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Klarnety: Dereń	Anna,	Nowińska	Marta,	Dawid	Bzorek,	Maciej	Godek,	Ziomkowski	Mateusz,	SaKSofony altowe:	Misiur	Maciej,	Gach	Paweł,	Walewski	Grzegorz,	Kornety: 
Czechowski	Mariusz,	Czechowski	Rafał	,	Marczewski	Karol,	Nowiński	Grzegorz	,	Ostrowski	Mariusz,	Nowińska	Ania,	Szlichta	Michał,		Korczak	Michał,		Marczewski	Karol,	SaKShorny 
tenorowe:	Płaneta	Mariusz,	Floras	Michał,	Ostrowski	Dariusz,	Materkowski	Rafał,	SaKSofony tenorowe: Ozdoba	Maciej,	Lipa	Paweł,	Misiur	Paweł,	Beksiński	Andrzej,	Puzony: 
Ozdoba	Błażej,	Łopatka	Marcin,	Puzony wentylowe: Fąfara	Maciej,	BaSy: Młynarczyk	Karol	(gitara	basowa),	Sadrakuła	Mateusz,	Floras	Łukasz	(gitara	akustyczna),	PerKuSja: Fąfara	
Mateusz,	Dziwólski	Łukasz,	Gaweł	Monika	,	Ostrowski	Grzegorz,	SOLIŚCI: Daria	Sałata,	Patrycja	Zwolska,	Marcin	Michalik.

JUBILEUSZ MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY 
DĘTE J  Z  KOPRZYWNICY

Mszą św. dziękczynną, za 20 lat 
istnienia orkiestry, odprawioną 
w Kościele Matki Bożej Różańcowej 
w Koprzywnicy rozpoczęły się ob-
chody jubileuszowe powstania MOD 
z Koprzywnicy. Mszę św. odprawił 
proboszcz parafii ks. dr Jacek Sta-
szak w koncelebrze z ks. Leszkiem 

Chamerskim, byłym członkiem orkiestry dętej. 
„Przyszliśmy tu do Kościoła aby podziękować Bożej Opatrzności za dar 

Orkiestry Dętej i za to, że w Koprzywnicy tak wiele w ostatnim czasie się 
dzieje na niwie kultury. Dwadzieścia lat temu pierwszy występ orkiestry 
miał właśnie miejsce w tym Kościele, i dziś świętowanie naszego jubile-
usz rozpoczynamy od dziękowania Bogu za dwadzieścia lat istnienia Or-
kiestry w tym samym miejscu. Kultura w życiu człowieka jest potrzebna, 
muzyka to jej stały element, kto wie czy nie najpiękniejszy. Staję tu przed 
wami jako kapłan, ale również jako kolega, członek tej społeczności, któ-
ry z całego serca dziękuje prowadzącym Orkiestrę za wkład w wychowa-
nie i kształtowanie młodych charakterów. Z tego daru i ja skorzystałem 
i za to jestem wdzięczny założycielom Orkiestry” – powiedział w homilii  
ks. L. Chamerski.

Po	Mszy	św.	członkowie	orkiestry		wraz	z	zaproszonymi	gośćmi,	przyja-
ciółmi	i	mieszkańcami	Koprzywnicy	udali	się	do	Domu	Kultury	gdzie	odbyły	
się	uroczystości	jubileuszowe.	

Przybyłych	gości	i	społeczność	koprzywnicką	przywitali:	Pani	Dyrektor	
Domu	Kultury	mgr	inż.	Alicja	Stępień	i	kapelmistrz	orkiestry	mgr	Marek	Ko-
sior,	którzy	profesjonalnie	poprowadzili	„konferansjerkę”	uroczystości.	

Gorącymi	brawami	przywitano	pana	Mariana	Zwolskiego	–	emerytowa-
nego	nauczyciela,		jednego	z	trzech	pomysłodawców	reaktywacji	orkiestry	
dętej	w	Koprzywnicy.	Po	przywitaniu	zaproszonych	gości,	władz	Koprzyw-
nicy	i	Starostwa	Powiatowego	p.	Marek	Kosior	przywitał	symbolicznie	osoby,	
które	przyczyniły	się	w	historii	20	-		lecia	istnienia	orkiestry	do	jej	rozwoju.	

Po	powitaniu	orkiestra	uraczyła	zebranych	pięknym	koncertem	
muzyki	rozrywkowej	i	klasycznej.	Była	to	swego	rodza-
ju	uczta	dla	melomanów,	bo	poziom	muzykowania	
wzrasta	z	koncertu	na	koncert.	Licznie	zgromadzo-
na	 publiczność	 nagradzała	 muzyków	 gorącymi	
brawami.
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W	środku	najmłodszy	członek	Młodzieżowej	Orkiestry	Dętej	–	Ania	Nowińska

Burmistrz	Koprzywnicy	Marek	Jońca	w	towarzystwie	Pani	Dyrektor	Alicji	Stępień	wręcza	
kapelmistrzowi	Markowi	Kosiorowi	nowe	instrumenty

HISTORIA 
MŁODZIEŻOWEJ 

ORKIESTRY DĘTEJ 
W KOPRZYWNICY

„Jeśli usłyszysz muzykę, 
gdzie ludzie grają, 

tam wejdź, 
ludzie tam dobre serca mają”

Początki	zespołowego	kon-
certowania	sięgają	w	Koprzyw-
nicy	XVII	wieku	kiedy	to,	przy	
klasztorze	 cysterskim	 w	 Ko-
przywnicy	 powstała	 orkiestra.	
Jak	 podają	 źródła	 historycz-
ne,	mnisi	nie	 tylko	uświetniali	
uroczystości	w	swym	kościele,	
ale	również	grali	w	sąsiednich	
miastach.	 Po	 kasacie	 zakonu	
przestała	istnieć	orkiestra.	Dru-
gą	 orkiestrę	 założono	 dzięki	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	
w	 Koprzywnicy	 dnia	 8	 maja	
1991	r.	W	1912	r	orkiestra	grała	
i	 była	 przedmiotem	 zazdro-
ści	 innych	 straży	 pożarnych	
w	 powiecie	 sandomierskim.	
W	 skład	 ówczesnej	 orkiestry	
wchodziło	 24	muzyków	 (stra-
żaków)	którymi	kierował	druh	
Michał	Marian	Szymalski	–	pra-
dziadek	dzisiejszych	muzyków	
Maćka	 i	 Mateusza	 Fąfarów.	
Ideowym	twórcą	orkiestry	był	
mieszkaniec	Koprzywnicy	me-
cenas	Bronicki.

C.d.	na	str.	2



2 Koprzywnickie	Pejzaże

Miesięcznik społęczno-kulturalny Miasta i Gminy Koprzywnica
Wydawca:	Miejsko	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy,	Rynek	39,	tel.	015	847	63	22,	
www.domkultury.koprzywnica.eu,	Redaktor naczelny:	Janusz	Czapla	tel.	505	785	514,	Redakcja:  
Alicja	Stępień	-	dyrektor	wydawnictwa,	Teresa	Wach	–	korektor,	Marta	Marczewska,	Grażyna	Mi-
larska	,	Jolanta	Bzduch,	Krystyna	Piątek,	Renata	Dobrowolska,	Marta	Kalist,	Agnieszka	Drożdżal	
–	grafik,	Aleksandra	Olszewska,	Bożena	Skrzypczak,	Błażej	Beksiński	-	piłka	nożna,	Tomasz	Ka-
czor,	Wojciech	Sroczyński	–	literatura,	Anna	Szczęch,		Kinga	Nowacka,	Łukasz	Łukasiewicz,	Anna	
Sulicka,	Marta	Ordon DTP i red. tech.:	Grafbit	tel.	502	722	138,	Druk:	Echomedia	Tarnobrzeg,	ul.	
Zakłądowa	50.
Informacje	do	redakcji	można	nadsyłać	na	adres	wydawcy.	Redakcja	nie	zwraca	materiałów	
niezamówionych	oraz	zastrzega	sobie	prawo	do	dokonywania	skrótów	i	redakcyjnego	opra-
cowania	tekstów	zaakceptowanych	do	druku.	Materiały	nadesłane	do	redakcji	nie	mogą	być	
obciążone	prawami	osób	trzecich.

Po	trwającym	blisko	godzinę	
koncercie,	 Burmistrz	 Koprzyw-
nicy	 Marek	 Jońca	 wręczył	 pa-
miątkowe	odznaczenia	 osobom,	
które	 zasłużyły	 się	 w	 rozwoju	
orkiestry,	 a	 na	 ręce	 kapelmi-
strza	 Marka	 Kosiora	 puchar	 pa-
miątkowy,	 ufundowany	 przez	
Urząd	 Miejski	 upamiętniający	
tę	 uroczystość	 oraz	 nowy	 sak-
sofon	 i	 euphonium,	 które	 to	
instrumenty	 z	 wielką	 radością	
zostały	przyjęte	przez	członków	
orkiestry.	Zadziwiającym	jest,	że	
w	 składzie	 orkiestry	 wśród	 do-
rosłych	 muzyków	 znajdują	 się	
również	 i	 dzieci.	 Najmłodszym	
członkiem	 orkiestry	 jest	 grająca	
na	 trąbce	9	 	 letnia	Ania	Nowiń-
ska,	najstarszym	28	letni	Mariusz	
Czechowski.

Muzycy	 orkiestry	 w	 sympa-
tyczny	 sposób	 podziękowali	 p.	
Markowi	 Kosiorowi	 za	 jego	 trud	
pracy	z	nimi	wręczając	mu	oka-
zały	bukiet	czerwonych	róż.

Dużym	 zainteresowaniem	
cieszyła	 się	 prezentacja	 	 multi-
medialna	 historii	 Młodzieżowej	
Orkiestry	Dętej.	Nie	zapomniano	
również	o	tych	muzykach,	którzy	
odeszli	 z	 tego	 świat	 oddając	 im	
hołd	przez	powstanie	i	zachowa-
niem	chwili	ciszy.	Na	ekranie	po-
jawiły	się	ich	twarze	i	nazwiska,	
było	to	bardzo	wzruszające.

Uroczystością	 towarzyszyła	
wystawa	 mundurów,	 w	 których	
przez	 dwadzieścia	 lat	 przyszło	
orkiestrze	koncertować,	jak	rów-
nież	wystawa	prasowo	–	fotogra-
ficzna.	 Pokazane	 były	 również	
trofea	 jakie	 orkiestra	 zdobyła	
podczas	udziału	w	 licznych	po-
kazach	 i	 przeglądach	 orkiestr	
dętych.

Jubileusz	 Orkiestry	 zakoń-
czył	 się,	 jak	 nakazuje	 zwyczaj	
koprzywnicki,	 poczęstunkiem,	
który	 przygotowały	 mamy	 mu-
zyków,	 Przy	 kawie	 i	 ciastach	
rozmową	nie	było	końca,	wspo-
minano	minione	lata,	liczne	kon-
certy	i	wyjazdy	bliskie	i	dalsze.

Przez	 dwadzieścia	 lat	 wiele	
osób	na	dłuższy	 lub	krótszy	czas	
było	związanych	z	orkiestrą.	Grali	
na	różnych	instrumentach,	w	róż-
nych	miejscach	 i	 w	 różnych	wa-
runkach,	do	gry	podchodzili	pro-
fesjonalnie,	 ale	 najważniejsze,	 że	
potrafili	znaleźć	w	tym	satysfakcję	
i	również	umieli	się	dobrze	bawić.

Jcz.

Obecna	–	 trzecia	koprzywnicka	orkiestra	powstała	z	 inicjatywy	 trzech	
panów:	Michała	Parucha	z	Krzcina	–	muzyka,	kapelmistrza	orkiestry	siarko-
wej,	Józefa	Knapa	–	muzyka	zamieszkałego	w	Koprzywnicy	i	pana	Mariana	
Zwolskiego	emerytowanego	nauczyciela.	Pan	Marian	przez	10	 lat	był	kie-
rownikiem	orkiestry	–	wychowawcą	dziesiątek	młodych	ludzi,	którzy	przez	
ten	okres	czasu	związani	byli	z	orkiestrą.

Dzięki	 staraniom	 	p.	Mariana	Parucha	w	porozumieniu	z	p.	Zenonem	
Piekarzem	orkiestra	Siarkopolu	przekazał	do	Koprzywnicy	sprzęt	muzyczny	
i	można	było	zacząć	szkolić	młodzież.	

Pierwszy	skład	orkiestry	to	16	młodych	muzyków	uczniów	koprzywnic-
kiej	 szkoły	podstawowej.	Pierwszym	kapelmistrzem	orkiestry	został	p.	 Jan	
Urbynyj.	Od	 samego	 początku	 organizatorzy	 dbali	 o	wysoki	 poziom	 na-
uczania	muzyki	dbając	również	o	wysoki	poziom	wychowawczy.	Pierwsze	
próby	odbywały	się	w	budynku	szkoły	podstawowej	w	Koprzywnicy.	Pierw-
szy	utwór,	który	zaprezentowany	został	publicznie	to	marsz	„Złote	Słońce”,	
którego	premiera	miała	miejsce	w	Koprzywnicy	w	 listopadzie	1989	r.	Zaś	
pierwszy	publiczny	koncert	odbył	się	14	kwietnia	1990	r.	podczas	rezurekcji	
w	Kościele	Matki	Bożej	Różańcowej.	Również	w	tym	roku	–	13	maja	muzy-
cy	z	Koprzywnicy	wzięli	udział	w	Przeglądzie	Strażackich	Orkiestr	Dętych	
w	Staszowie.	W	czerwcu	tegoż	roku	poważnemu	wypadkowi	uległ	kapel-
mistrz	orkiestry	p.	Jerzy	Urbanyj,	którego	na	krótko	zastąpił	p.	Jakubowski.	
Kapelmistrz	Urbanyj	w	czerwcu	1991	r.	ze	względów	zdrowotnych	musiał	
pożegnać	się	z	orkiestrą	i	jego	miejsce	zajął	p	Kazimierz	Burtyna	–	nauczyciel	
muzyki	z	Sandomierza.	Przed	p.	Kazimierzem	postawiono	trudne	zadanie	
polegające	na	przygotowaniu	orkiestry	do	występu	1	września	1991	r.	pod-
czas	Ogólnopolskiej	Pielgrzymki	Rolników	na	Jasną	Górę.	Rodzice	muzyków	
pomogli	w	uszyciu	pierwszych	mundurów	i	tak	zaopatrzona	orkiestra	dała	
swój	pierwszy	koncert	przed	wielotysięczną	widownią	na	Jasnej	Górze.

Ponownie	następuje	zmiana	kapelmistrza,	którym	zostaje	p.	Stefan	Stec	
kierując	orkiestrą	do	jesieni	1992	r.	W	tym	czasie	orkiestra	daje	już	liczne	
koncerty	podczas	uroczystości	kościelnych	i	co	roku	uczestniczy	w	strażac-
kich	przeglądach	Orkiestr	Dętych.

W	tymże	to	roku	muzycy	wywalczyli	na	Wojewódzkim	Przeglądzie	Or-
kiestr	Dętych	w	Annopolu	udział	w	Międzywojewódzkim	Przeglądzie	Orkiestr	
OSP	w	Busku	Zdroju	gdzie	byli	najmłodszą	orkiestrą	o	średniej	wieku	13	lat.

