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Święta Bożego Narodzenia to okres bardzo radosny w życiu każdego z nas. 
To czas, kiedy wszyscy się kochają, szanują, są uśmiechnięci i mili dla bliźniego. 
To czas, w którym zapominamy o niesnaskach i waśniach. To radosne chwile, 

w których znajomym i nieznajomym życzymy wszystkiego najlepszego. 
Jakże byłoby pięknie, gdyby te właśnie chwile przetrwały w nas na dłużej...

Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych w zgodzie ze światem 
i z sobą samym, pełnych życia, miłości oraz rodzinnego ciepła 

Świąt Bożego Narodzenia a Nowy 2009 Rok niech otworzy drogę do lepszego jutra. 
Dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Koprzywnica 

                           Burmistrz MiG Koprzywnica Marek Jońca 
                                                     wraz z pracownikami UG

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, wymagający wyjątkowej oprawy. W codziennej gonitwie zapominamy 
o tym, co najważniejsze, a przecież potrzeba tak niewiele. Przyjmijcie, więc Państwo nietypowe, choć za to 
płynące prosto z serca życzenia:
...By w pokoju tej nocy pobladły troski nasze i niepokoje zgasły, by każdy z każdym dzielił się sercem,
jak wigilijnym opłatkiem - z dobrymi łzami w oczach, by ktoś przebaczył, ktoś rozpłakał się nad winą darowaną, 
by ktoś zamknięte drzwi otworzył, by wszyscy byli dobrej woli a ponad światem pokój.. Boży pokój...
Niech przez wszystkie kolejne dni, nowego roku karty naszego życia wypełnia dobre zdrowie, wzajemna 
życzliwość i radość bez śladów cierpienia, zawiści czy złości.                                                                                                                             Dyrekcja i pracownicy MGOKiS

Witaj Królowo 
Matko i Nadziejo 
nasza…

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Pragniemy złożyć Państwu

życzenia, zdrowia , szczęścia,
i wszelkiej pomyślności
Przewodniczący RM Stanisław Pawlik

i Radni Miasta i Gminny Koprzywnica.

Jak	 doszło	 do	 rozpoczęcia	 tej	
wizyty	 Matki	 u	 swoich	 dzieci	 po	
poszczególnych	diecezjach	naszego	
kraju?	Aby	odpowiedzieć	na	to	pyta-
nie	należy	cofnąć	się	do	roku	1956.	
Ówczesny	prymas	Polski	Sługa	Boży	
kardynał	Stefan Wyszyński	przeby-
wa	w	miejscu	odosobnienia	w	Ko-

mańczy,	 uwięziony	 przez	 obecne	
władze.	Kościół	w	Polsce	przygoto-
wuje	się	do	uroczystości	Jubileuszu	
300-lecia	ogłoszenia	Maryi	Królową	
Polski.	Kanałami	tylko	sobie	wiado-
mymi	Prymas	Tysiąclecia	przekazuje	
tekst	 Jasnogórskich	Ślubów	Narodu	
do	 odczytania	 go	 przed	 obliczem	

Maryi,	 a	 także	 wyraża	 pragnienie,	
by	 cudowny	 obraz	 został	 wynie-
siony	 na	 główne	 uroczystości	 na	
Wały	Jasnogórskie.	Temu	pragnieniu	
biskupi	 czynią	 zadość	 26	 sierpnia	
1956	roku.	W	momencie,	gdy	uno-
szą	 obraz,	 by	 Nim	 pobłogosławić	
zebrany	ponad	milionowy	lud,	rodzi	
się	 spontaniczny	 okrzyk	 wiernych:	
„Matko	zejdź	do	nas!	Matko,	bądź	
z	nami!	Matko,	kochamy	Cię!	Mat-
ko,	nie	opuszczaj	nas!”	To	zainspiro-
wało	hierarchów	Kościoła	w	Polsce	
do	 zorganizowania	 nawiedzenia	
wszystkich	 parafii	 naszej	 Ojczyzny	
przez	kopię	Cudownego	Wizerunku	
Matki	Bożej	Jasnogórskiej.	Gdy	wy-
konano	 ową	 kopię,	 ksiądz	 prymas	

