicach został zorganizowany 
apel z okazji Ogolnoświatowego Dnia bez 
Papierosa.

Aktorami przedstawienia  pod tytułe-
m:”Kopciuszek” w wersji humorystycznej byli 
uczniowie klasy czwartej, którzy wysmienicie 
wcielili się w role i obnalżyli mechanizm pale-
nia papiersów.

Podjęte działania służace propagowaniu 
zdrowego stylu życia, a przede wszystkim wal-
ce z nałogiem palenia papierosów z pewnością 
obudziły w młodym człowieku refleksję nad 

Piknik z okazji Dnia Dziecka w Fundacji La ZebraEKOLOGIA W ,,NIEDŹWICKIEJ SZKOLE”

7 czerwca 2013r. W Szkole Podstawowej 
w Niedźwicach odbyła się inscenizacja pod 
hasłem ,,Stop przemocy w szkole”.  Zapre-
zentowana została  przez  uczniów klasy V, 
którzy odegrali scenki negatywnych zacho-
wań dzieci  prowokowanych przez złośliwego 
diabełka i analizowanych przez dobroczynne-
go anioła. W postać diabełka wcielił się Arek 
Swatek i Karol Urbański, natomiast rolę anioła 
negującego złe zachowania odegrała Weroni-
ka Czarnecka i Julia Machała. Klasa wspólnie 
odśpiewała karaoke ,, W przyjaźni tkwi siła”.

Rozstrzygnięty został także konkurs pla-
styczny pod takim samym tytułem, a zwycięz-
cami zostali:

I miejsce Aleksandra Żurek i Maria Mazur
II miejsce Bartosz Urbański
III miejsce Aleksandra Marzec

RODZINA JEST NAJWAżNIEJSZA 
27 maja 2013 roku w naszej szkole odby-

ło się podwójne święto – Dzień Matki i Dzień 
Ojca, czyli Święto Rodziny. 

Uczniowie przygotowali dla swoich uko-
chanych rodziców wiersze o mamie, tacie, 
rodzinie, piosenki, tańce oraz podziękowania 
za miłość, opiekę i cierpliwość.   W akademii 
wzięli  udział wszyscy nasi uczniowie, dlatego 
tak licznie przybyli prawie wszyscy rodzice.

Kolejna część uroczystości to zabawy 
taneczne pod przewodnictwem wodzireja. 
Wśród wspólnych zabaw były m.in. zabawa 
w tzw.”krzesełka”, pociąg, kaczuchy, pokaz 
mody, wybór króla i królowej balu. 

Zabawa była wspaniała, ale tylko dzieci 
nie czuły zmęczenia. 

O słodkości, kawę i herbatę jak zwykle za-
dbała Rada Rodziców. 

aa

OGÓLNOŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żerom-
skiego w Niedźwicach od kilku lat włącza się 
w różnorodne akcje i konkursy ekologiczne, 
wielokrotnie uzyskując czołowe miejsca i cen-
ne nagrody. I tak w dniu 10 czerwca 2013r. 
w Urzędzie Gminy w Baćkowicach nastąpiło 
uroczyste podsumowanie VII edycji konkursu 
ekologicznego pt.,, Zbieramy, segregujemy i 
przetwarzamy odpady” w którym Szkoła Pod-
stawowa w Niedźwicach uzyskując 100pkt. 
otrzymała nagrodę Notebook Samsung. Kon-
kurs organizowany był po raz kolejny przez 
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzy-
wianki, a działania ekologiczne trwające przez 
cały rok szkolny 2012/2013 koordynowane 
przez p. Elżbietę Król skupione były na  rozpo-
wszechnianiu zagadnień związanych z nową 
ustawą gospodarki odpadami obowiązującą 
od 1 lipca 2013r.

W ramach tych działań w szkole odbyło 
się szereg konkursów i akcji ekologicznych 
począwszy na ,,Sprzątaniu świata” poprzez 
konkurs na opracowanie ulotki informacyjnej 
na temat ,, Zagospodarowanie odpadów w 
mojej gminie, w którym z grupy wiekowej klas 
I-III nagrodę w postaci piłki zdobył Mateusz 
Sado, a z klas IV-VI Aleksandra Żurek, która 
otrzymała plecak. Odbył się konkurs wiedzy o 
takiej samej tematyce, tu natomiast najwięcej 
punktów zdobył Bartosz Stańczyk z kl. IV i 
wycieczka do Oczyszczalni Ścieków Komu-
nalnych w Koprzywnicy. Te działania należały 
do form obowiązkowych określonych w regu-

laminie konkursu i realizowane przez wszyst-
kich uczestników. Działanie tzw. dodatkowe 
opracowane i zrealizowane wyłącznie przez 
szkolę to: konkurs na najciekawsze wykona-
nie ozdób z surowców wtórnych, insceniza-
cja „Śmieciowy problem”, apel z prezentacją 
PowerPoint pt. „Zagospodarowanie odpadów 
na terenie gminy Koprzywnica”. Dzieci two-
rzyły plakaty w programie graficznym Paint, 
opracowywały artykuły do szkolnej gazetki 
ekologicznej „Ekowieści”, a także akcentując 
Święto Drzewa sadziły drzewka otrzymane 
od Nadleśnictwa Staszów przed szkołą i ,,unij-
nym przedszkolem” w Niedźwicach. Oczy-
wiście nie obyło się bez konkursu na zbiórkę 
surowców wtórnych, w tym roku szkolnym 
najwięcej zgromadził Karol Urbański za które 
w nagrodę otrzymał odtwarzacz Mp4, a dru-
gie miejsce uzyskała Emilia Sygnet za które 
otrzymała pendrive. 

Elżbieta Król
,,STOP PRZEMOCY W SZKOLE !!!”

Kolejne miejsca to: Wiktor Kilarski, Karoli-
na Haja, Rafał Zwierzyk, Marcelina Klimowicz, 
Natalia Rząsa. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody i upominki.

Sylwia Sado

Z małym opóźnieniem, bo zamiast trady-
cyjnie pierwszego, a dopiero czwartego czerw-
ca w Krzcinie dzieci cieszyły się z najważniej-
szego dla nich dnia w roku – z Dnia Dziecka. 
Imprezę z tej okazji finansowaną z budżetu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Koprzywnicy zorganizowała 
Fundacja La Zebra przy udziale Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Krzcinie.