Jesienią	1992	r.	kapelmistrzem	orkiestry	zostaje	p.	Zenon	Piekarz,	pod	
jego	batutą	orkiestra	podnosi	swój	poziom	muzyczny.	Stworzony	został	ze-
spół	 tamburetek,	 które	 idąc	 przed	 orkiestrą	 wykonywały	 skomplikowane	
układy	taneczne.

W	lipcu	1997	r	orkiestra	koncertowała	we	Włoszech	na	polskim	cmentarzu	
w	Monte	Casino,	otrzymując	w	podzięce	od	papieża	Jana	Pawła	II	statuetkę	
Chrystusa	Siewcy,	którą	przyjął	proboszcz	parafii	pw.	św.	Floriana	ks.	Wacław	
Tomczyk.	Muzycy	zwiedzili	Padwę,	Wenecję,	Rzym	i	Monte	Casino.	Były	to	
niezapomniane	chwile,	które	na	zawsze	wyrył	się	w	ich	pamięci.

Nadszedł	 rok	 pierwszego	 jubileuszu	 -	 dziesięciolecia	 orkiestry.	 Przez	
te	 lata	w	orkiestrze	przewinęło	 się	ponad	 stu	muzyków,	którzy	zagrali	73	
koncerty	publiczne,	w	tym	28	w	kościołach.	Ze	swym	programem	muzycz-
nym	odwiedzili	34	miejscowości	m.in.	Cżęstochowę,	Busko-Zdrój,	Stalową	

Wolę,	Sandomierz,	Opatów,	Baranów	Sandomierski,	Monte	Casino.	Po	 tej	
uroczystości	w	czerwcu	1998	r.	z	funkcji	kierownika	orkiestry	rezygnuje	p.	
Marian	Zwolski,	a	z	kapelmistrza	p.	Zenon	Piekarz.	Nowym	kapelmistrzem	
zostaje	p.	Marek	Kosior,	a	kierownikiem	orkiestry	najstarszy	muzyk	Krzysztof	
Augustyniak.	W	tym	czasie	dużo	zmienia	się	w	orkiestrze,	muzycy	zaczyna-
ją	grać	coraz	ciekawsze	młodzieżowe	utwory	dając	w	sezonie	kilkadziesiąt	
koncertów	(niekiedy	dwa	dziennie).	Zmieniła	się	również	siedziba.	Orkiestra	
przeniosła	 się	 do	 niewykończonego	 budynku	 dzisiejszego	Domu	 Kultury,	
ponieważ	próby	w	dotychczasowej	siedzibie	zakłócały	pracę	urzędników.	
Własnymi	 siłami	doprowadzili	do	wykończenia	dwóch	 sal	Domu	Kultury.	
Sprzątali,	malowali,	ale	przede	wszystkim	ćwiczyli	i	grali.

W	2001	r.	MOD	z	Koprzywnicy	zabezpieczała	oprawę	muzyczną	pod-
czas	Mistrzostw	Polski	w	Piłce	Nożnej	Wyższych	Seminariów	Duchownych	
w	Stalowej	Woli,	oczywiście	były	 też	koncert	 	w	Skopaniu,	Sandomierzu,	
Baranowie	Sandomierskim	i	Koprzywnicy.	Do	stałego	kalendarza	orkiestry	
weszły	m.in.	sylwestrowo-noworoczne	koncerty,	koncerty	kolęd	i	koncerty	
wielkanocne,	patriotyczne	i	bożonarodzeniowe.

W	czerwcu	2002	wśród	wielu	koncertów,	MOD	uświetniła	swym	wy-
stępem	Międzynarodową	 Parafidę	 Sportową	Dzieci	 i	Młodzieży	 z	 całego	
świata	 rozgrywaną	w	Warszawie.	W	 tym	 roku	orkiestrę	 opuścił	 Krzysztof	
Augustyniak,	stanowisko	kierownika	orkiestry	powierzono	Pawłowi	Ostrow-
skiemu.	Lata	2003	i	2004	to	liczne	koncerty	nie	tylko	w	Koprzywnicy,	po-
wiecie	sandomierskim,	ale	również	w	Tarnobrzegu,	Kielcach	i	wielu	innych	
aglomeracjach.

Ostatnie	lata	to	modyfikacja	repertuaru	orkiestry,	pojawiają	się	utwory	ta-
kie	jak	„Miasto	Nocą”,	Quado,	Quando”	i	„The	Lion	King”	–	utwór	rozpozna-
walny	przez	najmłodszych,	bo	zaledwie	kilkuletnich	wielbicieli	orkiestry.

W 2006 r. orkiestra została doceniona przez władze państwowe otrzy-
mując z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Kazimierza 
Ujazdowskiego dyplom za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury 
muzycznej.

Rok	2007	zapisał	się	w	pamięci	wszystkich	członków	MOD	w	Koprzyw-
nicy	 szczególnym	 wydarzeniem.	 Koprzywnicę	 odwiedziła	 delegacja	 mu-
zyków	 ze	 szwajcarskiego	miasteczka	 Coppet	 przywożąc	w	 darze	 oprócz	
znakomitej	 szwajcarskiej	 czekolady	nowe	paradne	mundury,	 których	 „za-
zdrościć”	nam	mogą	wszystkie	orkiestry	w	kraju.	Zostały	wykorzystane	już	
tydzień	później	w	Ożarowie,	Chmielowie	i	Koprzywnicy.

Gdziekolwiek	by	koprzywnicka	orkiestra	nie	 koncertowała,	 zawsze	nie	
patrząc	na	chłód,	wiatr,	żar	lejący	się	z	nieba,	czy	też	inne	niewygody	stawała	
na	wysokości	zadania.	Każdy	występ,	każdą	uroczystość	traktowali	w	sposób	
odpowiedzialny.	Orkiestra	stała	się	wizytówką	Koprzywnicy,	jest	 jej	chlubą	
roznosząc	jej	sławę	daleko	poza	granice	powiatu,	województwa	i	kraju.	

W miesiącu jubileuszu XX lecia istnienia Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej w Koprzywnicy życzymy jej 100 lat grania.

Redakcja	Koprzywnickich	Ppejzaży

p.	Marian	Zwolski	–	
pierwszy	współtwórca	
i	wieloletni	Kierownik	
Orkiestry
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JUBILEUSZ 
MŁODZIEŻOWEJ 

ORKIESTRY DĘTEJ 
Z KOPRZYWNICY
C.d.	ze	str.	2

Słowa szczerego podziękowania kierujemy do wszystkich  
Państwa, przyjaciół, koleżanek i kolegów, sąsiadów  

i znajomych, którzy w duchu wiary i szczerego współczucia 
stanęli przy nas ze wsparciem modlitewnym w momencie  

śmierci i pogrzebu naszej kochanej mamusi 

ś.†p. Mieczysławy GACH

Szczególnie serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi  
Koprzywnicy, Panu Przewodniczącemu i Radnym Rady  

Miejskiej, pracownikom Domu Kultury za wsparcie,  
którego doświadczaliśmy w tych trudnych dla nas dniach. 

Serdecznie dziękuję za tak liczne uczestnictwo  
w Mszy św. i uroczystości pogrzebowej

Alicja Stępień z mężem i całą rodziną.
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W tym roku Orkiestra grała dla laryngologii, tzn. aby można było wcześnie wykrywać i leczyć  
między innymi schorzenia słuchu i gardła u noworodków oraz małych dzieci.
W Koprzywnicy od rana kwestowały 4 wolontariuszki, zbierając pieniądze przy kościołach 
i podczas „Wielkiego Grania” w Koprzywnickim Domu Kultury, a były to – Weronika Zwolska, 
Kasia Bodzińska, Wiktoria Potyrańska i Natalia Kwietniewska.

W DNIU 13.01.08 W MGOKiS GRAŁA 
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

O	godzinie	14.00	rozpoczęliśmy	
„Wielkie	Granie”	w	MGOKiS,	a	roz-
poczęła	 je	 Młodzieżowa	 Orkiestra	
Dęta	 z	 Koprzywnicy	 prezentując	
ponad	półgodzinny	koncert	standar-
dów	muzyki	rozrywkowej,	następnie		
wystąpił	 zespół	 ludowy	 „Powiśla-
nie”,	który	był	gromko	oklaskiwany	
przez	liczne	grono	swoich	sympaty-
ków	zebranych	na	widowni.

Po	 „Powiślanach”	 wystąpił	 ze-
spół	wokalny	„Fahrenheit”	z	Klimon-
towa,	zadziwiając	wręcz	sposobem	
wykonania	kilkunastu	znanych	pio-
senek	w	niezwykłych	aranżacjach	-	
Marcina Maziarza.	Zespół	„Fahren-
heit”	najbardziej	przypadł	do	gustu	
męskiej	części	publiczności	i	nie	tyl-
ko	(zespół	 tworzy	sześć	dziewcząt,	
które	nie	tylko	ładnie	śpiewają…).

Ok.	godziny	16.10	pokaz	swoich	
umiejętności	 dała	 grupa	 taneczna	
„Fair	 Play”	 pod	 kierunkiem	 p.	Ha-
rańczyk	 z	 Sandomierza	 .Po	wystę-
pie	dziewcząt	z	„Fair	Play”	wielkimi	
brawami	 nagradzane	 były	 występy	
niezwykle	 uzdolnionych	 dzieci:	
Emilki Lichockiej	i	Michała Kluska,	
w	 których	 wykonaniu	 usłyszeliśmy	
wiele	znanych	przebojów,	chociaż-
by	„	Psalm	dla	Ciebie”	Piotra	Rubika	
w	wykonaniu	Emilki	czy	„Będziesz	
moją	 damą”	 z	 repertuaru	 Marka	
Grechuty	w	wykonaniu	Michała.

Pomimo	bardzo	młodego	wieku	
(II	klasa	szkoły	podstawowej)	widać	
było	ogromny	profesjonalizm	wyko-
nawców.	 Warto	 dodać,	 że	 Michał		
pomimo,	 iż	 nie	 najlepiej	 się	 czuł	
tego	 dnia	 postanowił	 jednak	 wy-
stąpić,	co	było	wyraźnie	docenione	
brawami	przez	publiczność.

Występy	 Emilki	 i	 Michała	 były	
przeplatane	 przez	 pokazy	 ukła-
dów	 choreograficznych	 dziewcząt	
z	zespołu	tanecznego	„Black	Stars”	

prowadzonego	 przez	 p.	 Małgosię 
Ciach.

Ok.	 godz.	 17	 wystąpił	 zespół	
„Stoner	Wich”	grający	muzykę	„tra-
sh-metalową”	który	zadziwił	widow-
nię	niebywałą	ekspresją	i	dynamiką	
wykonanych	utworów.

Oczywiście	pomiędzy	występa-
mi	prowadziliśmy	licytację	rzeczy	,	
które	 otrzymaliśmy	 od	 sponsorów	
na	ten	cel	m.in.	chlebów	w	kształcie	
serca	podarowanych	przez	piekarzy	
z	piekarni	GS	w	Koprzywnicy,	pięk-
nych	obrazów	wykonanych	metoda-
mi	haftu	krzyżykowego	i	wstążecz-
kowego,	podarowanych	przez	panie	
z	 Koprzywnicy	 i	 Krzcina,	 kalenda-
rzy,	 zabawek	 i	 różnych	 gadżetów.	
W	trakcie	trwania	aukcji	przybył		do	
nas	poseł	Przemysław Gosiewski	w	
towarzystwie	 parlamentarzystów	 p.	
Marii Zuby	i	Tomasza Lipca,	których	
powitał	burmistrz	Marek Jońca.

Zabierając	 głos	 Przemysław	
Gosiewski	 podkreślił	 swoje	 wielkie	
poparcie	dla	idei	Wielkiej	Orkiestry	
Świątecznej	 Pomocy	 stworzonej	
przez	 Jurka	Owsiaka,	 nie	 szczędził	
również	 banknotów	 które	 wrzucał	
do	puszek	wolontariuszy.	

Jako	 ostatni	 wystąpił	 zespół	
„Wulkan”,	 przy	 którego	 muzyce	
prawie	 cała	 sala	 ruszyła	 do	 tańca.	
W	przerwie	występu	zespołu	„Wul-
kan”	 odbyła	 się	 ostatnia	 licytacja	
dzisiejszego	dnia.

Pod	„młotek”	poszła	 stara	 trąb-
ka	podarowana	przez	MOD	w	Ko-
przywnicy.	 W	 aukcji	 aktywnie	
uczestniczyli	parlamentarzyści:	Ma-
ria	Zuba	 i	Tomasz	Lipiec	oraz	bur-
mistrz	Marek	Jońca.

Ostatecznie	 nową	 właścicielką	
instrumentu	została	pani	poseł	Maria	
Zuba	której	oferty	nikt	nie	zdołał	już	
przebić.	 O	 godzinie	 20.00	 odbyło	

się	„Światełko	do	nieba”,	czyli	pokaz	
sztucznych	ogni	,	którego	głównym	
sponsorem	było	Koło	Wędkarskie	nr	
37	w	Koprzywnicy.

W	trakcie	trwania	imprezy	moż-
na	 było	 częstować	 się	 (za	 drobną	
odpłatnością)	 	 pysznym	 ciastem	
upieczonym	 na	 tę	 okazję	 przez	
sympatyczki	 WOŚP,	 był	 chleb	 ze	
smalcem	 domowym	 oraz	 gorący	
żurek,	który	ugotowała	na	tę		okazję	
restauracja	 „Jorgo”	 z	 Koprzywnicy.	
Uzyskane	 w	 ten	 sposób	 pieniądze	
zasiliły	oczywiście	konto	WOŚP.

Całą	imprezę	prowadzili	bardzo	
zabawnie,	 debiutujący	 w	 tej	 roli	
młodzi	 prezenterzy	 Ania	 Szczęch	
i	Łukasz	Łukasiewicz,	za	co	im	bar-
dzo	serdecznie	dziękujemy.

Ogólnie	ze	zbiórek	i	aukcji	uzy-
skaliśmy	2	628,63zł	i	5	funtów.	
To	niezła	suma	jak	na	początek.

Dziękujemy	wszystkim	 sponso-
rom,	darczyńcom	i	osobom	prywat-
nym	wszystkim		wykonawcom	,ze-
społom	 muzycznym	 i	 tanecznym,		
za	wielkie	serce	które	okazali	przy-
łączając	się	do	tej	imprezy.

P.S
Niestety	smuci	nas	fakt,	że	żad-

na	z	koprzywnickich	szkół	nie	wzię-
ła	 udziału	w	 finale	Wielkiej	Orkie-
stry,	nie	wspominając	o	harcerzach.	
Szkoda...	

	M.S.