udaje	 się	do	Watykanu	po	 specjal-
ne	 apostolskie	 błogosławieństwo,	
które	 otrzymuje	 od	 papieża Piu-
sa XII.	 I	 tak	 26	 sierpnia	 1957	 roku	
rozpoczyna	 się	 peregrynacja	 po	
poszczególnych	 parafiach	 naszego	
kraju.	 Jednakże	 nie	 trwa	 to	 długo.	
Komunistyczne	 władze	 nie	 mogą	
zdzierżyć	 tłumnie	 gromadzących	
się	ludzi	na	modlitwie	i	manifestacji	
swojej	religijności	i	wiary.	Posuwają	
się	do	drastycznych	środków,	jakim	
okazuje	 się	 „aresztowanie”	 obrazu	
w	1966	 roku.	Pomimo	 tego	nawie-
dzenie	w	parafiach	trwa	nadal,	choć	
bez	Cudownego	Wizerunku	Nawie-
dzenia.	 Od	 tego	 momentu	 przez	
następne	 6	 lat	 z	 parafii	 do	 parafii	

przekazywane	 są	 puste	 ramy	wraz	
ze	 świecą	 i	 ewangeliarzem.	Dzięki	
ks. Józefowi Wójcikowi,	 który	 po-
dejmuje	 się	 w	 konspiracji	 wykra-
dzenia	 obrazu,	 wraca	 ów	 wizeru-
nek	 na	 szlak	 nawiedzenia	 właśnie	
w	ówczesnej	naszej	diecezji.	Już	od	
tego	 czasu	 peregrynacja	 przebiega	
bez	większych	problemów	aż	do	jej	
zakończenia	 12	 października	 1980	
roku.	 Drugie	 nawiedzenie	 wszyst-
kich	 parafii	 rozpoczyna	 się	 3	maja	
1985	roku	i	aktualnie	w	nim	uczest-
niczymy.	

Pod takim hasłem nasza diecezja przeżywa 
już po raz drugi Nawiedzenie Matki Bożej Jasno-
górskiej w Cudownym Wizerunku Nawiedzenia. 
Ten błogosławiony czas rozpoczął się 13 września 
2008 roku w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża 
Świętego na Świętym Krzyżu i trwać będzie przez 
rok. Ostatnia peregrynacja w ówczesnej diecezji 
sandomiersko-radomskiej miała miejsce w latach 
1972-1973. Zawsze było to przeżycie pełne głębi 
i naznaczone szczególnym działaniem łaski. 

(ciąg	dalszy	na	str.	2)
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Do	tak	ważnego	wydarzenia	nie	sposób	się	
odpowiednio	nie	przygotować.	Dlatego	to	od	
2	grudnia	przeżywaliśmy	w	parafii	św.	Floriana	
w	Koprzywnicy	Misje	Święte.	Któż	inny	mógł-
by	 je	 lepiej	 poprowadzić	 niż	 przedstawiciel	
zakonu	ojców	paulinów,	którzy	stoją	na	straży	
świętego	wizerunku	Królowej	Polski?	Dlatego	
też	ks. Proboszcz Jerzy Burek	prosi	o. Sylwe-
stra Kopyta	o	przygotowanie	całej	wspólnoty	
parafialnej	na	ten	niezwykły	dzień	odwiedzin	
Matki	u	swoich	dzieci.	Misje	Święte	rozpoczy-
nają	się	Apelem	 Jasnogórskim	 i	 trwają	aż	do	
momentu	spotkania	się	z	Królową.	Sam	dzień	
nawiedzenia	 przypada	 8	 grudnia	 w	 uroczy-
stość	Maryjną	Niepokalanego	Poczęcia.	Już	od	
godziny	16.00	świętofloriańscy	parafianie	gro-
madzą	się	w	kościele	na	nabożeństwie	ocze-
kiwania,	które	prowadzi	ojciec	misjonarz.	Gdy	
zbliża	 się	 święta	godzina	 spotkania	z	Matką,	
wszyscy	wyruszają	w	uroczystej	 procesji,	 by	
przywitać	 i	wprowadzić	Maryję	w	progi	 na-
szej	 parafii.	Miejsce	 jakże	utęsknionego	 spo-
tkania	znajduje	się	na	ul	11-go	Listopada	przy	
figurze	Matki	Bożej.	To	tam	o	godzinie	17.00	
podjeżdża	 samochód-kaplica,	 przybywający	
do	nas	z	Chodkowa,	z	Cudownym	Wizerun-
kiem	 Nawiedzenia.	 Gdy	 zostaje	 On	 wyjęty	
ks. Bp Andrzej Dzięga	oraz	proboszcz	para-
fii	ks. Jerzy Burek	całują	święte	ramy	obrazu	
i	tym	gestem	witają	Maryję	wśród	naszej	spo-
łeczności.	Na	swoje	ramiona	biorą	Cudowny	
Wizerunek	kapłani	pochodzący	z	tejże	parafii,	
a	wszyscy	wierni	padają	na	kolana	by	śpiewem	
„O	Maryjo,	witam	Cię”	uczcić	naszą	Królową.	
Następnie	obraz	niesiony	jest	przez	poszcze-
gólnych	 przedstawicieli	wspólnoty	w	 asyście	
strażaków:	ojców,	matek,	młodzieży	żeńskiej,	
młodzieży	 męskiej.	 Po	 dojściu	 do	 kościoła,	
ustawieniu	 Cudownego	 Wizerunku	 Nawie-
dzenia	 na	 specjalnie	 na	 tą	 okazję	 przygoto-
wanym	miejscu	w	nawie	południowej	naszej	
świątyni,	na	ołtarzu	Matki	Bożej	Różańcowej,	
zapaleniu	 świecy	 nawiedzenia,	 odśpiewaniu	
Akatystu	 (hymnu	liturgicznego,	 typowego	dla	
Kościołów	 Wschodu,	 przede	 wszystkim	 dla	
Cerkwi	 prawosławnej)	 ku	 czci	 Najświętszej	
Maryi	Panny,	odśpiewaniu	ewangelii	o	nawie-
dzeniu	św.	Elżbiety	przez	Matkę	Bożą,	odczy-
taniu	telegramu	od Ojca Świętego Benedykta 
XVI i	po	powitaniu	przez	proboszcza	parafii,	
Burmistrza	Miasta	 i	Gminy	Koprzywnicy,	 ro-
dzin,	młodzieży	 i	dzieci	 rozpoczyna	się	uro-