Nikt nie narzekał na termin, bo dla dzieci 
uczestniczących w krzcińskiej zabawie Dzień 
Dziecka przedłużył się o kilka dni. Przy oka-
zji obchodów Dnia Dziecka po raz pierw-
szy miejsce działalności Fundacji La Zebra 
w Krzcinie odwiedziły dzieci i grono pedago-
giczne ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Że-
romskiego w Niedźwicach. W Pikniku uczest-
niczyły również dzieci i rodziny uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy Funda-
cji La Zebra w Krzcinie.

Pomimo deszczowej pogody tego dnia, nie 
zabrakło uśmiechu na twarzach dzieci dzięki 
różnorodnym zabawom. Odbyły się konkuren-
cje rzutu strzałkami do celu w której pierwsze 
miejsce zdobyła Maria Mazur, drugie Arek 
Swatek, trzecie Daria Musiał, zabawy z chustą 
animacyjną, turniej tenisa stołowego w którym 
wśród dziewcząt zwyciężyła Maria Mazur, 
a wśród chłopców Patryk Granica. Największą 

frajdę wzbudziła gra X- BOX, w której uczest-
nicy ćwiczyli skok w dal, bieg przez płotki, grę 
w piłkę nożną. 

Zabawę urozmaicały różnobarwnie wy-
malowane buzie dzieci przedstawiające mo-
tylki, kwiatki i różne postacie ze świata bajki. 
Zarówno starsi uczniowie jak i młodsi oglądali 
film animowany ,,Rio”. Zadowolone dzieci 
wróciły do szkoły ze słodkimi  upominkami 
od organizatorów, którym dziękujemy za miłe 
przyjęcie i zorganizowanie Dnia Dziecka. Na-
wet nagły deszcz nie ochłodził ciepłej atmos-
fery tego wydarzenia. Na zakończenie wszy-
scy otrzymali upominki.

Warto nadmienić, że Fundacja La Zebra 
i Szkoła Podstawowa w Niedźwicach to insty-
tucje ściśle ze sobą współpracujące, a Rodzin-
ny Piknik z okazji Dnia Dziecka był kolejną, ale 
nie ostatnią okazją do wspólnego spotkania.

Zdzisław Walas - Fundacja La Zebra

WYCIECZKA DO EUROPIE

swoim postępowaniem i przyczynią się do po-
zytywnego myślenia i właściwego działania.

Sylwia Sado
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Przedszkole „Pod sosnami”

W dniu 27.06. i 28.06. 2013r. w Przed-
szkolu „ Pod Sosnami” w Koprzywnicy od-
była się wielka uroczystość pod hasłem „Na 
dobre i na złe jest rodzina”. W tym dniu we 
wszystkich grupach dzieci przygotowane 
przez wychowawczynie przedstawiły część 
artystyczną przygotowaną na tę szczególną 
okazję. Były wiersze, piosenki, tańce i insce-
nizacje słowno-muzyczne oraz tradycyjne sto 
lat. Dzieci dziękowały za miłość, trud, opiekę 
i codzienne zmagania. Na koniec każde dziec-
ko wręczyło swoim rodzicom własnoręcznie 
przygotowane upominki. Wtedy to każde 
dziecko mogło utonąć w uściskach i buzia-
kach swych kochanych rodziców. W tym dniu 
na twarzach rodziców można było zauważyć 
wielkie wzruszenie i łzy kręcące się w oczach. 
Rodzice dziękując za ten szczególny dowód 
miłości obdarowali dzieci słodkościami.

Dzień ten był również podsumowaniem 
priorytetowych zadań dydaktyczno-wycho-
wawczych pod hasłem:” Podniesienie świa-
domości dzieci i rodziców w zakresie ra-
cjonalnego żywienia, zdrowego stylu życia 

W dniu 21.05.2013r. odbył się w naszym 
przedszkolu III Przedszkolny Turniej wiedzy 
o ruchu drogowego. Celem którego było 
sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakre-
su bezpiecznego poruszania się po drogach 
i odpowiedniego zachowania się w różnych 
sytuacjach . Do turnieju zgłosiło się pięć dru-
żyn 5-osobowych dzieci 5-6-letnich z Pu-
blicznego Przedszkola w Łoniowie, z klasy 0 
ze Szkoły Podstawowej w Sulisławicach, kla-
sy 0 ze Szkoły Podstawowej w Niedźwicach, 
Niepublicznego Przedszkola  w Postronnej 
i grupy 6-latków z Przedszkola „Pod Sosnami” 
w Koprzywnicy. Dzieci przygotowane przez 
swoje wychowawczynie prezentowały wie-
dzę o ruchu drogowym przed Jury w składzie: 
Pan M. Jońca – Burmistrz MiG Koprzywnica, 
pani D.Kruszec-Nowinska – sekretarz MiG 
Koprzywnica, pani A. Paluch – przewodni-
cząca MiG Koprzywnica, pan J. Witkowski 
– prezes Spółki Wspólnoty Gruntowej w Ko-
przywnicy, pan A. Strojnowski - dzielnicowy  
Koprzywnicy, pani T. Świstak – dyrektor Pu-
blicznego Przedszkola w Łoniowie oraz pani 
M. Marczewska – dyrektor Przedszkola „Pod 
Sosnami” w Koprzywnicy.

Dzieci przedszkolne musiały zmagać się 
z zadaniami teoretycznymi o ruchu drogo-
wym przygotowanymi specjalnie na turniej 
przez nauczycielki G. Milarską i E. Sroczyń-
ską, jak również musiały zaprezentować 
wiedzę praktyczną w Mini miasteczku ruchu 
drogowego. Treści zadań były zgodne z tre-
ściami podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego i programu autorskiego M. 
Marczewska i G. Milarska „Jestem bezpiecz-
ny na drodze”. Z tymi zadaniami przedszkola-
ki nie miały większych problemów. Najwięcej 
emocji dostarczyło dzieciom zaprezentowa-
nie swoich umiejętności w Mini miasteczku 
ruchu drogowego. Gdzie to po uprzednim 
przygotowaniu się do jazdy musiały właściwie 
przejechać na rowerku lub hulajnodze i z za-
stosowaniem przepisów przejść w wyznaczo-
nych miejscach. 

Podsumowując wszystkie konkurencje 
ostatecznie I miejsce zajęły dzieci z Przed-
szkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy, II 
miejsce dzieci z klasy 0 ze Szkoły Podstawo-

Zespół taneczny Black Stars od wie-
lu lat prężnie działa przy MGOKiS w Ko-
przywnicy, pod kierownictwem p. Małgo-
rzaty Ciach. Głównym celem zespołu jest 
reprezentowanie gminy Koprzywnica na 
okolicznościowych imprezach oraz Ogól-
nopolskich Przeglądach Tanecznych.