Premier	Przemysław	Gosiewski	i	Burmistrz	Marek	Jońca Michałek	Kluska

Ania	i	Łukasz	
–	prowadzili	

„Wielkie	
Granie”	

i	licytację

Śpiewa	„Fahrenhei” Emilka	Lichocka

Zespół	„Wulkan”

Zabawa
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Ta pamiętna wigilia

W	ten	dzień	siłą	rzeczy	zawsze	
wracam	 wspomnieniami	 wstecz	
–	 do	 lat	 dzieciństwa.	 Byłam	wtedy	
taka	 mała,	 ledwie	 odrastałam	 od	
ziemi	(z	resztą	niski	wzrost	został	mi	
do	tej	pory).	Śnieg	przysypywał	ho-
ryzont,	jego	białe	czapy	zalegały	na	
dachach,	a	coraz	to	grubsze	warstwy	
przywierały	 do	 zimowych	 butów.	
Wcześnie	rano	będąc	już	u	dziadka	
i	babci	szłam	wraz	z	kuzynostwem	
na	ostatnie	roraty.	Wracając	z	nich,	
gdy	był	już	jasny	dzień,	a	biel	śniegu	
w	promykach	słońca	biła	po	oczach,	
oślepiając	 nas,	 byliśmy	przekonani,	
że	widzieliśmy	 jak	za	 rogiem	znika	
święty	Józef.	Cały	dzień	pościliśmy,	
pomagając,	 a	 za	 razem	 przeszka-
dzając	 mamom	 i	 babciom	 krząta-
jącym	się	po	kuchni.	Zawsze	szłam	
do	 stajni	 spojrzeć	na	krówki	 i	 inne	
zwierzęta	przekonana,	że	gdy	o	pół-
nocy	będę	na	pasterce	one	przemó-
wią	 ludzkim	 głosem.	 Popołudniu	
braliśmy	gałązki	choinki	i	szliśmy	na	
cmentarz,	by	tam	położyć	je	na	gro-
bach	naszych	bliskich	 i	w	zadumie	
pomodlić	się	za	ich	dusze.	Gdy	wra-
caliśmy	 troszkę	 zmarznięci,	 owiani	
ostrym,	 grudniowym	 powietrzem	
zaczynało	się	zmierzchać.	Lada	mo-
ment	mogła	 pokazać	 się	 na	 niebie	

ta	pierwsza	gwiazda...	a	gdy	już	po-
jawiła	 się	 ta	wyczekiwana	cały	 rok	
gwiazdka	zasiadaliśmy	do	stołu.	

Pod	 śnieżnobiałym	 obrusem	
było	 pięknie	 pachnące	 sianko,	 któ-
re	 dziadek	 przynosił	 ze	 stodoły,	
przy	 zgaszonym	 świetle	 w	 pokoju	
mroki	 rozjaśniały	 świece,	 zastawa	
dla	 każdego	 domownika	 i	 jedna	
więcej,	 gdyby	przyszedł	 nieoczeki-
wany	gość,	 a	pod	nią	 symboliczne	
grosiki.	 Krótka	 modlitwa	 „Wieczne	
odpoczywanie”	odmawiana	za	du-
sze	wszystkich	zmarłych	z	 rodziny,	
fragment	Ewangelii	o	przyjściu	Zba-
wiciela	na	świat.	Ja,	jako	najmłodsza	
musiałam	czytać,	 choć	 z	 początku	
trochę	kręciłam	nosem,	bo	się	wsty-
dziłam	i	stresowałam.	Jednak	z	cza-
sem	doceniłam	wagę	tego	zwyczaju	
i	nie	chciałam	by	młodsza	kuzynka,	
która	 nauczyła	 się	 czytać,	 zastąpi-
ła	 mnie	 w	 tej	 czynności.	 Opłatek	
zawsze	 rozdawał	 dziadek	 jako	naj-
starszy,	 a	 później	 życzenia.	 Rado-
śni,	 ale	 skupieni	wszyscy	 czuliśmy,	
że	kochamy,	i	że	jesteśmy	kochani.	
Później	wigilijna	wieczerza	 z	 pysz-
nościami	 przygotowanymi	 przez	
mamę	 i	 babcię.	 Wszystko	 w	 ra-
dosnej	 atmosferze	 wśród	 żartów,	
kolęd,	 wspomnień	 starszych	 jak	 to	

Wigilia – najpiękniejszy dzień w roku wypełniony go-
rączkowymi przygotowaniami do uroczystej wieczerzy 
oraz nadchodzących świąt. 

wyglądały	wigilie	w	ich	czasach.	Po-
znawało	się	wówczas	kawał	historii	
swojej	rodziny...

A	później	na	Pasterkę!	Radośni,	
rozmawiając	szliśmy	w	mroku	nocy.	
Mroźny	 wiatr	 chłodził	 nasze	 dzie-
cięce	 buzie	 lodowatymi	 igiełkami.	
Wchodząc	 do	 wielkiego	 kościoła	
uderzało	nas	ciepło	naw,	od	przemo-
dlonych	przez	wieki	ścian	świątyni,	
opatrzonych	 wspaniałymi	 freskami	
przedstawiającymi	sceny	z	Ewange-
lii.	 Trochę	kręciło	mi	 się	w	głowie.	
Zapach	kadzidła	upajał	wszystkich.	
Gdy	 rozległo	się	wspaniałe	„Wśród	
nocnej	 ciszy...”	 wzruszenie	 i	 hałas	
było	 tak	duże,	że	wydawało	 się,	 iż	
lada	chwila	z	chóru	i	kazalnicy	zle-
cą	widniejące	tam	aniołki.	Po	Mszy	
św.	każdy	chciał	podejść	do	szopki	
w	 kościele.	 Zawsze	 klękałam,	 na	
przedzie	 tuż	 przy	 szopce	 tak,	 że	
za	mną	 stali	 bliscy	 z	 dobrotliwymi	
uśmiechami,	ale	ja	bardziej	zwraca-
łam	uwagę	na	zwierzątka:	cielątka,	
owieczki,	a	także	pastuszków	adoru-
jących	Tego	Najmniejszego	w	żłob-
ku.	 Najbardziej	 zapatrzona	 byłam	
w	 Świętą	 Rodzinę.	 Pan	 Jezus	 leżał	
na	 sianie,	 a	 moje	 serce	 rozczulała	
myśl,	że	jest	mu	zimno.	Nikt	mu	nie	
dał	grubych	skarpet,	ani	botków	na	
zimę	jak	mi,	szalika	by	owinąć	nos,	
ani	grubych	rękawiczek,	które	robiła	
moja	mama.	Chwytało	 to	 zarówno	
mnie,	 jak	 i	 resztę	dzieci	mocno	za	
serce.	Zdumiona	patrzyłam	na	świę-
tego	 Józefa,	 który	nie	 robił	 nic	 aby	
go	zauważono	oraz	na	nieruchomą	
i	 piękną	 Mamę	 Dzieciątka	 w	 bieli	
i	błękicie.	

W	 chwili	 gdy	wracaliśmy	 z	 pa-
sterki	do	ciepła	domowego	ogniska	
szłam	cichutko	ściskając	rękę	mamy,	
jakbym	 chciała	 jej	 coś	 powiedzieć.
Brakowało	mi	jednak	słów,	by	opisać	
to	co	przeżywałam	patrząc	w	oczy	
Maryi.	 Zasypiałam	 z	 myślą,	 jak	 to	
będzie	w	przyszłości	gdy	sama	będę	
przygotowywać	wigilię.	Myślałam	że	
sobie	nie	poradzę...

	 	 	 Channah

W dniu 28 grudnia 2007 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej 
poświęcona złożeniu informacji odnośnie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na terenie Gminy Koprzywnica, przed-
stawienie planów pracy poszczególnych komisji na 2008 r. 
i dokonania drobnych zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Relację	 z	 zabezpieczenia	 przeciwpożarowego	 złożył	 pan	Piotr 
Frańczak		-	prezes	Gminnego	Związku	Ochotniczych	Straży	Pożar-
nych.	Zdaniem	Prezesa,	Gmina	Koprzywnica	jest	dobrze	zabezpie-
czona	na	okoliczność	pożarów	i	innych	zdażeń	losowych.	Środki	fi-
nansowe,	które	dzięki	działaniom	Pana	Burmistrza	trafiły	w	roku	2007	
do	OSP	w	zdecydowany	sposób	podniosły	stan	techniczny	wyposa-
żenia	jednostek		Straży	Pożarnej.

Po	wystąpieniu	Prezesa	OSP	głos	zabrał	radny	Eugeniusz Mróz	
–	przewodniczący	Komisji	Ładu	i	Porządku	Publicznego.	W	imieniu	
Komisji	stwierdził,	że	o	ile	stan	bezpieczeństwa	przeciwpożarowe-
go	 jest	 zadawalający,	 to	 dokonując	 oceny	 stanu	 bezpieczeństwa,	
szczególnie	w	zakresie	ruchu	drogowego,	należy	stwierdzić,	że	jest	
zły.	 Kierujący	 pojazdami	 w	 Koprzywnicy	 nie	 respektują	 znaków	
drogowych,	szczególnie	ma	to	miejsce	w	okolicach	szkoły	i	przed-
szkola.	Młodzi	kierowcy	nadmiernie	łamią	ograniczenie	szybkości,	
dlatego	 też	wnioskujemy	do	Pana	Burmistrza	o	zainstalowanie	na	
tej	ulicy	progów	zwalniających.	Należy	również	przebudować	plac	
szkolny,	aby	atobusy	dowążące	dzieci	do	szkoły	mogły	na	nim	swo-
bodnie	manewrować.	Należy	w	końcu	wybodować	parking	przy	
przedszkolu.	Potrzeba	jest	zaktualizować	znaki	drogowe	na	terenie	
całej	gminy.

W	odpowiedzi	burmistrz	M. Jońca	przypomniał	Radzie,	że	obec-
ny	 sytuacja,	 jaka	ma	miejsce	w	drogownictwie,	 to	 stan	zastany	po	
poprzednich	 rządach	 i	 choć	 uwagi	 radnego	Mroza	 w	 większości	
są	słuszne,	 to	nie	da	się	 ich	zlikwidować	z	dnia	na	dzień.	Abyśmy	
mogli	cokolwiek	zrobić	musimy	najpierw	wykonać	„Plan	organizacji	
ruchu	w	Koprzywnicy	i	gminie”.	Wiele	lat	mijało,	a	taki	plan	nie	po-
wstał,	obecnie	odpowiednie	służby	kończą	pracę	nad	rozwiązaniami	
w	drogownictwie.	Umożliwią	one	usprawnić	ruch	drogowy	w	rejo-
nie	ul.	Szkolnej.	Przypominam	jednak	państw,	że	nad	rozwiązania-
mi	ruchu	na	ul.	Szkolnej,	już	nie	jedna	ekipa	„zęby	sobie	połamała”,	
a	efektu	nie	było.	W	najbliższym	czasie	przedstawię	Wysokiej	Radzie	
systemowe	rozwiązania	w	dziedzinie	drogownictwa	–	nowy	plan	or-
ganizacji	ruchu	jest	już	prawie	gotowy,	zakończył	Marek Jońca.

Rada	zapoznała	się	z	planami	pracy	poszczególnych	komisji.	Pla-
ny	są	ambitne	i	dość	mocno	rozbudowane,	bardzo	dużo	w	nich	ele-
mentów	kontroli,	a	brak	elementów	współpracy	i	pomocy	poszcze-
gólnym	jednostką	Urzędu	Miejskiego.	

Na	 koniecRada	 dokonała	 kosmetycznej	 zmiany	w	 opłatach	 na	
targowicy	gminnej	oraz	wysłuchała	wniosków	i	zapytań	radnych.

JCz

SESJA 
RADY MIEJSKIEJ 
W KOPRZYWNICY
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JASEŁKA

Wystawiano	je	dawniej	w	kościołach	przyklasztornych	w	okresie	
od	Bożego	Narodzenia	do	Matki	Boskiej	Gromnicznej	(2	lutego).	
Według	tradycji	kościelnej,	pierwsze	jasełka,	za	zgodą	papieża,	
wystawił	św.	Franciszek	z	Asyżu.	Teksty	jasełek	były	najczęściej	
anonimowe.	Przerabiano	je	wielokrotnie,	tak	by	zadowolić	pu-
bliczność,	dla	której	dawano	przedstawienie.	Z	 tradycji	 jasełek	
wywodzi	 się	 słynna	 już	 telewizyjna	 szopka	 noworoczna,	 jak	
również	liczne	teksty	szopek	gazetowych.	Ta	miła	tradycja,	kilka	
lat	temu	trafiła	i	do	polskich	szkół,	przyjmuje	się	w	środowiskach	
małych	miast	 i	wiosek.	Duże	miasta	bronią	się	przed	 tą	staro-
polską	tradycją,	jasełka	są	wystawiane	tylko	w	kościołach.	Cóż!	
Tego	komentować	nie	będziemy.

Przepiękne	spektakle	jasełkowe	miały	miejsce	w	koprzywnickich	szko-
łach	 i	 przedszkolu.	 Podziwiać	w	nich	mogliśmy	 kunszt	 aktorski,	wokalny,	
instrumentalny	i	wielkie	zaangażowanie	dzieci	oraz	ich	opiekunów	w	reali-
zację	tych	ślicznych	inscenizacji	słowno	–	muzycznych.

Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy.
Jasełka	w	tej	szkole	to	niemal	pokaz	teatralny,	ileż	trudu	i	zaangażowania	

dyrekcji	i	grona	pedagogicznego	oraz	dzieci	–	ten	tylko	mógł	dostrzec,	kto	był	
obecny	na	jasełkowych	występach.	A	przybyli	na	nie,	między	innymi:	ks.	dr	
Jacek	B.	Staszak	–	dziekan	Dekanatu	Koprzywnica,	ks.	proboszcz	Jerzy	Burek	
i	ks.	Paweł	Paterek	z	parafii	pw.	św.	Floriana,	pani	Burmistrz	Dorota	Kruszec-
Nowińska,	p.	Anna	Paluch	–	radna	Urzędu	Miejskiego	w	Koprzywnicy.	

Wszystkich	zebranych	na	sali,		miłymi	słowami	powitała	Dyrektor	Szkoły	
p.	Iwona	Kopeć,	zwracając	szczególną	uwagę	w	duży	wkład	pracy,	jaki	wnieśli	
nauczyciele	i	uczniowie	w	przygotowanie	inscenizacji	jasełkowej,	podkreśliła	
szczególne	zaangażowanie	ks.	Rafała	Olszówki	w	realizację	tego	przedstawie-
nia,	wyrażając	równocześnie	pewien	nostalgiczny	żal,	że	obowiązki	duszpa-
sterskie	skierowały	księdza	do	pracy	w	innej	parafii,	a	więc	ten	spektakl	jest	
jakby	pożegnaniem	z	Koprzywnicą.	 Słowa	podzięki	 skierowane	 zostały	 do	
wszystkich	tych	osób,	które	przyczyniły	się	do	powstania	widowiska	jasełko-
wego	w	Szkole,	a	więc	do	p.	mgr	Bożeny	Grzyb	i	księdza	Rafała,	za	przygo-
towanie	muzyczne	i	plastyczne,	dla	p.	mgr	Ewy	Tenderenda	za	dekorację	i	p.	
mgr	Jolanty	Ordon	za	teksty	poetyckie	i	scenariusz	jasełek,	a	szczególnie	do	
dzieci	za	ich	zaangażowanie	i	wkład	w	pracę	i	naukę	tekstów.	