czysta	msza	święta,	której	przewodniczy	Jego 
Ekscelencja ks. Bp Andrzej Dzięga	w	 towa-
rzystwie	 licznie	przybyłych	kapłanów.	O	go-
dzinie	 21	 tradycyjny	 Apel	 Jasnogórski,	 który	
ma	wyjątkową	wymowę	 tego	dnia,	gdyż	 jest	
sprawowany	dokładnie	w	55	rocznicę	pierw-
szego	wykonania	i	w	44	rocznicę	śmierci	au-
tora	 tejże	 kopii	 Cudownego	 Jasnogórskiego	
Wizerunku.	Godzinę	 później	 adorację	 przed	
świętym	obliczem	Maryi	podejmuje	młodzież	
parafii,	a	o	godzinie	23	sprawowane	jest	Nabo-
żeństwo	dziękczynne	przodkom	za	przekaza-
ną	wiarę.	Północ	to	czas,	gdy	przy	Maryi	stają	
kapłani	pochodzący	z	 tejże	parafii,	w	liczbie	
14,	 by	 sprawować	Pasterkę	Maryjną	 i	modlą	
się	o	powołania	z	naszej	wspólnoty	parafial-
nej.	 Po	 jej	 zakończeniu	 adorację	 podejmują	
poszczególne	ulice	naszego	miasta	i	poszcze-
gólne	wioski,	które	trwa	aż	do	godziny	5.30,	
kiedy	 to	 rozbrzmiewać	 zaczynają	 Godzinki	
o	Niepokalanym	Poczęciu	Najświętszej	Maryi	
Panny.	 Tuż	 po	 ich	 zakończeniu	 sprawowane	
są	Roraty.	O	godzinie	8.30	w	świątyni	groma-
dzą	się	 ludzie	chorzy.	Wówczas	 to	 jest	 spra-
wowana	msza	św.	w	ich	intencji,	podczas	któ-
rej	zostaje	udzielony	sakrament	namaszczenia	
chorych.	 Kolejną	 grupą	 przychodzącą	 przed	
obraz	 Jasnogórskiej	 Madonny	 są	 najmłodsi	
parafianie	–	dzieci	oraz	matki	oczekujące	po-
tomstwa.	Na	mszy	św.	o	godzinie	10.30	modlą	
się	o	opiekę	i	zostaje	udzielone	im	specjalne	
błogosławieństwo.	 Dzieci	 i	 młodzież	 szkol-
na	przybywa	przed	Maryję	o	godzinie	12,	by	
podczas	adoracji	wypowiedzieć	to,	co	dyktuje	
i	 czuje	 serce.	Msza	 Święta	 pożegnalna	 spra-
wowana	 jest	 o	 godzinie	 15.	 Celebruję	 ją	 ks. 
Proboszcz Jerzy Burek	 dziękując	 za	dar	 na-
wiedzenia	 parafii.	 Gdy	 kończy	 się	 uroczysta	
celebra ks. Bp Edward Frankowski	błogosławi	
wszystkim	obecnym	obrazki	Matki	Bożej	oraz	
egzemplarze	 Pisma	 Świętego.	 Po	 tym	 akcie	
pasterz	parafii	–	ks.	Proboszcz	zawierza	całą	
wspólnotę	Maryi.	Następnie	w	uroczystej	pro-
cesji	następuje	odprowadzenie	obrazu	do	pa-
rafii	Matki	Bożej	Różańcowej	rozpoczynającej	
cudowną	dobę	nawiedzenia.	