20.IV.2013r. w Sobotę o godzinie 10:00 
świetnie przygotowani tancerze Black Stars 
stanęli na scenie tanecznej w Małgoszczu 
na XIX Ogólnopolskich Konfrontacjach 
Zespołów Tanecznych. Na miejscu za-
prezentowało się ponad 100 zespołów 
tanecznych z całej Polski. Po wielogo-
dzinnych zmaganiach i zaciętej rywaliza-
cji uzyskaliśmy ostateczny werdykt. Black 
Stars wyróżniony! Było to dla nas duże 
zaskoczenie, a jednocześnie kolejny za-
strzyk energii do dalszej pracy. Nikt z nas 
nie spodziewał się tego wyróżnienie. Tym 
bardziej, że w naszej kategorii był bar-
dzo wysoki poziom. Niemniej jednak 
cieszymy się bardzo z tego osiągnięcia. 
Nie byłoby to możliwe gdyby KPPA dzia-
łająca przy Urzędzie Miasta i Gminy Ko-

Z życia zespołu tanecznego Black Stars
przywnica nie wsparła naszego projektu. 
Dzięki temu otrzymaliśmy dofinansowa-
nie, które pozwoliło grupie tanecznej na 
udział w Ogólnopolskich Konfrontacjach  
i przeglądach tanecznych. Dlatego pragnie-
my serdecznie podziękować za wsparcie 
i zaangażowanie Przewodniczącemu oraz 
wszystkim Członkom Komisji Przeciwdzia-
łania Problemom Alkoholowym.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla 
Black Stars jest data 25.V.2013r. Tego dnia 
odbył się XII Ogólnopolski Festiwal Zespo-
łów Tanecznych Skarżysko 2013r. Spośród 
90 zespołów Black Stars zajął IV miejsce 
w Polsce, a więc powtórzyliśmy sukces 
z ubiegłego roku.

Poza tym zespół wielokrotnie wystę-
pował na okolicznościowych imprezach 
takich jak:
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

13.I.2013r.
• Festyn z okazji XI Świę-

ta Ziemi Koprzywnic-
kiej 3-4.V.2013r.

• IV Piknik Cysterski 
„W Cieniu Cysterskiej 
Jabłoni” 9.VI.2013r.

Obecnie tancerze 
z Black Stars przygoto-
wują się do „Festiwalu 
Młodych Artystów”, który 
odbędzie się 22.VI2013r. 
w Sandomierzu.

 Black Stars

„Na dobre i na złe jest rodzina”
i aktywnego wypoczynku”, dlatego też rodzi-
ce wraz z dziećmi zasiedli do stołu ze zdrową 
żywnością. Na stole pięknie udekorowanym 
w polne, mokre jeszcze od deszczu kwiaty 
znalazły się kolorowe i zdrowe potrawy. Były 
placki drożdżowe, z truskawkami, z rabarba-
rem, szarlotki z „sandomierskich” jabłek, chle-
by domowego wypieku – grahamki, razowe, 
mufinki z ziarnami, kanapki z pomidorem, 
ogórkiem, twarożkiem, pastą jajeczną, sałatki 
warzywne i owocowe, a także koktajl owo-
cowy, kompot z owoców i różnego rodzaju 
owoce. Bogactwo zdrowych potraw zachęca-
ło wszystkich do degustacji.

Te rodzinne i niesamowicie miłe chwile 
minęły bardzo szybko. Mamy jednak nadzie-
ję, że na długo pozostaną w pamięci rodziców 
i dzieci. Gdyż rodzina to największy skarb, 
który należy pielęgnować i wzmacniać od 
samego początku, a takie spotkania są najlep-
szym tego przykładem.

Szczególne podziękowania składamy 
wszystkim tym rodzicom, dzięki którym to 
spotkanie miało taki wymiar.  EK i GM

III Przedszkolny Turniej 
wiedzy o ruchu drogowego

wej w Niedźwicach, III miejsce dzieci z kla-
sy 0 ze Szkoły Podstawowej w Sulisławicach. 
Wszystkie dzieci otrzymały indywidualne na-
grody, panie nauczycielki za przygotowanie 
dyplomy, a placówki puchary, dyplomy i pre-
zenty dla grupy. Uczestnicy zadowoleni i pełni 
wrażeń wrócili do domów. 

Pragniemy podziękować sponsorom im-
prezy bez których, nie mógłby się odbyć III 
Przedszkolny Turniej wiedzy o ruchu drogo-
wym. Dziękujemy Panu Burmistrzowi MiG 
Koprzywnica, Pani sekretarz MiG Koprzywni-
ca, Pani Przewodniczącej MiG Koprzywnica, 
Radzie MiG Koprzywnica, Spółce Wspólnoty 
Gruntowej w Koprzywnicy, Marii i Leszkowi 
Cieciura – właścicielom Piekarni w Błoniu, Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu, 
Komisariatowi Policji w Koprzywnicy, PZU 
SA oddział w Sandomierzu, Panu Sylwestrowi 
Kolasińskiemu – właścicielowi sklepów ogól-
nospożywczych w Koprzywnicy, TU  AVIVA 
oddział w Sandomierzu, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Koprzywnicy, TUiR SA WARTA oddział 
w Sandomierzu, Pani Barbarze Goryckiej – 
właścicielce sklepu spożywczego w Koprzyw-
nicy, Radzie Rodziców Przedszkola „Pod So-
snami” w Koprzywnicy.

GM
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W Opatowie w amfiteatrze Opatow-
skiego Ośrodka Kultury dn.01.05.2013r. 
odbywały się 37. Międzynarodowe Bu-
skie Spotkania z Folklorem. W ramach 
tego wydarzenia wybierano najlepsze 
zespoły, które później miały zapre-
zentować się w finale. W przeglądzie 
udział wzięły zespoły z powiatów sta-

Warsztaty dla każdego
Do podstawowego zakresu działalności Ośrodka Kultury należy m.in. tworzenie warunków dla 
rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludzkiego i artystycznego. MGOKiS wychodzi więc naprze-
ciw talentom i oczekiwaniom mieszkańców, dowodem czego jest organizacja różnego rodzaju 
warsztatów rękodzielniczych. Ostatnimi takimi zajęciami były warsztaty decoupage’u, które były 
25.05.2013r. w DK. 