Tekst	jasełek	był	niezwykły.	
Otóż	grupa	uczniów	z	Koprzywnicy	przybyła	do	Jerozolimy,	i	tam	spotyka-

jąc	się	z	przewodnikiem,	Żydem,	mówiący	dobrze	po	polsku,	rozpoczęli	zwie-
dzanie	tego	świętego	miasta,	przenosząc	się	w	epokę	sprzed	dwóch	tysięcy	lat.	
Ich	spotkanie	było	tak	realistyczne,	że	widzowie	jasełek	odnosili	wrażenie,	iż	
faktycznie	są	obserwatorami	scen	historycznych	sprzed	tysiącleci.	Król	Herod	
Antypas,	jego	doradcy,	trzej	mędrcy,	pastuszkowie	i	święta	rodzina	z	wyczuciem	
i	smakiem	zagrali	swe	role,	wprowadzając	nas	widzów,	w	te	odległe	czasy.

Urokowi	 inscenizacji,	 blasku	
nadawał	 chór	 dziewczęcy,	 wystę-
pujący	 w	 pięknych	 strojach	 –	 po	
raz	pierwszy	prezentowanych,	a	za-
kupionych	z	 funduszy	Rady	Miasta	
–	oraz	soliści:	Emilka	Lichocka	i	Mi-
chał	Klusek	 z	 II	 klasy	 i	 dziewczęta	
starsze	 Paulina	 Gdaniec,	 Patrycja	
Kłosowska,	Aneta	Rożek	i	Katarzyna	
Kowalska	wykonując	piosenki	z	re-
pertuaru	Justyny	Steczkowskiej,	Arki	
Noego,	 Czerwonych	 Gitar.	 Swój	
wkład	miał	również	zespół	gitarowy:	
Klaudia	 Grzyb,	 Paulina	 Gdaniec,	
Monika	Tokarska,	Agata	Bochyńska,	

Katarzyna	Bodzińska	i	Wiktoria	Po-
tyrańska.

Jasełka	 zakończyło	 przekaza-
nia	„światełka	pokoju”,	które	to	ko-
przywniccy	 harcerze	 przywiźli	 ze	
Słowacji,	 aby	 podzielić	 się	 nim	 ze	
wszystkimi,	którzy	pokój	miłują.

Na	zakończenie	dzieci	w	bardzo	
sympatyczny	i	 radosny	sposób	wrę-
czyły	drobne	prezenty	wszystkim	za-
proszonym	 gościom	 nawiązując	 do	
staropolskiego	 obyczaju	 niezwykłej	
gościnności,	którego	to	Koprzywnica	
jest,	oby	nie	ostatnim,	kontynuatorem	
staropolskiej	gościnności.

Teksty	i	zdjęcia	J.Cz.
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Przedszkole „Pod Sosnami” 
w Koprzywnicy

Ach	co	to	były	za	jasełka!	
Najmłodsi	mieszkańcy	Koprzywnicy	od	kilkunastu	dni	pilnie	
przygotowywali	się	do	jasełkowego	pokazu	w	przedszkolu.	
Przeżycie	i	trema	była	bardzo	duże,	bo	występy	odbyły	się	nie	
tylko	przed	rodzicami	i	paniami	z	przedszkola,	ale	również	
przed	zaproszonymi	gośćmi,	którzy	nie	zawiedli	przedszko-
laków	przybywając	na	ich	występ.	Wśród	licznie	zgromadzo-
nej	widowni	obecni	byli	ks.	dr	Jacka	Staszaka	–	proboszcza	
Kościoła	pw.	MBR	w	Koprzywnicy,	ks.	Pawła	Paterk	z	parafii	
św.	Floriana,	p.	Burmistrz	Dorotę	Kruszec	–	Nowińska,	p.	Te-
resa	Majczak	–	przewodniczącą	ZNP	w	Koprzywnicy,	 rad-
ni	 powiatu	 sandomierskiego	 panowie	Henryka	Napieracza	
i	 Zdzisława	Nasternaka,	 p.	 dyrektor	 Banku	 Spółdzielczego	
w	Koprzywnicy	Krzysztof	Kaczmarczyk,	p.	prezes	GS	w	Ko-
przywnicy	Andrzej	Zając	oraz	ukochane	przez	dzieci	panie	
Zofia	Wójcik	i	Barbara	Surowiecką.

Wszystkich	zaproszonych	gości,	rodziców,	pracowników	przedszkola,	a	szczególnie	dzieci	
biorące	udział	w	jasełkach	przywitała	p.	dyrektor	mgr	Marta	Marczewska.	Dziękując	zaproszo-
nym	gościom	jak	również	rodzicom	za	liczne	przybycie	podkreśliła	duży	wkład	kadry	pedago-
gicznej	przedszkola	w	przygotowanie	tej	niezwykłej	uroczystości,	która	z	pewnością	zapadnie	
w	pamięci	nas	dorosłych,	ale	przede	wszystkim	dzieci	wyzwalając	w	nich	ukryte	talenty	arty-
styczne.	Dlatego	też,	powiedziała	Pani	Dyrektor,	należą	się	podziękowania	całej	kadrze	przed-
szkola	za	przygotowanie	tej	miłej	uroczystości,	a	szczególnie	panią	mgr	mgr	Elżbiecie	Sroczyń-
skiej	i	Ewie	Kornackiej	za	opracowanie	programu	artystycznego,	p.	Adamowi	Wdowiakowi	za	
opracowanie	muzyczne	oraz	panią	wychowawczynią	 za	naukę	piosenek	 i	 tekstów,	 które	 tak	
ślicznie	prezentowały	dzieci	podczas	swego	występu.

Główną	myślą	przewodnią	jasełek	było	niesienie	przesłania	pokoju	i	dobroci,	które	rodzi	się	
w	noc	wigilijną	i	dociera	pod	strzechy	wszystkich	naszych	miast	 i	wiosek.	Tą	radością,	wyni-
kającą	z	narodzenia	Małej	Dzieciny,	chciały	podzielić	się	z	zebranymi	gośćmi	wszystkie	dzieci	
z	„Przedszkola	pod	Sosnami”.	

Jak	bardzo	podobało	się	przedstawienie,	świadczyć	mogą	oklaski	rozlegające	się	po	jego	za-
kończeniu.	Dzieci	były	szczęśliwe,	a	jeszcze	bardziej	rodzice,	dziadkowie	i	zaproszeni	goście.	

Ks.	dr	dziekana	dekanatu	Koprzywnickiego	 Jacek	Staszak	nie	krył	wzruszenia	po	obejrze-
niu	jasełek.	To piękne przedstawienie, przekonuje mnie, jak również wszystkich tu zebranych 
państwa, że nasze dzieci idą w dobrym kierunku wspaniałego wychowania, w duchu poszano-
wania tradycji naszych ojców. Dziękuję za to Pani Dyrektor, całemu gronu pedagogicznemu, 
wszystkim rodzicom i dzieciom za ten uroczy wieczór przypominający nam, że Jezus Chrystus 
przyszedł do każdego z nas, by dać nam podarunek miłości. Wykorzystajmy ten dar tak jak 
umiemy najpiękniej.

Jasełka	w	przedszkolu	zakończyły	się	wspólnym	biesiadowaniem	małych	artystów	przy	suto	
zastawionym	stole	z	ciastkami	i	innymi	łakociami,	uwielbianymi	przez	dzieci.

Teksty	i	zdjęcia	J.Cz.
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NiedŹwice 
i przedstawieNie Jasełkowe

I w Niedźwicach, tradycji musiało się stać zadość
Jak	w	każdej	szkole	gminy	Koprzywnica,	i	w	Niedżwicach	odbyło	

się	przedstawienie	jasełkowe.	Starannie	przygotowane	i	wyreżyserow-
ne		przez	zespół	nauczycieli,	przedstawienie,	mieli	możność	obejrzeć	
zaproszeni	 goście	w	 osobach	 pana	 burmistrza	 Koprzywnicy	Marka	
Jońcy,	ks.	Pawła	Paterka	z	parafi	św.	Floriana,	radnego	Rady	Miejskiej	
w	 Koprzywnicy	 p.	 Maraka	 Kubickiego	 oraz	 p.	 Moniki	 Sadłowskiej	
przewodniczącej	Rady	Rodziców	niedżwickiej	szkoły.

W	holu	szkoły	zgromadzili	się	zaproszeni	goście,	grono	pedago-
giczne,	rodzice,	pracownicy	szkoły	oraz	uczniowie.	Wspaniale	przy-
gotowana	insenizacja	nawiązywała	do	chwil	narodzenia	Pańskiego	w	
Betlejem,	 poprzedzona	 jednak	 była	wieczerzą	wigiliną	 odbywającą	
się	w	polskim	domu.	Stół	wigilijny,	pięknie	zastawiony	potrawami	oraz	
tekst	nawiązujące	do	staropolskich	wypowiedzi	prezentowane	przez	
uczniów	szkoły	w	Niedżwicach	robiły	wrażenie,	jak	równięż	zmusza-
ły	do	refleksji,	że	to	co	piękne	w	naszej	tradycji,	tak	jakoś	szybko	znika	
z	naszego	świętowania	bożonarodzeniowego.	

Dialogi	 i	 drama	 teatralna	 „jasełek	 niedżwickich”,	 nawiązywały	
w	prostej	lini	do	tradycyjnej	Ewangelii	wg	św.	Łukasza.	Wydawać	by	się	mogło,	że	uczniowie	
z	Niedżwic	już	nic	artystycznie	z	siebie	wydobyć	nie	mogą.	Lecz	nagle	nadchodzi	scena	„przy-
bycia	mędrców	ze	wschodu	do	pałacu	króla	Heroda”,	i	tu	następuje	przełom,	zwykła	insceniza-
cja	zmienia	się	w	niezwykłe	widowisko.	A	wszystko	to	za	sprawą	Pauliny	Piętki,	Justyny	Lipiec,	
Justyny	Pyszczek,	Joli	Graboń,	Magdy	Polit	i	Sylwi	Maj,	które	w	brawurowy	sposób	zagrały	scenę	
pałacową	u	króla	Heroda.	Wdzięk,	błyskotliwość	dialogów,	dykcja	i	głębokie	spojrzenia	w	oczy	
widzów	 zrobiły	 nieoczekiwane	 wrażenie	 na	 odbiorcach	 tej	 inscenizacji.	 Dumnym	 więc	 był	
p.	dyr.	Krzysztof	Chmielowiec,	który	dziękował	przybyłym	gościom	za	udział	w	tym	uroczystym	
dniu,	dziękując	nauczycielom	przygotowującym	dzieci	do	tej	przemiłej	uroczystości.

Duże	słowa	podziękowania	należą	się	również	Kasi	Graboń	za	wspaniałą	narrację	i	wprowa-
dzenie	zebranych	„w	zaczarowany	wieczór	betlejemskiego	wieczoru”.

Teksty	i	zdjęcia	J.Cz.
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KRZCIN
 – WIOSKA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Krzcin to największe sołectwo w Gminie Koprzywnica zamieszkałe przez 650 
mieszkańców w 154 gospodarstwach o łącznej powierzchni 430 ha. Od połu-
dniowej strony sołectwo graniczy ze starym wyrobiskiem odkrywkowej kopal-
ni siarki Piaseczno, gdzie od kilku lat trwają prace rekultywacyjne i budowa 
nowego zbiornika wodnego. Powstanie tego zbiornika zmieni oblicze wsi, są 

o tym przekonani wszyscy. To na terenie 17 ha należących do Krzcina powstanie 
cała infrastuktura wypoczynkowo – rekreacyjna, która w przyszłości da pracę 
mieszkańcom Krzcina i okolicznych wiosek. Jest też szansa na rozwój agrotu-
rystyki, bo piękna rzeźba terenu nadaje temu obszarowi swoisty urok tworząc 
wspaniale miejsce dla wypoczynku.

Póki	co	zbiornik	w	Piasecznie	
jest	 w	 budowie,	 a	 mieszkańcy	
sołectwa	mają	swoje	przyziemne	
problemy.	 Największy	 problem	
to	 stary	 wodociąg,	 powstały	
w	 latach	 50	 ubiegłego	 wieku,	
a	wybudowany	w	ramach	szkód	
górniczych	 przez	 powstający	
wówczas	 Kombinat	 Siarkowy.	
Rury	azbestowe	to	zagrożenie	dla	
tych	co	korzystają	z	dostaw	wody,	
a	więc	dla	mieszkańców	Krzcina.	
Od	lat	społeczność	Krzcina	prosi	
i	 monituje	 o	 wybudowanie	 no-
wego	wodociągu,	lecz	problemu	
tego	 nikt	 nie	 umie	 rozwiązać.	
Mieszkańcy	mają	nadzieję,	że	p.	
Marek	 Jońca	–	Burmistrz	Miasta	

i	 Gminy	 Koprzywnicy	 poradzi	
sobie	 z	 tym	 problemem.	 Jeżeli	
nie	on,	to	kto?	-	mówią	mieszkań-
cy	Krzcina.	

Przydała	 by	 się	 również	 ka-
nalizacja,	bez	niej	dalszy	rozwój	
sołectwa	 będzie	 ograniczony.	
Poważnym	 problemem	 jest	 wy-
konanie	 połączenia	 drogowego	
pomiędzy	 Krzcinem	 i	 Skrzy-
paczewicami,	 co	 połączyło	 by	
Krzcin	 z	 drogą	 krajową	 Kraków	
–	 Sandomierz.	 Marzy	 się	 nam,	
że	władza	Koprzywnicy	i	Łonio-
wa	 dogadają	 się	 w	 tej	 sprawie	
i	 w	 końcu	 powstanie	 odcinek	
trochę	ponad	2	km	nowej	drogi	
–	mówi	 Irena	Sokołowska	sołtys	

Krzcina	 i	 radna	 Rady	 Miejskiej.	
Przydałby	się	również	remont	uli-
cy	Środkowej	na	długości	około	
100	m.

Sen	z	oczu	spędza	niedokoń-
czona	inwestycja	w	środku	Krzci-
na,	jakim	jest	budynek	Ochotni-
czej	 Straży	 Pożarnej.	 Ponad	 20	
lat	temu	rozpoczęto	jego	budowę	
i	 nie	wykończono	 jeszcze	 cało-
ści	budynku	ze	względu	na	brak	
środków	 finansowych.	 Budynek	

niby	stoi,	ale	wewnątrz,	praktycz-
nie	nic	nie	można	organizować,	
szczególnie	w	chłodne	i	zimowe	
dni.	 Brakuje	 takiego	 miejsca	 w	
Krzcinie	gdzie	mogłoby	rozwijać	
się	 życie	 towarzyskie,	 kulturalne	
lub	sportowe,	brakuje	miejsca	na	
organizacje	 imprez	 okoliczno-
ściowych	i	zebrania	społeczności	
wiejskiej.