Choć	 czas	 peregrynacji	 dobiegł	 końca,	
to	 w	 rzeczywistości	 dopiero	 się	 rozpoczyna	
okres	wzrostu	tego	ziarna	zasianego	w	nasze	
serca	 podczas	 nawiedzenia.	 Maryjo,	 bądź	
z	nami	zawsze,	Tobie	zawierzamy	całe	nasze	
życie	i	wszystkie	sprawy,	bądź	naszą	najlepszą	
Matką!
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Koprzywnica,	w	dniach	8-10	grudnia,	prze-
niknięta	była	szczególną	atmosferą,	ubogaco-
ną	„Maryjnym	Duchem”.	Za	sprawą	Peregry-
nacji	Matki	Bożej	Częstochowskiej	w	Świętym	
Wizerunku	Nawiedzenia	 czas	 ten	wpisał	 się	
„złotymi	głoskami”	w	historię	naszego	miasta.	

Wspólnota	 naszej	 parafii	 pw.	 Matki	 Bo-
żej	Różańcowej	przygotowywała	 się	do	 tego	
wielkiego	wydarzenia	przez	5	dni	misji,	pro-
wadzonych	 przez	 Ojca Marka Kowalskiego 
z	zakonu	Ojców	Paulinów.	Ojciec	misjonarz	
wprowadził	 wiernych,	 tych	 z	 Koprzywnicy,	
Łukowca	i	Krzcina,	w	stan	czuwania	i	pełnego	
oczekiwania	na	przybycie	Matki	Najświętszej.	

Wtorek,	 9	 grudnia,	 naznaczony	 został	
podniosłą	chwilą	i	niebywałą	Bożą	łaską,	któ-
ra	spłynęła	na	naszą	świątynię.	O	godz.	16.00	
rozpoczęło	się	Nabożeństwo	Maryjne,	mające	
na	celu	pełne	ożywienie	gotowości	 ludzkich	
serc	na	przyjęcie	 Jasnogórskiej	 Pani.	 Po	 jego	
zakończeniu	w	pięknie	uformowanej	procesji	
nasza	wspólnota	udała	się	na	spotkanie	z	Mat-
ką.	Podążając	ulicą	11	listopada	szpaler	proce-
syjny	dotarł	do	miejsca,	w	którym	wybrzmia-
ły,	jakże	wymowne,	słowa	„O	Maryjo,	witam	
Cię”.	Ku	radości	całej	naszej	wspólnoty	para-
fialnej,	Matka	Najświętsza	w	Cudownym	Ob-
razie	 Jasnogórskim,	 została	 nam	 przekazana	
przez	Proboszcza	i	wiernych	kościoła	pw.	św.	
Floriana.	Jako	pierwszy	ramy	Cudownego	Ob-
razu	ucałował	ks. Proboszcz Marek Dzióba,	
którym	 to	 gestem	 oficjalnie	 zainicjował	 czas	
Nawiedzenia	w	naszej	parafii.	Procesja,	wraz	
z	 obecnym	 tego	 dnia	 ks. Biskupem Edwar-
dem Frankowskim,	prowadzona	przez	poczty	
sztandarowe	 i	 feretrony,	 uatrakcyjniona	 ko-
przywnickimi	„bziukami”,	udała	się	ku	świątyni	
Matki	Bożej	Różańcowej.	Obraz	Matki	Bożej	
Częstochowskiej	chwytały	kolejno	ręce	przed-
stawicieli	 naszych	 ojców,	 matek,	 młodzieży	
z	Łukowca,	młodzieży	koprzywnickiej,	a	tak-
że	Legionu	Maryi,	Kółka	Różańcowego	i	stra-
żaków,	którzy	 jako	ostatni	wnieśli	na	 swoich	
ramionach	Matkę	Bożą	do	świątyni.	Wnętrze	
kościoła,	upiększone	wystrojem	kwiatów,	dy-
wanów,	strojnych	obrusów,	wystylizowane	na	
wzór	jasnogórskiej	kaplicy,	uczyniło	tę	świąty-
nię,	w	tym	wyjątkowym	czasie,	prawdziwym	
Domem	Matki	Bożej	Częstochowskiej.	