Sztuka decoupage’u polega na wywoływaniu złudzenia perfekcyjnego rysunku na po-
wierzchni przedmiotów. Szkatułki, meble czy biżuteria ozdobione techniką decoupage’u zysku-
ją szlachetny wygląd i starą duszę, jak gdyby pochodziły z poprzedniej epoki. Mnogość stylów 
decoupage’u pozwala stworzyć dowolne imitacje – od starożytnych waz, wiktoriańskich mebli, 
prowansalskich naczyń po prawosławne ikony. Zdobić można wszystko, co chcemy - wystar-
czy tylko trochę wyobraźni, czasu i odpowiedni dobór materiałów.

W DK zajęcia takie poprowadziła p. Kinga Roszuk ze Stalowej Woli. Pani Kinga jest Ab-
solwentką Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje się malarstwem i ry-
sunkiem, a jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą. Z warsztatów 
skorzystały panie z terenu naszej gminy, a oto one ze swoimi pracami:

lz

06.04.2013r. jako grupa zorganizowana 
z MGOKiS w Koprzywnicy uczestniczyli-
śmy XXI Targach Ogrodniczych i Działko-
wych w Kielcach pn. OGRÓD i TY (edycja 
wiosenna). Tam zobaczyliśmy najmodniej-
sze meble ogrodowe, altany, domki letni-
skowe, ogrodzenia, rzeźby ogrodowe, od-
lewy artystyczne, oświetlenie ogrodowe, 
baseny, fontanny, oczka wodne, urządzenia 

Baw się z nami LGD-ami

Spotkanie z folklorem
rachowickiego, ostrowieckiego, sando-
mierskiego oraz opatowskiego.  

Nasz rodzimy zespół ludowy ,,Powi-
ślanie” działający przy MGOKiS z dumą 
promował kulturę, tradycję i folklor Mia-
sta i Gminy Koprzywnica. Po występie 
był czas na zwiedzanie podziemnej tra-
sy turystycznej w Opatowa.

lz

Przemarsz barwnego korowodu sprzed 
Pomnika Henryka Sienkiewicza do Placu 
Artystów w Kielcach rozpoczął całodniową 
imprezę zatytułowaną „Baw się z nami LGD-
-ami”. Jej celem było rozpropagowanie wśród 
mieszkańców województwa świętokrzyskiego 
działalności i dorobku LGD. Poprzez wspólną 
zabawę, pokazy, występy i warsztaty przybli-
żona została idea wspieranych w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 Lokalnych Grup Działania.

Wśród 18 Lokalnych Grup Działania z wo-
jewództwa świętokrzyskiego można było spo-
tkać przedstawicieli Sandomierskiego Stowa-
rzyszenia Rozwoju Regionalnego. Na naszym 
stoisku można było spróbować między inny-
mi: przepysznych wypieków przygotowanych 
przez panie z KGW Sośniczany z gminy Ko-
przywnica, naturalnego soku wytwarzanego 
z sandomierskich jabłek produkowanego przez 

Grupę Producentów Owoców i Warzyw Sad 
Sandomierski z Węgrc Panieńskich w gminie 
Obrazów oraz wina pochodzącego z Winni-
cy nad Jarem położonej w miejscowości Złota 
w gminie Samborzec. Kolejną atrakcją naszego 
stoiska była prezentacja melodii wygrywanych 
na akordeonie oraz przyśpiewek ludowych 
związanych z obszarem wdrażania LSR przez 
SSRR- LGD przez pana Zbigniewa Żelazow-
skiego z zespołu „Dwikozianie” z gminy Dwi-
kozy. Pracownicy biura zachęcali odwiedzają-
cych nasze stoisko poprzez rozdawanie ulotek 
oraz biuletynów promocyjnych do odwiedze-
nia powiatu sandomierskiego i gminy Lipnik 
z powiatu opatowskiego. Na naszym stoisku 
zorganizowany został konkurs wiedzy o ob-
szarze działania SSRR- LGD. Głównymi nagro-
dami w konkursie były gry edukacyjne.

Agnieszka Szczucińska
Dyrektor Biura LGD

Ciekawe inspiracje ogrodowe
zraszające i nawadniające, jak również ro-
śliny ozdobne i krzewy, sprzęt ogrodniczy, 
narzędzia i maszyny dla ogrodnictwa. 

Ze względu na pogodę po raz pierw-
szy wystawa odbyła się nie na terenie ze-
wnętrznym a w halach wystawienniczych. 
Każdy z nas znalazł dla siebie ciekawe in-
spiracje, które urzeczywistniliśmy we wła-
snych ogródkach.

uczestnicy wyjazdu
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Dzień był bardzo gorący i pełen wrażeń. 
Wydarzenia festiwalowe działy się od samego 
rana do później nocy. Wszystko zaczęło się od 
„Śniadania na trawie” dla wolontariuszy u san-
domierskich Dominikanów a zaraz po nim wo-
lontariusze wyruszyli wędrówkę po mieście, by 
zachęcać każdego, kogo napotkali, do udzia-
łu w cyklu spotkań pt. „Łyk sztuki na śniada-
nie” oraz w grze miejskiej „Labirynt kultury”. 
Kameralne spotkania ze sztuką i pasją biegły 
równolegle w różnych punktach starówki, np. 
w Klubie Lapidarium można było wziąć udział 

Wygrane projekty w konkursie ogłoszonym 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica 
Pana Marka Jońcę pozwoliły Nam zrealizować 
namiastkę marzeń naszych pociech.

8-ro chętnych i odważnych dzieciaków 
Domaradzka Jagoda, Rynkowska Ilona, Szy-
mańska Olga, Sygnet Emilia, Sygnet Martyna, 
Graboń Eliza, Graboń Amelia i jeden rodzy-
nek Wojtek Błasiak zapisało sie do dziecięcego 
zastępu OSP Dmosice. Każde dziecko 
posiada mundurek z własnym imieniem. 
Prezentacja Naszej drużyny odbyła się 4 maja 

Młodzież koprzywnicka na sandomierskim festiwalu 
Miasto Młodych 22.06.2013r.

w niezwykle ciekawym pokazie dotyczącym 
dawnych technik fotografii a w Ratuszu posłu-
chać wykładu o historii sandomierskich sza-
chów z XIII w. 