Będąc	 przy	 Straży	 Pożarnej,	
nie	 od	 rzeczy	 będzie	 poruszyć	

sprawę	funkcjonowania	jednostki	
OSP	w	Krzcinie.	Licząca	60	człon-
ków	społeczność	strażacka,	czuje	
się	 wyobcowana	 w	 strukturach	
pożarnictwa	 gminnego.	 To	 dzię-
ki	staraniom	strażaków	z	Krzcina	
w	maju	2002	r.	został	zakupiony	
wóz	bojowy	marki	renault,	spro-
wadzony	z	Francji.	Podwyższył	on	
sprawność	bojową	 jednostki.	Na	
107	wyjazdów	do	akcji	w	2007	r.	
na	 terenie	 Gminy	 Koprzywnica,	

Budowa	zbiornika	piaseczańskiego
Szkoła	w	Krzcinie
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jedna	 trzecia	 przypada	 na	 jed-
nostkę	 z	 Krzcina,	 a	 w	 podziale	
środków	 finansowych	 traktowani	
jesteśmy,	 jak	 szaraczkowie,	 na	
samym	 końcu	 –	 mówią	 straża-
cy.	Strażacy,	oprócz	hełmów	nie	
mają	 mundurów	 bojowych,	 do	
akcji	 wyjeżdżają	 w	 prywatnych	
ubraniach	 i	 nigdy	 nie	 odmawia-
ją	 swej	 pomocy,	 bo	 taki	 jest	 ich	
honor	 „pomocy nikomu nie od-
mawiamy”.	 Również	 i	 my,	 spo-
łeczność	strażacka	w	Krzcinie,	li-
czymy	na	pomoc	Pana	Burmistrza	
Koprzywnicy.	Mamy	nadzieję,	że	
Pan	 Burmistrz	 dostrzeże	 nasze	
zaangażowanie	 i	 wspomoże	 na-
sze	starania	uwzględniając	w	bu-
dżecie	gminy	potrzeby	finansowe	
OSP	w	Krzcinie.

Ale	dość	narzekań,	 rozumie-
my,	że	nowej	ekipie	musimy	dać	
trochę	 czasu	 na	 uregulowanie	
wszystkich	 spraw,	 które	 narosły	
od	 lat.	Mamy	 nadzieje,	 że	 wej-
ście	 Polski	 do	Unii	 Europejskiej,	
spowoduje	już	w	niedługim	cza-
sie	rozwój	i	na	naszych	terenach	
–	 mówią	 przedstawiciele	 rady	
sołeckiej.

Krzcin	to	społeczność	bardzo	
zorganizowana,	czego	najlepszym	
dowodem	jest	budowa	wiejskiego	
stadionu.	Obok	budynku	remizy,	
przez	lata,	było	olbrzymie	bajoro,	
pozostałość	po	stawie.	W	2001	r.	
postanowiono	zamienić	ten	teren	
w	boisko	wiejskie,	tworząc	na	tym	
obszarze	 boiska	 do	 piłki	 nożnej,	
siatkówki	 i	 koszykówki.	 Początki	
były	wprost	„straszne”,	wydawało	
się,	że	pomysł	nigdy	nie	zostanie	
zrealizowany.	 Specjaliści	 orzekli,	
że	bez	udziału	 sprzętu	ciężkiego	
nie	 damy	 rady	 wykonać	 całego	
szeregu	 prac	 ziemnych.	 Poprosi-
liśmy	 o	 pomoc	Dyrekcję	 Kopani	
Siarki	 w	 Machowie	 o	 użyczenie	
spychacza	 celem	 wyrównania	
terenu	 i	 zasypania	 podmokłych	
gruntów.	Dzięki	 zrozumieniu	 na-
szych	 potrzeb,	 Dyrektor	 Kopalni	
Machów	przychylił	 się	do	naszej	
prośby	 i	 spychacz	 z	 Machowa	
pracował	na	naszym	terenie	przez	
„bite”	 czternaście	 godzin.	 Efekt	
jego	 pracy	 przerósł	 nasze	 wy-
obrażenie,	 zobaczyliśmy	 kształt	
przyszłych	boisk	–	mówi	p.	Irena	
Sokołowska	sołtys	Krzcina.	Przed	
społecznością	 stanęło	 nowe	 za-
danie,	wypełnienie	i	wyrównanie	
płyty	boiska	ziemią.	I	tu	przyszła	
nam	 z	 pomocą	 Gmina,	 kierując	

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci mamy

Pani mgr inż. Alicji Stępień 

składają pracownicy i stażyści z Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy  

oraz cała redakcja „Koprzywnickich Pejzaży”

Pani Alicja Stępień dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy.

Proszę o przyjęcie wyrazów szczerego współczucia  
z powodu śmierci Pani Mamy, łączymy się w bólu   
zapewniając o modlitwie za  spokój duszy zmarłej  

† Mieczysławy Gach.

Ze szczerymi wyrazami głębokiego współczucia

Burmistrz Koprzywnicy Marek Jońca 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Koprzywnicy

do	 prac	 ziemnych	 ładowarkę.	
Mieszkańcy	 traktorami	 z	 przy-
czepami	przewozili	całe	dziesiąt-
ki	 metrów	 sześciennych	 ziemi,	
a	 młodzież	 i	 dorośli	 rozgarniali	
ją,	tworząc	płytę	boiska.	Posiano	
trawę,	zamontowano	bramki	i	na	
wiosnę	 można	 było	 rozgrywać	
mecze	piłki	nożnej.	Jaka	to	radość	
móc	 grać	 na	 boisku	wybudowa-
nym	 własnymi	 rękami!	 Powstał	
klub	 sportowy,	 nieformalny,	 bo	
nie	 zarejestrowany	 w	 żadnym	
związku	 sportowym,	ale	 istnieją-
cy	 –	 po	 amatorsku.	Nasz	 krajan,	
z	 Leżajska,	 ufundował	 nam	 stro-
je	sportowe,	 rozgrywamy	w	nich	
mecze	z	kolegami	z	 innych	wio-
sek.	W	halowym	turnieju	o	puchar	
Burmistrza	Koprzywnicy,	drużyna	
z	Krzcina	startuje	już	od	kilku	lat.	
To	 dzięki	 temu	 boisku	 możemy	
się	pokazać	w	Gminie,	na	turnie-
jach	halowych	–	mówią	działacze	
rady	sołeckiej.	

Te	prace	pokazały,	jak	bardzo	
społeczność	wiejska	 jest	 z	 sobą	

związana,	 jak	dużo	mądrze	kie-
rowana	może	dla	siebie	uczynić.	
Wielka	w	tym	zasługa	pani	 rad-
nej	i	sołtysa		Ireny	Sokołowskiej,	
jak	 również	 panów	 Wojciecha	
Parucha	–	prezesa	OSP	w	Krzci-
nie,	 Jerzego	Lipy	–	członka	rady	
sołeckiej,	 Henryka	 Napieracza	
radnego	powiatu	sandomierskie-
go	 oraz	 pozostałych	 członków	
rady	sołeckiej	pań:	Elżbiety	Czar-
neckiej,	Teresy	Floras,	panów:	Je-
rzego	Szczepaniaka,	Jacka	Twor-
ka,	Zdzisława	Zbirada,	Wiesława	
Kopeć,	Macieja	Sroka,	Radka	Wi-
śniewskiego	i	Ignacego	Nasterna-
ka	–	gospodarza	budynku	remizy	
i	opiekuna	boiska.

Pewnie	jeszcze	nie	raz	będzie-
my	mieć	 okazję	 pisać	 na	 temat	
Krzcina,	 w	 następnym	 numerze	
musimy	 wrócić	 do	 tej	 sympa-
tycznej	wioski	i	opisać	problemy	
Społecznej	Szkoły	Podstawowej,	
szkoły,	 która	wbrew	wielu	musi	
w	Krzcinie	istnieć.

J.Cz.

Drużyna	piłkarska	z	Krzcina

60	letni	fundament	starej	remizy	starżckiej	z	90-letnią	ręczną	pompą	gaśniczą

Srażacy	z	Krzcina	w	akcji	bojowej

Prace	społeczne	przy	boisku

Budowa	boiska	piłkarskiego

Pani Alicja Stępień

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego współczucia od kole-
żanek i kolegów z powodu śmierci mamy.

W imieniu członków Stowarzyszenia 800 lecia  
„Ku Przyszłości” - Tomasz Kaczor

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci matki Pani Dyrektor MGOKiS  

w Koprzywnicy Alicji Stępień i całej rodzinie  
składa Przewodniczący Rady Miejskiej w Koprzywnicy 

oraz Radni Miejscy.
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Tradycją naszej szkoły jest coroczna akcja „mikołajkowo - świątecz-
na” pod hasłem: ,,I ty możesz zostać świętym Mikołajem”, której po-
mysłodawcą i organizatorem jest Samorząd Szkolny działający w naszej 
szkole. Od kilku lat uczniowie wraz z wychowawcami zbierają dary, któ-
re w okresie bożonarodzeniowym są przekazywane potrzebującym. 

Po	raz	pierwszy	członkowie	Samorządu	zorganizowali	pomoc	dla	naj-
bardziej	potrzebujących	uczniów	naszej	szkoły.	Dzieci	te	w	dniu	św.	Mi-
kołaja	otrzymały	prezenty.	Przez	trzy	kolejne	lata	organizowaliśmy	zbiórkę	
zabawek,	słodyczy,	artykułów	szkolnych	oraz	kosmetyków	dla	dzieci	prze-
bywających	w	Domu	Dziecka	w	Łoniowie.	Zebrane	dary	dyrekcja	wraz	
z	opiekunami	Samorządu	przekazywała	dyrekcji	oraz	wychowankom,	któ-
rzy	cieszyli	się	z	otrzymanych	upominków.	

W	 roku	 2005	 nawiązaliśmy	 współpracę	 ze	 szkołą	 ,,Radość	 Życia”	
z	Sandomierza,	dlatego	też	w	2005	i	2006	roku	zorganizowaliśmy	zbiórkę	
darów	dla	 kolegów	uczących	 się	w	 tej	placówce.	W	akcję	 jak	 każdego	
roku	włączyli	 się	 uczniowie	wraz	 z	wychowawcami.	 Zebrane	 upomin-
ki	 dla	 dzieci	 przekazała	 dyrekcja	 i	 opiekunowie	 Samorządu	 Szkolnego,	
a	uczniowie	naszej	szkoły	przygotowali	i	prezentowali	program	jasełkowy,	
który	zainteresował	niepełnosprawnych	kolegów.	

W	tym	roku	ponownie	postanowiliśmy	sprawić	radość	uczniom	naszej	
szkoły	 i	 dla	 nich	 zorganizowaliśmy	 zbiórkę,	 która	 trwała	 cały	 grudzień.	
Wszyscy	uczniowie	chętnie	włączyli	się	w	akcję	dlatego	też	przed	święta-
mi	udało	się	obdarować	siedemnastu	najbardziej	potrzebujących	uczniów.	
Dzieci	otrzymały	upominki	w	postaci	artykułów	spożywczych,	szkolnych	
oraz	słodyczy.	

Jesteśmy	pewni,	że	organizowanie	takich	akcji	jest	potrzebne,	ponie-
waż	potrzebującym	 sprawia	 się	 radość,	 a	mogących	 się	 podzielić	 uczy	
wrażliwości	na	potrzeby	drugiego	człowieka.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

NOWY PROGRAM 
REALIZOWANY W KOPRZYWNICKIEJ PODSTAWÓWCE

Publiczna Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy w październiku 2007 r. przystąpiła do realizacji 
programu profilaktyczno - prewencyjnego pod hasłem „Raz, dwa, trzy- bądź bezpieczny i Ty”. Jego 
twórcami są Świętokrzyski Kurator Oświaty i Wojewódzki Komendant Policji w Kielcach.

Program	skierowany	 jest	do	uczniów	klas	 I-	 III	 ich	rodziców	i	nauczy-
cieli.	Jego	głównym	celem	jest	ograniczenie	liczby	nieszczęśliwych	zdarzeń	
z	udziałem	dzieci	oraz	podniesienie	poziomu	ich	wiedzy	w	zakresie	umie-
jętności	unikania	zagrożeń	w	życiu	codziennym.

A	oto	niektóre	z	działań	jakie	udało	się	już	zrealizować	szkole	w	ramach	
programu.
•	W	listopadzie	powołano	Szkolną	Radę	Bezpieczeństwa,	zadaniem	której	
jest	sprawowanie	nadzoru	i	wspieranie	szkoły	w	podejmowanych	działa-
niach	w	zakresie	poprawy	bezpieczeństwa	w	szkole	i	jej	okolicach.

	 W	skład	Szkolnej	Rady	Bezpieczeństwa	wchodzą:	
	 -	 Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica-	Marek	Jońca
	 -	 Dyrektor	Szkoły	–	Iwona	Kopeć
	 -	 Zastępca	Dyrektora	Szkoły-	Elżbieta	Grdeń
	 -	 Rodzice-	Agnieszka	Dereń,	Danuta	Klubińska-	Wołek,	Ewa	Misiur,	
	 	 Marek	Stylski
	 -	 Nauczyciele-	Ewa	Dziuba,	Renata	Kaczor-	Zwolska,	Marta	Chamerska,	

Renata	Turbak
	 -	 Uczniowie-	Aneta	Rożek,	Katarzyna	Bodzińska,	Siudak	Marcin

•	Odbyło	 się	 spotkanie	 koordynatora	programu	przedstawiciela	Komendy	
Powiatowej	 Policji	 w	 Sandomierzu	 z	 rodzicami	 w	 celu	 uświadomienia	
ważności	problemu	jakim	jest	bezpieczeństwo	dzieci	i	roli	jaką	w	procesie	
wychowania	odgrywają	dorośli.

•	Przeprowadzono	ankiety	diagnozujące	poziom	wiedzy	rodziców	i	uczniów	
klas	I-	III	na	temat	zasad	bezpieczeństwa	i	znajomości	założeń	programu

•	Opracowano	„mapy	zagrożeń”	na	terenie	szkoły.

•	Urządzono	„Kącik	Bezpieczeństwa	Dziecka”	zawierający	podstawowe	in-
formacje	o	ruchu	drogowym	i	zagrożeniach	w	życiu	codziennym.

•	Odbył	się	apel	szkolny	dla	uczniów	klas	I-	VI	pt.	„	Moja	droga	do	szkoły”.

•	15	Gromada	Zuchowa	„	Przyjaciele	Lasu”	realizuje	cykl	sprawnościowy	
„Policjant”,	a	niektóre	zuchy	zdobyły	już	indywidualna	sprawność	„Prze-
chodzień”.

•	Nauczyciele	klas	I-III	w	ramach	zajęć	z	kształcenia	zintegrowanego	reali-
zuje	treści	wychowania	komunikacyjnego	,	które	są	jednocześnie	treścia-
mi	edukacyjnymi	programu.

	 Zajęcia	 te	 są	 urozmaicone	 projekcją	 filmów	 edukacyjnych	 z	 filmoteki	
szkolnej	jaki	i	z	zasobów	tutejszej	policji.

	 Wychowawcy	 wykorzystują	 również	 nowo	 zakupione	 pomoce	 dydak-
tyczne	w	postaci	plansz,	tablic	o	ruchu	drogowym	i	szeroko	pojętym	bez-
pieczeństwie	dziecka.

•	W	celu	poprawy	bezpieczeństwa	uczniów	Dyrekcja	Szkoły	podjęła	dzia-
łania	mające	na	celu	wyposażenie	uczniów	w	 identyfikatory.	Finał	 tego	
projektu	to	początek	II	semestru.

•	Szkoła	zgłosiła	swój	akces	w	programie	„Ratujmy	i	uczmy	ratować”.