W samo południe rozpoczęła się gra miej-
ska, która pozwoliła uczestnikom zagłębić się 
w historię miasta i poznać mało znane miej-
sca czy detale sandomierskich zabytków. Na 
Zamku z kolei od rana miały miejsce warsztaty 
dziennikarskie prowadzone dla gimnazjalistów 
i licealistów przez dziennikarzy z Tygodnika 
Nadwiślańskiego oraz wolontariuszki. Zaraz 
po nich obył się półfinał i finał Debat Oksfordz-
kich, w których brały udział drużyny z Rado-
myśla, Nowej Dęby, ze Skopania i z Sambor-
ca. Najlepsza w walce na argumenty okazała 
się drużyna z Nowej Dęby. W loży ekspertów 
zasiedli m.in. Artur Łęga (koordynator progra-
mu „Równać Szanse”), Jacek Hynowski (bur-
mistrz Baranowa Sandomierskiego), Wojciech 
Dumin (dyrektor SCK), Wiesław Ordon (bur-
mistrz Miasta Nowa Dęba), Agnieszka Rzepka, 
Krzysztof Pitra (starosta powiatu tarnobrze-
skiego) i wielu innych znamienitych gości. 

W tym samym czasie na terenie Starego 
Miasta młodzi plastycy uczestniczyli w plene-
rze malarskim, pisarze w odczytach literackich 
a fotografowie w plenerze fotograficznym. 
Przeglądy: muzyczny, taneczny i teatralny 
przeplatały się nawzajem, tworząc bardzo cie-
kawą mozaikę młodzieżowych pasji. Dużym 
zainteresowaniem publiczności cieszyły się 
występy taneczne, zwłaszcza bardzo efek-
towny pokaz tańca mażoretkowego Zespołu 
„Diament” z Chmielowa. Dziewczęta wystą-
piły dodatkowo dla zgromadzonej na zam-
ku publiczności i przeprowadziły korowód 
z wiankami nad Wisłę. Niezwykłe wrażenie 
zrobił również pokaz tańca z ogniem - Fire 
show – przygotowany przez grupę młodzieży 
z Samborca i z Kraśnika.

Wieczorne  występy  „Wschodzących 
Gwiazd” – Sebastiana „Jesioła” Jesiołowskie-
go oraz Dagmary Czechury i zespołu SPAM 
zgromadziły nieliczną, ale wierną publiczność 
a artyści zaprezentowali się wspaniale i świet-
nie nawiązywali kontakt z publicznością. 
Ogromne wrażenie zrobił na zgromadzonych 
na dziedzińcu gościach, występ zespołu Larz 
Reller Band. Publiczność bawiła się wyśmieni-
cie przy dźwiękach melodyjnego, ukraińskiego 
rock’n’rolla.

Wśród uczestników siedmiu scen pojawiła 
się koprzywnicka młodzież: 
• scena muzyczna – Karolina Kołodziej
• scena plastyczna – Paulina Kopeć
• scena taneczna – Black Stars

MGOKiS odpowiedzialny był za działania 
sceny plastycznej.

Intensywny festiwalowy dzień zakończył 
ok. godz.2 nocy pokaz krótkich filmów i pre-
zentacji, mówiących o pasjach młodzieży, uka-
zujących ważne dla nich osoby, miejsca czy 
idee oraz podsumowujących festiwal.

www.miastomlodychartystow.pl

,,Nasze Dmosice”

w Koprzywnicy na Dniu Strażaka, dzieciaki 
dumnie maszerowały z innymi druhami .

5 maja drużyna odwiedziła Radio Leliwa 
w Tarnobrzegu, dzieki uprzejmości pana Piotra 
Ślusarczyka mogły osobiście złożyć życzenia 
wszystkim strażakom oraz poznać realia pracy 
w radio. Następnie odwiedziliśmy Jaskinie Sol-
ną w Tarnobrzegu, wspólny spacer, zabawy na 
placu zabaw to tylko niektóre atrakcje tego wy-
jazdu. 7 czerwca na zaproszenie Komendanta 
Straży Pożarnej pana Wiesława Kwietnia dzie-
ci pojechały na zabawę z okazji Dnia Dziecka. 
Na miejscu czekało mnóstwo niespodzianek 
zwiedzanie jednostki Straży Pożarnej, spotka-
nie z policjantem, kurs udzielania pierwszej 
pomocy, gaszenie pożaru, konkursy i zabawy 
prowadzone przez nauczycieli z Klimontowa. 
Gospodarze na obiad zaserwowali przysmak 
dzieci wspaniałą pizze, nie mogło oczywiście 
zabraknąć słodyczy w dużych ilościach.

Nowe znajomości wzbogacają każdego 
człowieka dlatego postanowiliśmy przyjąć 

zaproszenie od naszych gminnych sąsiadów 
Stowarzyszenia Cztery Źródła na warsztaty wi-
kliniarskie do Zakrzowa. Wymiana wspólnych 
poglądów i celów działania dodaje sił do po-
dejmowania dalszych prób. 

Dzięki wsparciu wielu ludzi dobrego serca, 
możemy rozwijać nasze działania.

Ogromne podziękowania dla firmy Maxi-
pol panu Pawłowi Ćwiertniewskiemu za dofi-
nansowanie zakupu materiału na grilla, zarzą-
dowi firmy Rem-Tor, panu Januszowi Żubrowi 
za użyczenie sprzętu i spawanie grilla. Radne-
mu panu Władysławowi Łabikowi za finanso-
we wsparcie naszej działalności. Dziękujemy 
wszystkim rodzicom, życzliwym osobom, 
których spotykamy na niełatwej drodze. Jako 

prezes stowarzyszenia wierzę, że warto poma-
gać i czynić coś dobrego, co sprawia radość 
dzieciom. W końcu to nasza duma i cel życia. 
Zrozumie to każdy prawdziwy Rodzic.

Prezes Stowarzyszenia Nasze Dmosice
Szymańska Nina
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Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” zapra-
sza w dniach 1 – 10 lipca na podróż do przeszłości, na 
królewskim trakcie Kraków – Lublin – Wilno. We współ-
pracy z Fundacją „Via Jagiellonica” przygotowała ona 
konkursy przewodnickie otwarte dla zwiedzających 
oraz pierwszą Graniczną Konferencję Prasową: Tere-
spol – Przewłoka.

Doroczna, piąta już edycja, akcji promocyjnej realizowanej 
na całym „Szlaku Jagiellońskim”, poświęcona będzie 630. rocz-
nicy handlu polsko-litewskiego. 

– Nowa kampania promocyjna „Via Jagiellonica” opiera się 
na unikatowym dokumencie z 1383 r., wystawionym w Wil-
nie przez wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę oraz jego brata 
Skirgiełłę dla mieszczan lubelskich, na wolny wjazd w celach 
handlowych na Litwę. Dzięki temu dokumentowi, przechowy-
wanemu obecnie w Archiwum Państwowym w Lublinie, kup-
cy z miasta nad Bystrzycą wyprzedzili stołecznych wówczas 
krakowian w rywalizacji o „rynek wschodni”. Historycy podej-
rzewają, że wnieśli oni swój wkład w zawarcie unii polsko-li-
tewskiej. Po trzech latach Jagiełło pojawił się w Koronie jako 
pretendent do tronu polskiego – mówi Janusz Kopaczek, prezes 
Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”.

Wstępem do podróży w 2013 r. będzie zwiedzanie Lubli-
na w dniu 1 lipca „Śladami Unii Lubelskiej”, realizowane w ra-
mach Europejskiego Spotkania „Zachód – Wschód” (przed-
sięwzięcie Unii Szlaków „Zachód – Wschód”, więcej: www.
zachod-wschod.pl). Nawiązuje ono z kolei do rocznicy utwo-
rzenia w 1569 r. Rzeczypospolitej Obojga Narodów, drugiego 
co do wielkości państwa w ówczesnej Europie. Później przed-
stawiciele Organizacji i Fundacji udadzą się najpierw do Wilna 
(na spotkania zarówno z tamtejszymi Litwinami, jak i Polakami) 
oraz do Krakowa, m.in. w celu nawiązania bliższej współpracy 
z tamtejszymi przewodnikami. W wybranych miejscowościach 
w Polsce, zaplanowano dwie nowości.

– Ogłosiliśmy wspólnie konkurs przewodnicki na „Szla-
ku Jagiellońskim”, podczas którego przewodnicy będą mo-
gli „zmierzyć się” miedzy sobą w swoim rzemiośle. Po kolei 
„przejmować” będą grupę zwiedzających i ukazywać im wy-
brane atrakcje. Zachęcamy przewodników do podniesienia 
„rzuconej im rękawicy”… Będzie to nie tylko okazja do pozy-
tywnej rywalizacji, ale również „podpatrzenia” warsztatu swo-
ich koleżanek i kolegów. Z kolei dla mieszkańców miast i gmin 
przynależących do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloń-
ski” oraz przybywających do nich turystów, będzie to okazja 
do bezpłatnego, tematycznego i niestandardowego zwiedzania 
– mówi Bartosz Tratkowski, prezes Fundacji „Via Jagiellonica”.

Tegoroczna „akcja przewodnicka” podsumowuje m.in. do-
tychczasowe doświadczenia Organizacji i Fundacji, związane 
z organizacją szkoleń dla kandydatów na przewodników na 
„Szlak Jagielloński” w Rzeczypospolitej Polskiej (uprawnienia 
tzw. terenowe – trasowe) oraz na miasto Lublin. Przedstawiciele 
obu instytucji zapewniają, że chcą je kontynuować, a nawet 
rozwijać po przewidywanym wejściu od stycznia następnego 
roku, tzw. deregulacji zawodów. Co więcej jako przewodnicy 
po „Szlaku Jagiellońskim” zapowiadają, że dla zachęty innych 
do udziału, sami również „staną w szranki” i poddadzą swoje 
umiejętności weryfikacji zwiedzających. Organizacja zamierza 
ponadto zaprezentować przy tej okazji aktualną i docelową 
ofertę parków tematycznych w poszczególnych miejscowo-
ściach, budowaną w ramach Międzynarodowego Parku Tury-
styczno-Kulturowego „Via Jagiellonica”, który zapoczątkowany 
został poprzez Centrum Obsługi Turystycznej w Lublinie. Z ko-
lei Fundacja zamierza rozreklamować swoje usługi przewod-
nickie Kraków – Lublin – Wilno. 

– Druga nowością jest Graniczna Konferencja Prasowa 
w dniu 5 lipca, podczas której przewodnicy „Szlaku Jagielloń-

Podróż do przeszłości 

„Szlakiem Jagiellońskim”
Kraków – Lublin – Wilno

1 – 10 lipca 2013 r.
organizatorzy: Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”
  Fundacja „Via Jagiellonica”

1 lipca (poniedziałek):
* godz. 19 – zwiedzanie Lublina „Śladami Unii Lubelskiej” 
 (zbiórka przy pomniku Unii Lubelskiej na placu Litewskim)
	 Impreza	w	ramach	Europejskiego	Spotkania	„Zachód	–	Wschód”
 (organizator: Unia Szlaków „Zachód – Wschód”, 
 więcej: www.zachod-wschod.pl).

2 lipca (wtorek):
* godz. 19 – konkurs przewodnicki w Wilnie: 
 Wilno na „Szlaku Jagiellońskim” 
 (realizacja zależna od pozyskania przewodników z Wilna)

4 lipca (czwartek):
* godz. 10 – otwarty konkurs przewodnicki w Bielsku Podlaskim:
 Bielsk Podlaski na „Szlaku Jagiellońskim” (zbiórka na Rynku)
* godz. 18 – otwarty konkurs przewodnicki w Piszczacu:
 Piszczac na „Szlaku Jagiellońskim” (zbiórka na Rynku)

5 lipca (piątek):
* godz. 10 – pierwsza Graniczna Konferencja Prasowa:
 część 1 – w Terespolu (granica Schengen),
 część 2 – w Przewłoce (historyczna granica polsko-litewska)
* godz. 16 – otwarty konkurs przewodnicki w Parczewie:
 Parczew na „Szlaku Jagiellońskim” (zbiórka na Rynku – pl. Wolności)
* godz. 19 – otwarty konkurs przewodnicki w Ostrowie Lubelskim:
 Ostrów Lubelski na „Szlaku Jagiellońskim” (zbiórka na Rynku)

6 lipca (sobota):
* godz. 9 – otwarty konkurs przewodnicki w Lublinie:
 Lublin na „Szlaku Jagiellońskim” (zbiórka przy Bramie Krakowskiej)
* godz. 15 – otwarty konkurs przewodnicki w Sandomierzu:
 Sandomierz na „Szlaku Jagiellońskim” 
 (zbiórka przy Bramie Opatowskiej)
* godz. 19 – otwarty konkurs przewodnicki w Koprzywnicy
 Koprzywnica na „Szlaku Jagiellońskim” 
 (zbiórka przy zespole pocysterskim)