Powyższe	 działania	 podejmo-
wane	 przez	 Dyrekcję,	 wychowaw-
ców,	 rodziców	 oraz	 funkcjonariu-
szy	 policji	 mają	 nauczyć	 dzieci	
odpowiedniego	 zachowania	 się	 na	
drogach,	prawidłowego	reagowania	
w	sytuacjach	zagrożenia	oraz	odpo-
wiedzialności	 za	 siebie	 i	 drugiego	
człowieka.

Wiele	 z	 tych	 inicjatyw	 jednak	
wymaga	 dużego	 nakładu	 środków	
finansowych,	dlatego	szkoła	bardzo	
liczy	na	wsparcie	w	tym	względzie	
ze	 strony	 samorządu	 lokalnego,	 in-
stytucji	działających	na	terenie	mia-
sta	i	gminy	Koprzywnica	oraz	osób	
przyjaznych	szkole,	którym	nieobce	
są	 zagadnienia	 profilaktyki	 i	 pre-
wencji.

Ewa	Dziuba	



Koprzywnickie	Pejzaże 11Koprzywnickie	Pejzaże

WARTO SIĘ STARAĆ…

20	grudnia	w	Hotelu	Basztowym		należącym	do	Ośrodka	Promowania	Przedsiębiorczości	w	Sandomierzu,	odbyła	się	konferencja	podsumowująca	projekt	„Akademia	
aktywności	młodzieży	wiejskiej”	pt.	„Aktywność	społeczna	młodzieży	wiejskiej	w	powiecie	sandomierskim”.	Pomysłodawcą	i	realizatorem	projektu	był	Ośrodek,	a	przed-
sięwzięcie	to	współfinansowane	było	ze	środków	Ministerstwa	Pracy	i	Polityki	Społecznej	w	ramach	Rządowego	Programu		-	Fundusz	Inicjatyw	Obywatelskich.

 

Obecna	 tam	 była	 również	 mło-
dzież	z	ZSO	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	
wraz	z	opiekunem	Panią	mgr	Marze-
ną	Urbańską	oraz	zastępcą	dyr	Panem		
mgr	Mirosławem	Kępą.	Uczestnikami,	
poza	młodzieżą,	byli	dyrektorzy	oraz	
nauczyciel	 reprezentujący	 poszcze-
gólne	szkoły,		Pan	Edward	Fryzeł	Star-
szy	 Wizytator	 Wydziału	 Kształcenia	
Ponadgimnazjalnego	 i	Ustawicznego	
Kuratorium	Oświaty	 w	 Kielcach,	 lo-
kalne	władze	samorządowe	i	 lokalni	
liderzy	wiejscy,	przedstawiciele	lokal-
nych	mediów,	przedsiębiorcy-sponso-
rzy	i	inne	osoby.

Celem	 konferencji	 było	 podsu-
mowanie	wyżej	wspomnianego	pro-
jektu,	 o	 którym	 mieliście	 państwo	
okazje	 czytać	 w	 „Koprzywnickich	
Pejzażach”.

Konferencję	 otworzyło	 wy-
stąpienie	 Pani	 Haliny	 Siemiaszko	
–Dyrektora	 Zarządu	 Fundacji	 oraz	
Pana	 Piotra	 Korpysza	 koordynatora	
całego	 przedsięwzięcia,	 po	 czym		
przyszedł	 czas	 aby	 uczniowie	 za-
prezentowali	 swoje	 pomysły	 na	
działania	społeczne.	Było	to	między	
innymi	 stworzenie	 kroniki	 własnej	
wsi,	czy	wystawa	dzieł	sztuki	o	 te-
matyce	patriotycznej	.	Młodym	lide-
rom	towarzyszyła	duża	trema	przed	
tak	ważnym	wystąpieniem	bo	każda	
grupa	 starała	 się	wypaść	 jak	 najle-
piej,	 jednak	trzeba	przyznać	że	za-
angażowanie	 jakie	wszyscy	włożyli	
w	swoje	prace	było	godne	podziwu.	
Wielkim	 	plusem	 tego	projektu	był	
brak	 przegranych	 –każda	 szkoła	
otrzymała	nagrody	 i	dyplomy.	Fun-
datorami	 nagród	 byli	 lokalni	 spon-
sorzy:	Pilkington	Automotive	Poland	
Sp.	 z	 o.o.,	 Piekarnia	 Mechaniczna	
Dwikozy,	 Kopalnia	 Dolomitu	 S.A.,		
Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Koprzyw-
nica,	Wójt	Gminy	Klimontów.

W	 programie	 konferencji	 prze-
widziano	 także	 	 wystąpienia	 osób,	
które	 już	 działają	 na	 rzecz	 swoich	
lokalnych	 społeczności	 	 i	 odnoszą	
na	tym	polu	znaczne	sukcesy.	Zgro-
madzeni	 goście	 i	 młodzież	 wysłu-
chała	przedstawicieli	Fundacji	Akty-
wizacji	i	Rozwoju	Młodzieży	FARMa	
z	Sielca.	Fundacja	ta	działa	na	rzecz	
rozwoju	dzieci	 i	młodzieży	pocho-
dzących	 ze	 środowisk	 wiejskich	

i	małych	miast	a	jej	głównym	celem	
jest	 realizacja	 przedsięwzięć	 które	
przyczynią	się	do	 jej	 rozwoju.	Zre-
alizowali	 już	osiem	dużych	projek-
tów	(w	ciągu	zaledwie	trzech	lat	bo	
FARMa	działa	od	2005r)	w	tym	także	
międzynarodowe!,	 które	 zadziwiły	
swoją	 innowacyjnością	 i	 sposobem	
realizacji,	 ale	 przede	 wszystkim	 są	
doskonałym	dowodem	na	 to,	że	w	
małej	wsi,	też	można	robić	ciekawe	
rzeczy	i	wcale	nie	musi	być	nudno.	
Wystarczy	dobry	pomysł,	 chęci	do	
pracy,	gotowość	do	zaangażowania	
się,	 a	 wtedy	 na	 pewno	 znajdą	 się	
przychylne	 nam	osoby	 lub	 instytu-
cje	 by	 nasze	 marzenia	 mogły	 stać	
się	rzeczywistością.				

W	tym	bloku	tematycznym	wy-
stąpiła	także	Pani	Marzanna	Ryczan,	
Dyrektor	Szkoły	Podstawowej,	pro-
wadzonej	przez	Stowarzyszenie	Na	
Rzecz	Ekorozwoju	Wsi	Góry	Wyso-
kie.

Stowarzyszenie	 to	 powstało	
w	momencie,	 gdy	 Samorząd	Gmi-
ny	zlikwidował	szkołę	i	trzeba	było	
zdecydować	co	dalej.	Rodzice	dzie-
ci	nie	dali	za	wygraną	i	wraz	z	Panią	
Dyrektor	 postanowili	 poprowadzić	
szkołę	 własnymi	 siłami.	 Choć	 wa-
runki		nie	były	sprzyjające	bo	obiekt	
który	 został	 przejęty	 był	 w	 bardzo	
złym	 stanie	 a	 władze	 wykazywa-
ły	wobec	 tego	 pomysłu	 	 dość	 nie-
przychylną	postawę	–	udało	się.	Na	
obecną	 chwilę	 uczniowie	mają	 do	
dyspozycji	 nowoczesny,	 wyremon-
towany	budynek		z	pracownią	kom-
puterową,	placem	zabaw,	do	szkoły	
są	 	dowożone	busem	stanowiącym	
własność	 stowarzyszenia	 .	 Ponadto	
w	 szkole	 zatrudniony	 jest	 logope-
da,	choreograf	muzyczny	i	opiekun	
świetlicy.	 Organizowane	 są	 obozy	
narciarskie	 i	 wędrowne,	 bezpłatna	
nauka	 pływania-	 w	 jednym	 słowie	
szkoła	marzeń.	Szkoła	która	nie	po-
wstałaby		bez	poświęcenia	i	ciężkiej	
pracy	 zarówno	 Pani	 Dyrektor	 jak	
i	całej	społeczności	lokalnej	a	która	
dzisiaj	ma	wielu	 sojuszników,	 part-
nerów	 	 	 przez	 co	 może	 się	 wciąż	
rozwijać.	 Godna	 uznania	 jest	 po-
stawa	samej	Pani	Marzeny	Ryczan,	
musiała	 ona	 wraz	 ze	 swoimi	 pra-
cownikami	 zrezygnować	 z	 Karty	
Nauczyciela	 	 przez	 co	 teraz	 	mają	

mniejsze	zarobki	ale	 	 jak	sama	po-
wiedziała	 „Od	 pieniędzy	 ważniej-
szy	jest	uśmiech	dzieci	i	satysfakcja”	
–słowa	 które	 wzruszyły	 większość	
słuchaczy	zebranych	na	sali	 i	które	
z	 pewnością	 chciałby	 usłyszeć	 od	
swojego	nauczyciela	każdy	uczeń.

Ostatnią	 osobą	 która	 mówiła	
o	korzyściach	płynących	z	aktywno-
ści	społecznej	była	Pani	Barbara	Ka-
raś	-	Prezes	Zarządu	Fundacji	Aktywi-
zacji	i	Rozwoju	Młodzieży.	Tematem	
jej	wstąpienia	była	„Aktywność	spo-
łeczna	młodzieży	to	istotny	warunek	
rozwoju	 lokalnego	 oraz	 obszarów	
wiejskich”.	 Pani	 Barbara	 z	 	wielkim	
zapałem	 mówiła	 o	 przedsięwzię-
ciach	międzynarodowych	podejmo-
wanych	przez	jej	Fundację.	Niezwy-
kłe	 jest	 to	 że	 te	wszystkie	 działania	
działy	 się	 w	 Sielcu	 małej	 wsi	 koło	
Staszowa	 gdzie	 mogłoby	 się	 wyda-
wać,	że	nie	da	się	nic	zrobić	a	jednak		
udało	się	i	to	ze	wspaniałym	efektem.	
Do	programu	„European	Village”	za-
proszono	młodzież	z	Czech,	Słowa-
cji,	Słowenii.	O	tym	że	było		świetnie	
mieliśmy	okazję	przekonać	się	osobi-
ście	oglądając	film	dokumentujący	to	
wydarzenie.	Pani	Barbara	wiele	waż-
nych	słów	skierowała	w	stronę	zebra-
nej	na	sali	młodzieży,	której	zresztą	
chyba	najbardziej	przypadło	do	gu-
stu	wystąpienie	 tej	charyzmatycznej	
młodej	osoby.

Wszystkie	 te	 prezentacje	 miały	
jedno	 wspólne	 przesłanie	 WARTO	
SIĘ	 STARAĆ	 I	 WARTO	 BYĆ	 AK-
TYWNYM.	 Poprzez	 właśnie	 taką	
działalność	 nasze	 otoczenie	 może	
się	zmienić	na	lepsze	a	pracując	w		
zintegrowanej	 grupie	 można	 osią-
gnąć	 bardzo	 wiele.	 Młodzi	 ludzie	
działając	społecznie,	mogą		się	bar-
dzo	wiele	nauczyć,	zdobyć	umiejęt-
ności	które	przydadzą	się	na	pewno,	
kiedy	będą	rozpoczynać	karierę	za-
wodową,	 uznanie	w	 lokalnym	 śro-
dowisku	i	co	najważniejsze	czerpać	
satysfakcję	 która	 jest	 bezcenna.	 Bo	
nawet	 jeśli	 za	 taką	 działalność	 nie	
dostajemy	 pieniędzy	 to	 i	 tak	 jest	
to	 mało	 istotne,	 w	 przypadku	 kie-
dy	 wiemy	 że	 wykonaliśmy	 „kawał	
dobrej	 roboty”	 która	 dobrze	 o	 nas	
świadczy	oraz	przyniosła	dobro	i	ra-
dość	innym	ludziom.	

Dyrekcja	ZSO	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	
	Opiekun		grupy		i	uczniowie	biorący	udział	w	projekcie	

„Akademia	aktywności	młodzieży	wiejskiej”
	serdecznie	dziękują	

OŚRODKOWI PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W SANDOMIERZU	

za	zaproszenie	do	wzięcia	udziału	
w	tak	wspaniałym	i	ważnym	przedsięwzięciu.
Szczególne	wyrazy	wdzięczności	i	uznania,	

	kierujemy	do	
Pana	Piotra Korpysza	,Pani	Anny Frańczak	
oraz	Pani	Katarzyny Dziuby –Owsianki	

którzy	bezpośrednio	przekazywali	nam	bezcenną	wiedzę,
wskazali	nowe	cele	i	horyzonty.	

MARTA	ORDON
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V DIECEZJALNY TURNIEJ HALOWEJ 
PIŁKI NOŻNEJ MINISTRANTÓW 

– KOPRZYWNICA 2008 r.Piętnaście zespołów parafialnych i 150 młodych zawodników rywa-
lizowało w koprzywnickiej hali sportowej podczas V Diecezjalnego 
Turnieju Halowego Piłki Nożnej Ministrantów. Głównym organiza-
torem turnieju był dobrze znany mieszkańcom Koprzywnicy ks. Ra-
fał Olszówka.
Turniej rozpoczął się Mszą św. odprawioną w Kościele pw. św. Floria-
na, w której uczestniczyli wszyscy zawodnicy ze swoimi opiekunami. 
Po Mszy św. odbyło się losowanie grup. Faza eliminacyjna turnieju roz-
grywana była w dwóch miejscowościach – Koprzywnicy i Łoniowie.

W	 eliminacjach	 koprzywnic-
kich	uczestniczyły	drużyny:	Stalowa	
Wola,	 Tarnowska	 Wola,	 Chobrza-
ny,	 Rozwadów,	 Zarzecze,	 Połaniec	
i	 dwie	 drużyny	 z	 Koprzywnicy	 re-
prezentujące	 parafie	 św.	 Floriana	
i	 Matki	 Bożej	 Różańcowej.	 W	 Ło-
niowie	 grały	 zespoły	 z	 Sandomie-
rza,	 Chodkowa,	 Modliborzyc,	 Mo-
motów,	dwa	zespoły	z	Tarnobrzega	
i	drużyna	z	Łoniowa.

	 Drużyny	 uczestniczące	
w	rozgrywkach	w	Koprzywnicy	po-
dzielone	zostoły	na	dwie	grupy.	Los	
zrządził,	że	nasze	zespoły	spotkały	
się	 w	 jednej	 grupie.	 Bezpośrednie	
spotkanie	 naszych	 zespołów	 za-
kończyło	 się	 zwycięstwem	 1:0	mi-
nistrantów	 z	 parafii	 św.	 Floriana.	
Najlepszym	zaś	zespołem	w	grupie	
okazali	się	ministranci	z	parafii	Mat-
ki	Bożej	Królowej	Polski	w	Stalowej	
Woli,	którzy	wygrali	wszystkie	gru-
powe	 spotkania	 urastając	 do	 rangi	
głównego	 faworyta	 Turnieju.	 Za-
wodnicy	 św.	 Floriana	 zremisowali	
0:0	z	Tarnowską	Wolą	i	przegrali	2:0	
ze	Stalową	Wolą.	Ministranci	z	para-
fi	pw	MBR	w	Koprzywnicy	wygrali	
tylko	jeden	mecz	z	Tarnowską	Wolą	
1:0	i	zajęli	trzecie	miejsce	w	grupie.
Do	 ćwierćfinału	 oprócz	 zespołu	
ze	 Stalowej	Woli	 awanował	 zespół	
z	parafii	św.	Floriana,	z	drugiej	grupy	
awans	wywalczyli	zawodnicy	z	Za-
rzecza	i	Połańca.