7 lipca (niedziela):
* godz. 11 – otwarty konkurs przewodnicki w Nowym Korczynie:
 Nowy Korczyn na „Szlaku Jagiellońskim”
 (zbiórka przy kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy)
* godz. 17 – otwarty konkurs przewodnicki w Opatowcu:
 Opatowiec na „Szlaku Jagiellońskim” (zbiórka na Rynku)                

8 lipca (poniedziałek):
* godz. 10 – otwarty konkurs przewodnicki w Koszycach:
 Koszyce na „Szlaku Jagiellońskim” (zbiórka na Rynku)
* godz. 15 – otwarty konkurs przewodnicki w Wawrzeńczycach:
 Igołomia – Wawrzeńczyce na „Szlaku Jagiellońskim” 
 (zbiórka przy Centrum Kultury i Promocji)
* godz. 19 – konkurs przewodnicki w Krakowie:
 Kraków na „Szlaku Jagiellońskim” 
 (realizacja zależna od pozyskania przewodników z Krakowa)

9 lipca (wtorek):
* godz. 11 – otwarty konkurs przewodnicki w Stopnicy:
 Stopnica na „Szlaku Jagiellońskim” (zbiórka na Rynku)
* godz. 16 – otwarty konkurs przewodnicki w Annopolu:
 Annopol na „Szlaku Jagiellońskim” (zbiórka na Rynku)
* godz. 19 – konkurs przewodnicki w Gościeradowie: 
 Gościeradów na „Szlaku Jagiellońskim” 
 (zbiórka przy zespole pałacowo-parkowym)

10 lipca (środa):
* godz. 10 – otwarty konkurs przewodnicki w Dzierzkowicach:
 Dzierzkowice na „Szlaku Jagiellońskim” 
 (zbiórka przy Urzędzie Gminy)
* godz. 16 – otwarty konkurs przewodnicki w Bełżycach:
 Bełżyce na „Szlaku Jagiellońskim” (zbiórka na Rynku)
* godz. 19 – podsumowanie w Lublinie podroży 
 i konkursu przewodnickiego 2013
 (plac Zamkowy)

Uwaga! 
Przed otwartymi konkursami przewodnickimi, w miej-

scowościach, w których budowana jest oferta Parków Tema-
tycznych „Via Jagiellonica”, wręczone zostaną certyfikaty dla 
uczestników szkoleń „Turystyka – moja praca, mój biznes?”, 
które przeprowadziła w nich Organizacja Turystyczna „Szlak 
Jagielloński”.

1. W wybranym konkursie lub konkursach mogą 
brać udział przewodnicy turystyczni, posiadający 
uprawnienia państwowe na dany obszar.

2. Przewodnicy po kolei oprowadzać będą bezpłatnie 
zainteresowaną grupę zwiedzających.

3. Zadanie przewodników polegać będzie na za-
prezentowaniu swojej oferty przewodnickiej, 
z uwzględnieniem:

 a) tematyki konkursu,
 b) uzgodnionych miejsc,    
 c) dostępnego czasu,
 d) bezpieczeństwa grupy,

Regulamin Konkursów Przewodnickich

„Via Jagiellonica” – „Szlak Jagielloński” 2013:

Podróż do przeszłości 

„Szlakiem Jagiellońskim” 2013

 e) korzyści edukacyjnych,
 f) atrakcyjności podróży do przeszłości.
4. O zwycięstwie decydować będzie liczba głosów 

zwiedzających, oddanych na piśmie.
5. Wyniki opublikowane zostaną na portalu interne-

towym: www.szlakjagiellonski.pl.

Przewodnicy zainteresowani udziałem w konkursach pro-
szeni są o kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Tury-
stycznej „Via Jagiellonica” w Lublinie (81 441-11-18, kom. 
693-272-040).

skiego” oprowadzą dziennikarzy po Terespolu (granica polsko-
-białoruska) oraz Przewłoce, koło Parczewa (dawna granica 
polsko-litewska). Zaprezentujemy tam swoje doświadczenia 
z funkcjonowania obecnej granicy Schengen oraz pokażemy 
miejsce, gdzie przed wiekami była granica polsko-litewska, 
a teraz podróżni przekraczają ją zazwyczaj nieświadomie. 
W ten sposób chcemy lansować bezwizowy korytarz Polska 
– Białoruś – Litwa, który aktualnie wydaje się być nierealnym 
marzeniem, a przecież byłby tylko oznaką normalności w mię-
dzynarodowych relacjach we wspólnej Europie – mówi Janusz 
Kopaczek, prezes Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”.

Więcej informacji dotyczących programu zwiedzania i re-
gulaminu konkursu przewodnickiego oraz fotorelacje z po-
przednich podróży „Via Jagiellonica”, odnaleźć można na por-
talu: www.szlakjagiellonski.pl

Podczas podróży promocyjnej w ubiegłym roku upamiętniono  rocznicę 
Unii Grodzieńskiej z 1432 r. Na zdjęciu Zamek Górny w Grodnie.

Fot. Janusz Kopaczek

W Przewłoce, koło Parczewa, w 2012 r. zaprezentowano relację doty-
czącą poszukiwania polsko-litewskich kamieni granicznych.

Fot. Janusz Kopaczek

W Lublinie, mieście Unii z 1569 r., zorganizowane zostały wówczas 
warsztaty dla potencjalnych przewodników turystycznych.

Fot. Bartosz Tratkowski  
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PIKNIK RODZINNY 
w dawnym ogrodzie cysterskim

Konkurencje sportowe, występy i koncer-
ty, msza św. z elementami trydenckimi, wysta-
wy, kiermasz rękodzieła, widowisko ,,Taniec 
aniołów”, tradycyjne wypieki, to tylko niektó-
re propozycje z szerokiego wachlarza atrakcji 
proponowanych dla rodzin, uczestniczących 
w IV już Pikniku Cysterskim ,,W cieniu cyster-
skiej jabłoni”.

W b.r. Piknik zorganizowano w drugą nie-
dzielę czerwca tj. 09.06.2013r., jego organiza-
torami byli: Parafia św. Floriana, Urząd Miasta 
i Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu oraz ZSO w Koprzywnicy. 

Dla uczestników pikniku otwarto wejście 
na wieżę Kulawkę, wejście do krypty, stary 
kapitularz oraz zabytkową piwnicę. Bardzo 
ciekawym wydarzeniem było kazanie cystersa 
na ambonie ustawionej w plenerze, które wy-
głosił Ks. Piotr Klocek. 