W	meczu	 finałowym	po	zacię-
tej	i	wyrównanej	grze,	trochę	przez	
przypadek	 ministranci	 z	 Zarzecza	
przegrali	ze	swoimi	kolegami	ze	Sta-
lowej	Woli	2:1.

Turniej	stał	na	dobrym	poziomie	
i	 był	 świetną	 zabawą	 dla	 tak	 du-
żej	 grupy	 chłopców.	 Impreza	 była	
sprawnie	 przeprowadzona	 z	 pełną	
informacją,	za	co	serdecznie	podzię-
kował	 ks.	 Rafał	 Olszówka	 kierow-
nictwu	Miejskiego	Ośrodka	Kultury	
i	Sportu	i	władzom	Koprzywnicy.

Królem	strzelców	Turnieju	został	
Jacek	Pogorzelski	ze	Stalowej	Woli,	
najlepszym	 zawodnikiem	 wybra-
ny	 został	 Jacek	 Szuba	 z	 Zarzecza,	
a	 najlepszym	 bramkarzem	 Andrzej	
Dokudowicz	z	Chodkowa.

Turniej	w	 Koprzywnicy	 sędzio-
wali,	 na	 przemian,	 panowie	 Woj-
ciech	 Ciach	 i	 Konrad	 Pyszczek,	
którym	 pomagał	 jako	 asystent	 Ka-
mil	Kopeć.	 Spikerem	zawodów	był	
p.	Paweł	Jasiński.

Teksty	i	zdjęcia	J.Cz.

W	 ćwierćfinale	 ministranci	 od	
św.	Floriana	spotkali	 się	z	mocnym	
zespołem	z	Zarzecza	i	przegrali	go	
2:0	mając	kilka	wyśmienitych	okazji	
na	 strzelenie	 nawet	 kilku	 goli.	 Ha-
lowa	 piłka	 nożna	ma	 to	 do	 siebie,	
że	 o	 wyniku	 decyduje	 przypadek,	
a	więc	potrzebny	jest	przysłowiowy	
łut	 szczęścia,	 którego	 zabrakło	 na-
szym	młodym	zawodnikom.	W	dru-
gim	meczu	Stalowa	Wola	w	regula-
minowym	 czasie	 gry	 zremisowała	
z	Połańcem	1:1	i	rzutmi	karnymi	wy-
grała	4:3.

Po	 zakończonych	 rozgrywkach	
ćwierćfinałowych	poznaliśmy	 skład	
półfinału	z	udziałem	zespołów	gra-
jących	w	Łoniowie.

Mecze	 półfinałowe	 zakończyły	
się	następującymi	wynikami:

Parafia	 MBKP	 Stalowa	 Wola	 –	
Parafia	Miłodzierdzia	Bożego	w	Tar-
nobrzegu	2:0

Parafia	Matki	Bożej	Śnieżnej	Za-
rzecze	–	Parafia	św.	Józefa	Chodków	
2:2	w	rzutach	karnych	4:3

W	finale	pocieszenia		zawodnicy	
z	Tarnobrzega,	mistrzowie	poprzed-
niego	 IV	 Turnieju	 wygrali	 z	 mini-
strantami	z	Chodkowa	3:1	,	zdoby-
wając	w	zawodach	III	miejsce.

ks	Rafał	Olszówka	nagradza	
najlepszego	zawodnika	Turnieju

Sędziowie	zawodów	piłkarskich	
K.	Pyszczek	i	W.	Ciach

Cztery	najlepsze	zespoły	i	organizatorzy
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INDYWIDUALNY TURNIEJ 
TENISA STOŁOWEGO W KOPRZYWNICY
W dniu 12 stycznia 2008 r. w koprzywnickiej hali sportowej odbył się pierwszy turniej tenisa 
stołowego, w którym uczestniczyło ponad pięćdziesięciu zawodników, rozgrywających spotkania 
na 6 stołach tenisowych, w czterech kategoriach wiekowych. Organizatorem turnieju był Miejsko 
Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy w osobach Pani Dyrektor Ośrodka mgr inż. Alicji 
Stępień i Pana mgr Wojciecha Ciach instruktora zajęć sportowych w hali sportowej. 
Serdeczne podziękowania należą się Panu Burmistrzowi Koprzywnicy mgr inż. Markowi Jońcy za 
realizację swojego programu wyborczego, w którym miedzy innymi zawarta była obietnica udo-
stępnienia obiektów sportowych społeczności miasta i gminy.

Szczególnie	dużą	popularnością	cieszył	się	fragment	turnjeju,	w	którym	
startowali	najmłodsi	 jego	uczestnicy.	Wśród	kibiców	obecne	były	całe	 ro-
dziny	dopingujące	 swoich	krewnych.	Może	 to	 jeszcze	nie	była	do	końca,	
sportowa	impreza	rodzinna,	ale	może	następnym	razem	tak	będzie.	Początki	
zostały	uczynione,	resztę	trzeba	kontynuować.

W	kategorii	dziewcząt		młodszych	wystartowało	5	zawodniczek,	zwycięż-
czyniami	zostały:
	 1	miejsce	zajęła		 Izabela Materkowska	–	Koprzywnica,
	 2	miejsce		 	 Wywalczyła	Dominika Guz	z	Niedźwic
	 3	miejsce		 	 Justyna Pyszczek,	również	z	Niedźwic.

W	kategorii	dziewcząt	w	wieku	gimnazjalnym	

				I	miejsce	wywalczyła	Kinga Grudzień,		a	drugie	Justyna Jesionek.

W	kategorii	chłopćów	młodszych	startowała	rekordowa	ilość	16	zawodników:
	 1	miejsce	zdobył		 Łukasz Zwolski,	
	 2	miejsce		 	 Mateusz Sroczyński,
	 3	miejsce		 	 Kamil Jasiński,	

wszyscy	zawodnicy	pochodzą	z	Koprzywnicy.

Wśród	starszych	chłopców	zwycięzcami	zostali:
	 1	miejsce	wywalczył	 Maciej Ozdoba	z	Koprzywnicy,
	 2	miejsce		 	 Wojciech Cebulowski	z	Koprzywnicy
	 3	miejsce		 	 Lasota Damian ze	Zbigniewic.

Najlepszą	zawodniczką	wśród	pań	została	p.	Małgorzta Ciach.

W	 kategorii	 najstarszych	mężczyzn	wystartowało	 czterech	 zaodników.	
Rywalizacja	była	bardzo	zacięta,	a	mecze	stały	na	wyjątkowo	dobrym	po-
ziomie.	Tenis	stołowy	to	gra	precyzyjna,	trzeba	nie	lada	kunsztu,	a	również	
i	 sprytu	by	odpowiednio	 zagrać	 celuloidową	piłeczką,	 aby	przeciwnik	nie	
mógł	się	do	końca	połapać	w	zagraniu.	Bardzo	ważnym	elementem	gry	jest	
technika	uderzani	 piłeczki,	wszelkiego	 rodzaju	podkręcania,	 skruty	 z	pod-
kręcaniem	 i	nagłe	prześpieszenia	z	chwilowymi	zwalnianiami	 lotu	piłeczki	
to	finezja	i	urok	tej	dyscypliny.	Elementy	te	można	było	obserwować	u	wie-
lu	uczestników	Koprzywnickiego	Turnieju.	W	grupie	starszych	zawodników	
najlepszym	okazał	się	Jacek Milski,	drugie	miejsce	zdobył	Zenon Toś,	trzecie	
Sławomir Gradzik	a	czwarte	Zygmunt Ciach	–	najstarszy	uczestnik	turnieju.

W	kategorii,	która	cieszyła	się	największym	zainteresowaniem,	mężczyzn	
w	wieku	16	–	40	lat	najlepszym	zawodnikiem	okazał	się	

Mateusz Słowik	–	zdobywca	I	miesca	z	Koprzywnicy,
II	miejsce	zdobył	Konrad Pyszczek z	Gnieszowic,	
III	miejsce		Krzysztof Cebuchowski.

Pierwszy	 „Indywidualny	 Turniej	 Tenisa	 Stołowego	 w	 Koprzywnicy”	
zgromadził	na	starcie	przedstawicieli	całej	Gminy	od	Postronnej	po	Krzcin	
i	cieszył	się	naprawdę	dużym	zainteresowaniem	całej	społeczności.	Wielka	
w	tym	zasługa	pana	mgr	Wojciecha	Ciach,	który	zaangażował	się	w	realiza-
cję	 tego	gminnego	sportowego	przedsięwzięcia	na	najwyższym	poziomie.	
W	sędziowaniu	pomagali	mu	jego	koledzy	z	Klubu	Sportowego	KOPRZY-
WIANKA	oraz	działacze	sportowi	w	osobach	p.	Pawła	Jasińskiego,	Małgo-
rzaty	Ciach	i	Justyny	Jesionek.

Startujący	w	zawodach	zawodnicy	byli	podwójnie	uszczęśliwieni.	Po	raz	
pierwszy	za	wywalczone	w	rywalizacji	miejsce,	a	ponownie	za	uzyskane	
nagrody.	Dlatego	też,	organizatorzy		Turnieju	Tenisowego	chcą	bardzo	ser-
decznie	podziękowąć	wszystkim	tym	Państwu,	do	których	zwrócono	się	o	
pomoc	w	sponsorowaniu	tej	imprezy.	Nikt	nie	odmówił	sponsorigu,	dlatego	
też	w	imieniu	organizatorów	dziękujemy:

Gminnej	Spółdzielni	Samopomoc	Chłopska	w	Koprzywnicy,
Spółce	Wspólnoty	Gruntowej	w	Koprzywnicy,
Sklepom	i	przedstawicielom	firm	oraz	osobom	prywatnym:

Jerzy	Wieczorek,	 Teresa	 Słowik,	Mieczysław	Kalinowski,	 Państwo	 Jur-
kowie,	 Zdzisław	 Cukierski,	Waldermar	 Siwecki,	 Edyta	 Ponikowska,	 Paweł	
Ćwiertniewski,	apteka	p.	mgr	Krzemień,	apteka	p.	Surowieccy,	Barbara	Go-
rycka,	Grzegorz	i	Justyna	Mazurkiewicz,	Wojciech	Toś,	Sylwester	Kolasiński,	
Anna	Kijania	i	Elżbieta	Wójcik,	dzięki	Wam	wszystkim	zawodnicy	czuli	się	
docenieni,	a	sam	Turniej	miał	specyficzną	atmosferę.	

Teksty	i	zdjęcia	J.Cz.
BYŁO O CO WALCZYĆ!
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Piłka nożna

FINAŁ HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI 
NOŻNEJ O PUCHAR PREZESA 
PODOKRĘGU SANDOMIERSKIEGO 
W KOPRZYWNICY

Pełna antresola widzów w koprzywnickiej hali spor-
towej najlepiej świadczy, jak kibice w Koprzywnicy 
stęsknili się za piłką nożną licznie przybywając na 
finał Halowego Turnieju Piłki Nożnej. Oprócz kibi-
ców, imprezę zaszczycili swą obecnością starosta 
powiatu sandomierskiego Robert Masternak, bur-
mistrz Koprzywnicy Marek Jońca, prezes podokręgu 
sandomierskiego Edward Kuśmira z członkami Za-
rządu władz podokręgu, radni powiatowi Zdzisław 
Cukierski i Henryk Nasternak.

Już	 przed	 rozgrywkami	 ostat-
niego	turnieju	w	Koprzywnicy	było	
wiado,	 że	 zwycięzcą	 zostanie	 dru-
żyna	z	Samborca,	mająca	bezpiecz-
ną	 pięcio	 punktową	 przewagę	 nad	
drugą	 w	 tabeli	 Wisłą	 Sandomierz	
i	sześcio	punktową	nad	trzecią	dru-
żyną	K.S.	Koprzywianką.	Zaskocze-
niem,	 dla	 organizatorów	 turnieju,	
był	wiadomość,	że	w	zawodach	nie	
wystartuje	piąta	drużyna	dotychcza-
sowych	rozgrywek	Klimontowianka.	
Co	było	przyczyną,	niewiemy,	choć	
w	kuluarch	mówiło	się	o	tej	sytuacji	
różnie.	 O	 wszystkim	 jednak	 miał	
zadecydować	 pierwszy	mecz	 fina-
łowych	rozgrywek,	w	którym	zmie-
rzyły	się	zespoły	K.S	Koprzywianka	
i	Wisły	Sandomierz.	Stawką	meczu	
było	 drugie	 miejsce	 w	 całych	 roz-
grywkach.	 Własna	 hala	 i	 publicz-
ność	 przemawiały	 za	 Koprzywian-
ką,	 ale	 rzeczywistość	 była	 trochę	
inna.	Do	tego	spotkania	zespół	nasz	
przystąpił	w	składzie:

W.	Ciach	nr	16,	P.	Gorycki	nr	12,	
K.	Pyszczek	nr	6,	W.	Mrozik	nr	8,	G.	
Chmielowiec	nr4,	M.	Papka	nr	17,	P.	
Zwolski	nr	8,	A.	Piątkowski	nr	15,	W.	
Piątek	nr	9,	D.	Lipiec	nr	7,	Ł.	Oszczu-
dłowski	nr	14.

Mecz	miał	 trzy	oblicza,	bardzo	
wyraźnie	 podzielone,	 pierwsze	 –	
walka	 o	 każdą	 piłkę	 i	 bramka	 za	
bramkę,	druga	odsłona	to	zdecydo-
wana	przewaga	Koprzywianki	i	ode-
rwanie	się	od	rywala	na	trzy	bramki,	
trzecia	to	pogoń	Wisły	i	dążenie	do	
wyrównania.	 Koprzywianka	 miała	
jednak	 bardziej	 wyrównany	 skład	
reprezentujący	 jednak	 wyższy	 po-
ziom.	 Miała	 również	 dwóch	 do-
świadczonych	 graczy	 Wojciecha	
Ciacha	i	Konrada	Pyszczka.	Spokój,	
technika	 i	 rozwaga,	 tych	 zawodni-
ków	spowodowała,	że	pozostali	gra-
cze	Koprzywianki	 czuli	 się	 pewnie	
mimo	 ambitnej	 podstawy	 drużyny	
Wisły	szczególnie	w	końcówce	me-
czu.	Wynik	meczu	dla	Koprzywianki	

uratował	Wojciech	Ciach	–	zdobyw-
ca	trzech	bramek,	pokazując	młod-
szym	 kolegom,	 jak	 wiele	 w	 piłce	
nożnej	zależy	od	techniki	połączo-
nej	z	przeglądem	sytuacji	na	boisku.	
Pan	Wojtek,	poraz	wtóry,	udowod-
nił	 swój	 talent	 połączony	 z	 umie-
jętnościami	 trenera.	Czy	może	 być	
lepszy	 przykład,	 jak	 trener	 grający	
w	drużynie	i	strzelający	największą	
ilość	bramek?	Brawami	i	okrzykami	
radości	 podziękowali	 kibice	 swoim	
zawodnikom	za	zwycięstwo	z	Wisłą	
Sandomierz	8:7.	To	zwycięstwo	dało	
im	drugie	miejsce	w	Turnieju,	cięż-

ko	wywalczone	 na	 koprzywnickim	
parkiecie.