Co roku w dawnym ogrodzie cysterskim 
przeprowadzany jest konkurs kulinarny ,,Tra-
dycja  zapisana w smaku”, w tym roku królo-
wały wypieki regionalne, a pierwsza nagroda 
- Moździerz  Mnicha powędrowała do KGW 
Beszyce za Praznole. W konkursie startowało 
15 wypieków przygotowanych przez gospo-
dynie oraz z terenu Miasta i Gminy.

Dużym zainteresowaniem dzieci, mło-
dzieży i dorosłych cieszył się tzw. blok spor-
towy czyli gry i zabawy (wyciskanie sztangi, 
mecz piłki siatkowej, mecze piłki nożnej, za-
bawy z chustą animacyjną)przeprowadzone 
w duchu zdrowej rywalizacji  na boisku spor-

towym umieszczonym w samym sercu ma-
lowniczego ogrodu. Natomiast loteria fantowa 
i kącik malarski cieszyły się ogromną popular-
nością nie tylko wśród najmłodszych. Był rów-
nież blok estradowy, na scenie pojawiło się 
wielu artystów prezentujących różny repertu-
ar, występowali: przedszkolaki z przedszkola ,, 
Pod sosnami”, chór emerytów z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z Gorzyc, zespół ludowy ,, 
Powiślanie”, uczestnicy warsztatów Terapii 
Zajęciowej ,, Tratwa” w Sandomierzu, ucznio-
wie SP i ZSO w Koprzywnicy, grupa wokalna 
z DK, wokalistki: Ola, Patrycja i Zuzia oraz na 
zakończenie zespół ,,Lumen Christi”.

Żądni przygód uczestnicy pikniku oraz tu-
ryści mogli zwiedzić niedostępne na co dzień 
zakamarki klasztoru, czy też grając w grę te-
renową szukać cysterskiego skarbu, skrzętnie 
ukrytego na terenie klasztorno - kościelnym.  

Wieczorem przy świetle reflektorów 
wszyscy zobaczyli widowisko p.n. ,,Taniec 
Aniołów” połączone z Apelem Jasnogórskim. 

Wieczorną ucztę zmysłów zapewnił zespół 
,,Black Stars” wraz z tancerzami teatru ognia 
z Samborca. 

Tegorocznymi darczyńcami i sponsora-
mi nagród w konkursie kulinarnym byli: w-ce 
Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Na-
sternak, Rada Miejska w Koprzywnicy, firma 
,,Jorgo” – Restauracja ,,Jubilatka” Jerzy Wie-

czorek, Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska w Koprzywnicy, P.P.H.U. Leszek 
Cieciura Piekarnia w Błoniu, Handlowo-Usłu-
gowa Ogrodnicza Spółdzielnia ,,Koprzywian-
ka”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy oraz osoby prywatne, którym 
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie 
i chęć niesienia pomocy.
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Zakończenie roku szkolnego 2012/2013
„Przedszkole Pod Sosnami” w KoprzywnicySzkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

Szkoła Podstawowa im. Stefana żeromskiego w Niedźwicach
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Koprzywnicki 
szlak pątniczy
MGOKiS realizuje nowatorski pro-
jekt pt. ,,Sacro – turystyczny szlak 
pątniczy” Koprzywnica – Sulisławi-
ce” w ramach PROW. Kluczowym 
działaniem jest przeprowadzenie 
pleneru rzeźbiarskiego w ramach, 
którego 9 artystów z Polski wyko-
na w drzewie lipowym rzeźby – 
figury wybranych świętych, które 
zostaną posadowione przy drodze 
pielgrzymkowej z Koprzywnicy do 
Sulisławic.

Już niedługo w Domu Kultury nowa forma 
tańca, oryginalna i wyjątkowa

TANIEC 
MOŻORETKOWY

DLA DZIEWCZĄT
Być marżoretką – to sposób życia, metoda na młodość – nieustający 

fitness club, to ciągły ruch, poczucie rytmu, takt, gracja, elegancja, zwin-
ność, precyzja ruchów, pewność siebie, wdzięk, uroda, uśmiech, radość;)

ZAPRASZAMY SERDECZNIE – ZAPISY MGOKiS
W Koprzywnicy, ul Rynek 39
od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 20.00 lub pod nr tel. 15 847-63-22

Działanie realizowane w ramach małych projektów w ramach działania 
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, 

w dniu 16.07.2012R. dotyczący operacji:
,,Utworzenie i wyposażenie grupy mażoretek przy Młodzieżowej Orkie-

strze Dętej z MGOKiS w Koprzywnicy”. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału

w II części warsztatów zdobienia 
techniką decoupage

         zainteresowanych zapraszamy do 
DK 31.07.2013 r. na godz. 1400 

                         zapisy pod nr tel. 15 847-63-22

Warsztaty 
decoupage

Dom Kultury 
w Koprzywnicy 

planuje wydanie publikacji 
o lokalnych twórcach, 

rękodzielnikach i osobach 
utalentowanych artystycz-

nie z terenu gminy 
Koprzywnica. 

Zainteresowane osoby które: 

malują, rzeźbią, haftują, 
szydełkują, itp. 

zaprasza do kontaktu. 
Publikację planuje się 

wydać w sierpniu.

Sezon kąpielowy 
w Koprzywnicy rozpoczęty

GMINNE ZAWODY 
sportowo – pożarnicze 

Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP oraz Urząd Miasta i Gminy w Ko-
przywnicy. Strażacy rywalizowali 30.06.2013r. na boisku sportowym  
w Zbigniewicach. Zawody sportowo-pożarnicze były formą intensyw-
nego szkolenia pożarniczego strażaków OSP niezbędnego w przygo-
towaniu do działań ratowniczych. 

Głównym celem organizowania takich zawodów było mobilizo-
wanie do stałego doskonalenia wśród strażaków umiejętności obsługi 
sprzętu przeciwpożarowego, ocena ich stanu wyszkolenia pożarni-
czego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony prze-
ciwpożarowej oraz przygotowanie jednostek do startu w zawodach 
wyższego szczebla.

W zawodach uczestniczyło 5 jednostek straży OSP, a byli to:
OSP Koprzywnica
OSP Ciszyca
OSP Gnieszowice
OSP Zbigniewice 
OSP Krzcin
W drodze zaciętej rywalizacji, podczas dwóch konkurencji spor-

towych: ćwiczeń bojowych i sztafety pożarniczej, pierwsze miejsce 
zdobyli strażacy z OSP Gnieszowice. 
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OGŁOSZENIA

 - relacja fotograficzna