W	 drugim	 meczu	 LZS	 Sambo-
rzec	 mający	 zdecydowaną	 prze-
wagę	 pokonał	 Huragan	 Wilczyce	
10:4.	 Po	 kilku	 minutach	 przerwy	
sędziowie	koprzywnickiego	turnieju	
panowie	Marcin	Bijak	i	Roman	Cena	
z	 Sandomierza	odgwizadali	walko-
wer	 dla	 zespołu	Zryw	Zbigniewice	
z	powodu	nie	stawienia	się	na	Tur-
nieju	zawodników	z	Klimontowa.	

Poniżej	 prezetujemy	 finałową	
tabelę.	

HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 
PREZESA PODOKRĘGU SANDOMIERSKIEGO:

Miejsce Nazwa Ilość Meczów Punkty Stosunek Bramek

1. LZS Samborzec 6 18 45:18

2. K.S. Koprzywianka 6 12 30:27

3. Wisła Sandomierz 6 10 38:33

4. Zryw Zbigniewice 6 10 27:23

5. Klimontowianka 6 6 25:32

6. Huragan Wilczyce 6 3 24:55

7. Sokół Jachimowice 6 3 28:45

Po	strzale	Wojtka	Ciacha	piłka	ląduje	w	bramce

Sędziowie	Koprzywnickiego	Turnieju

„Black	Stars”

Podziękowania
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Najlepszym	 zawodnikiem,	
a	 zarazem	 królem	 strzelców	 ca-
łego	 Turnieju	 z	 dorobkiem	 19	
bramek	 został	 Krzysztof	 Gugała	
z	LZS	Samborzec.

Podczas	 dekoracji	 zwycięz-
ców	 głos	 zabierali	 panowie	
E.	Kuśmira	–	dziękując	władzom	
powiatu	 i	 miasta	 Koprzywnica	
za	organizację	 i	oprawę	Turnieju	
piłkarskiego	–	te	chwile	spędzone	
w	 rywalizacj	 na	 parkiecie	 będą	
procentować	 w	 rozgrywkach	 na	
boisku.	 Nic	 tak	 nie	 wyrabia	 re-

fleksu	i	techniki	gry	jak	mecze	na	
parkiecie.

Pan	M.	Jońca	–	jestem	szczę-
śliwy,	 że	 Koprzywnica	 mogła	
gościć	 czołowe	 kluby	 piłkarskie	
naszego	 powiatu	 w	 naszej	 hali	
sportowej,	 która	 jest	 otwarta	 od	
kilku	miesięcy	dla	całej	 społecz-
ności	naszej	gminy.

Pan	Robert	Masternak	w	swo-
jej	wypowiedzi	podkreślił	zdrową	
rywalizację	 zawodników,	 bardzo	
dobrą	 organizację	 i	 oprawę	 Tur-
nieju	finałowego,	jak	również	wy-
soki	 poziom	 sędziowania	 zawo-

dów	 oraz	 w	 szczególny	 sposób	
podkreślił	 celowość	 organizowa-
nia	 tego	 rodzaju	 imprez,	 które	
przyczyniają	się	do	integracji	spo-
łecznej	i	rozwoju	sportu.

W	imieniu	organizatorów	tur-
nieju,	serdeczne	słowa	podzięko-
wania	za	uczestnictwo	i	przybycie	
na	turniej	gościom	i	zawodnikom	
wyraził	pan	Wojciech	Ciach.

Po	 dekoracji,	 zgodnie	 z	 ko-
przywnicką	 tradycją,	 wszyscy	
zawodnicy,	 goście	 i	 przebywa-
jący	jeszcze	w	hali	kibice	zostali	

poproszeni	na	poczęstunek	przy	
szwedzkim	 stole,	 który	 został	
przygotowany	 dzięki	 staraniom	
działaczy	 K.S.	 Koprzywianka,	
a	 szczególnie	 p.	 Bogusławie	 Su-
lickiej	i	p.	Małgorzacie	Ciach.	

Organizatorzy	 Turnieju	 ser-
decznie	dziękują	Panu	Prezesowi	
Gimnnej	 Spółdzielni	 Samopo-
moc	 Chłopska	 w	 Koprzywnicy	
Andrzejowi	 Zającowi	 oraz	 Panu	
Kierownikowi	 Piekarni	 za	 udzie-
loną	pomoc	 i	wsparcie	w	posta-
ci	 pieczywa	 na	 stół	 szwedzki.,	

p.	 Kazimierzowi	 Kitlińskiemu	
–	 wiceprzewodniczącemu	 Rady	
Miasta	 za	 wsparcie	 finansowe,	
Panu	 dyrektorowi	 Banku	 Spół-
dzielczego	 w	 Koprzywnicy	
Krzysztofowi	 Kaczmarczykowi,	
działaczom	 K.S.	 Koprzywianka	
za	 wsparcie	 finansowe,	 Miejsko	
Gminnemu	 Ośrodkowi	 Kultury	
i	 Sportu	 za	 szczególną	 pomoc	
w	realizacji	tego	przedsięwzięcia.	
Dziękujemy	 również	 dziewczętą	
z	zespołu	„BLACK	STARS”	za	ta-
neczne	wypełnienie	przerw	pod-
czas	turnieju.

Tekst	i	zdjęcia	J.Cz.

Zaproszeni	goście Dekoracja	kapitana	Koprzywianki

Poczęstunek



WIEŚCI ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Pod	takim	oto	tytułem	odbył	się	
zlot	harcerzy	z	hufców	ZHP	Sando-
mierz,	 Stalowa	 Wola,	 Tarnobrzeg.	
Był	 to	 drugi	 taki	 zlot	 w	 ubiegłym	
roku	harcerzy	 gościł	Hufiec	 Tarno-
brzeg.	W	 tym	 roku	 przyszedł	 czas	
na	 Sandomierz.	 Bazę	 noclegową	
stanowiła	 SP	 nr	 1	w	 Sandomierzu.	
Wszystko	 zaczęło	 się	 w	 piątkowe	
popołudnie	18	stycznia.	Po	zakwate-
rowaniu	i	odprawie	kadry	cała	grupa	
licząca	ponad	200	harcerzy	została	
podzielona	na	2	patrole.	Obie	gru-
py	 stanęły	 przed	 niełatwym	 zada-
niem.	 W	 grę	 wchodziło	 życie	 nie	
tylko	ich	samych,	ale	całego	Sando-
mierza	 i	 miejscowości	 położonych	
w	pobliżu	niego.	Wszystko	zaczęło	
się	 od	 tego	 ze	 do	 komendy	 zlotu	
wpłynął	 meldunek	 o	 nieprzyjacie-
lach	z	 kosmosu	którzy	zaatakowali	
Sandomierz	 pozostawiając	 bombę,		
którą	 należy	 jak	 najszybciej	 odna-
leźć	i	rozbroić.	Na	szczęście	dzięki	

zaradności	 harcerzy	 i	 doskonałej	
orientacji	w	terenie,	zadanie	wyko-
nano	na	czas.	Dokonano	bezpiecz-
nej	„detonacji”,	po	której	mogliśmy	
ujrzeć	fontannę	fajerwerków.	W	ten	
oto	 sposób	dobiegł	pierwszy	dzień	
harcerskiej	zabawy.	Po	nie	całkiem	
przespanej	 nocy,	 ponieważ	 jak	 to	
u	harcerzy	bywa	lubią	nocą	podja-
dać	smakołyki	z	plecaka,	albo	opo-
wiadać	sobie	straszne	historie,	uwo-
żone	 z	 drużyn	 patrole	 harcerskie	
wyruszyły	 na	 miasto	 uczestnicząc	
w	grze	 „Sokole	oko”.	Należało	od-
naleźć	 łapki	 naklejone	 na	 różnego	
typu	szyldy	i	reklamy.	Pod	tymi	od-
blaskami	kryły	się	litery	specjalnego	
szyfru.	 W	 tym	 zadaniu	 bezkonku-
rencyjna	pozostała	nasz	22	Drużyna	
Harcerska	 „Słoneczny	 Patrol”.	 Od-
naleźliśmy	 wszystkie	 litery	 szyfru,	
a	w	dodatku	byliśmy	pierwsi.	Dalsza	
część	 zabaw	 była	 w	 „Piszczelach”	
tam	też	jedna	z	naszych	druhen	Ma-

dzia	Partyka	odnalazła	ważny	skarb	
za	co	oczywiście	otrzymała	należną	
nagrodę.	 Później	 rozegrano	 konku-
rencje	sportowe	pomiędzy	Hufcami	
Sandomierz	 Stalowa	Wola	 i	 Tarno-
brzeg.	W	drodze	do	miejsca	kwate-
runku	zaproponowano	nam	bardzo	
smaczną	wojskową	grochówkę.	

Kiedy	nadszedł	wreszcie	czas	na	
tytułowe	Harcerskie	Harce	Halowe,	
wybrane	drużyny	hufców	wystarto-
wały	w	„turnieju	na	wesoło”	trzeba	
przyznać,	że	nie	było	łatwo,	a	wal-
ka	była	zacięta.	Po	ostatniej	konku-
rencji	okazało	się,	że	 trzeba	zrobić	
dogrywkę	 między	 Stalową	 Wolą	
a	 Sandomierzem,	 jednak	 gospoda-
rzom	nie	udało	się	wygrać.	To	jed-
nak	nie	był	koniec	wrażeń	tego	dnia.	
Otóż	 cały	 zlot	 wyruszył	 na	 nocne	
zwiedzanie	 podziemnej	 trasy	 tury-
stycznej,	a	potem	autobusami	prze-
mieściliśmy	się	na	ulicę	Portową	do	
CKIR	gdzie	odbył	się	koncert	zespo-

łu	harcerskiego	„Wołosatki”.	W	nie-
dzielę,	podczas	ostatniego	zlotowe-
go	dnia	w	Sandomierskiej	Katedrze	
J.E.	Ks.	bp.	Andrzej	Dzięga	odprawił	
Mszę	św.	w	intencji	harcerzy,	a	póź-
niej	 wysłuchaliśmy	 koncertu	 kolęd	
Młodzieżowej	Orkiestry	 Dętej	 pod	
kierownictwem	 kapelmistrza	 Mie-
czysława	Jakubowskiego.	

W	 ten	 sposób	 zakończyła	 się	
2	edycja	„Ha,	Ha,	Ha”	–	Harcerski	
Harców	 Halowych.	 Zmęczeni	 ale	
uśmiechnięci	 powróciliśmy	 do	 do-
mów	z	plecakiem	pełnym	przygód	
i	 ciepłych	 wspomnień,	 i	 notesem	
pełnym	nowych	znajomości.

Czuwaj!																											Dh	Ania

Harcerskie Harce Halowe 2008 

Betlejemskie Światło Pokoju	
przybywa	do	Polski	co	roku.	Z	Gro-
ty	 Narodzenia	 Jezusa	 Chrystusa	
w	Betlejem,	skauci	austriaccy	prze-
wożą	Go	 do	 Katedry	Wiedeńskiej,	
skąd	 odbierają	 Go	 skauci	 z	 pobli-
skich	krajów	i	przekazują	swoim	są-
siadom	tak,	by	Płomień	otoczył	całą	
Europę.	 Przesłanie,	 które	 towarzy-
szy	w	 tym	roku	wędrówce	Światła,	
brzmi:	 Betlejemskie	 Światło	 Pokoju	
„Stawiajmy	 wyzwania	 –	 świećmy	
przykładem”.	 Tegoroczne	 Światło	
Betlejemskie	było	dla	harcerzy,	 zo-
bowiązaniem	do	stawiania	wyzwań.	
Do	stawiania	wyzwań	sobie	samej,	
sobie	 samemu.	 Bo	 to	 właśnie	 jest	
sensem	harcerskiej	drogi.

w	Zakopanem.	Całości	sprzyjała	po-
goda	 i	miła	 atmosfera,	 jaka	 zawsze	
panuje	wśród	harcerzy.	Po	powrocie	
z	 granice	 słowackiej,	 druhny	 i	 dru-
howie	 „Słonecznego	 Patrolu”	 wraz	

POD ZNAKIEM SZAREJ LILIJKI
ło	się	przekazanie	Światła	Betlejem-
skiego.	 W	 obecności	 księdza	 Rek-
tora	WSD	oraz	zaproszonych	gości,	
druhny	i	druhowie	odebrali	płomień	
pokoju,	 by	 ponieść	 go	w	 najdalsze	
zakątki	 powiatu	 sandomierskiego.	
W	 tygodniu	 poprzedzającym	 Boże	
Narodzenie	 harcerze	 z	 naszej	 dru-
żyny	 przekazali	 	 Światło	 podczas	
porannych	 ,,Rorat”	 do	 kościołów	
w	 Koprzywnicy	 oraz	 roznosili	 do	
urzędów,	 instytucji,	 szkół,	 przed-
szkola	i	ludzi	potrzebujących.

Betlejemskie	 Światło	 jest	 sym-
bolem	 pokoju,	wzajemnego	 zrozu-
mienia	 poszczególnych	 ludzi	 i	 na-
rodów,	 jest	 znakiem	 nadziei,	 życia	
pozbawionego	 konfliktów	 i	 waśni.	
Harcerze	traktują	roznoszenie	Betle-
jemskiego	Ognia	 jako	 służbę,	 chcą	
pokazać	innym,	co	oznacza	niesie-
nie	pokoju	oraz	idea	braterstwa.	

Czuwaj!
Dh	Magda

W	niedzielę	16	grudnia	2007	 r.	
o	godzinie	10.00	Betlejemskie	Świa-
tło	Pokoju,	przywiezione	przez	skau-
tów	słowackich,	przekroczyło	grani-
cę	Polski.	Na	Łysej	Polanie	w	Tatrach	
odebrali	 je	 harcerze	 ze	 Związku	
Harcerstwa	Polskiego	m.in.	również	
delegacja	 naszej	 koprzywnickiej	
drużyny.	W	ten	sposób	Betlejemskie	
Światło	 Pokoju	 rozpoczęło	 swoją	
wędrówkę	po	kraju.	Przekazywane	
z	rąk	do	rąk	przez	harcerki	i	har-
cerzy	dotarło	do	wszystkich	po-
trzebujących,	do	rodzin,	szkół,	
szpitali,	kościołów	 i	mediów.	
Koprzywniccy	 harcerze	 po	
raz	 3	 mogli	 uczestniczyć	
bezpośrednio	 w	 przekazaniu	
światełka	do	Polski.	Podczas	wy-
jazdu	 po	 Betlejemski	 płomień	
odwiedzili	 schronisko	 górskie	
ZHP	 na	 Polanie	 Głodówka	 w	
Tatrach	oraz	Muzeum	Harcerstwa	

z	 innymi	 drużynami	 Hufca	 ZHP	
Sandomierz	 mieli	 okazję	 uczestni-
czyć	w	Mszy	św.	w	sandomierskim	
kościele	św.	Michała.	Po	Mszy	odby-