Słowa	powitania	popłynęły	ku	Cudowne-
mu	Obliczu	Matki	z	ust	ks.	Proboszcza,	Bur-
mistrza	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	–	Pana 
Marka Jońcy,	 oraz	 przedstawicieli	 tutejszych	
rodzin,	młodzieży	 i	 dzieci.	 Uroczystej	Mszy	
św.	powitalnej	przewodniczył	Jego Ekscelen-
cja ks. Bp. Edward Frankowski	w	koncelebrze	
ks. dra Jacka Beksińskiego –	Wikariusza	Bisku-
piego	oraz	księży	Proboszczów	z	Koprzywnicy		
i	 całego	 dekanatu.	 Po	 zakończonej	 Liturgii	
Eucharystycznej	swoje	czuwanie	miały	Kółka	
Różańcowe,	Legion	Maryi	i	młodzież.	

Dokładnie	o	północy	miała	miejsce	Paster-
ka	Maryjna	celebrowana	przez	kapłanów,	któ-
rzy	pochodzą	z	naszej	parafii	i	tych,	którzy	tu-
taj	pracowali.	Najświętsza	Ofiara	Chrystusowa	
sprawowana	 była	 pod	 przewodnictwem	 ks. 
dra Jacka Beksińskiego – Dziekana	dekanatu	
ostrowieckiego.	 Homilię	 do	 zgromadzonych	
wiernych	wygłosił	ks. kan. Jerzy Beksiński	 -	
nowomianowany	 Dziekan	 dekanatu	 święto-
krzyskiego.	Obok	nich	przy	Ołtarzu	Pańskim	
stanęli:	ks. dr Jacek Staszak - Dziekan	deka-
natu	 janowskiego,	 ks. kan. Józef Stylski,	 ks. 
Ryszard Podlewski,	ks. Leszek Chamerski,	ks. 
Tomasz Lis,	ks. Marian Zaręba,	ks. Artur Bur-
dzy.	Po	zakończonej	Mszy	św.	rozpoczęło	się	
całonocne	czuwanie	w	świątyni.

Następnego	 dnia	 w	 godzinach	 dopołu-
dniowych	 sprawowane	 były	 dwie	 Msze	 św.	
Pierwsza	połączona	była	 ze	 specjalnym	bło-
gosławieństwem	 niemowląt	 i	 dzieci	 przed-
szkolnych.	 Kolejna,	 przeznaczona	 dla	 osób	
chorych	 i	 w	 podeszłym	 wieku	 połączona	
była	z	namaszczeniem	osób	świętymi	olejami.	

W	południe	na	wspólnej	adoracji	zgromadzili	
się	 uczniowie	 i	 nauczyciele	 z	Zespołu	 Szkół	
Ogólnokształcących	 i	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Koprzywnicy.

Akcentem	wieńczącym	obchody	 uroczy-
stości	 ku	 czci	 Matki	 Bożej	 Częstochowskiej	
w	naszej	parafii	była	Msza	św.	o	godz.	15.00,	
na	 zakończenie,	 której	 ks.	 Proboszcz	 doko-
nał	 aktu	 zawierzenia	 Maryjnej	 opiece	 całej	
wspólnoty	parafialnej.	Jego Ekscelencja ks. Bp 
Andrzej Dzięga,	który	przybył	na	pożegnanie	
Matki	 Bożej,	 wyraził	 wdzięczność	 wszyst-
kim,	którzy	przyczynili	się	do	tak	wyrazistego	
uczczenia	Jasnogórskiej	Pani.	

Ostateczne	 pożegnanie	 z	 Matką	 Bożą	
Częstochowską	 nastąpiło	 przed	 bramą	 przy-
kościelnej	 dzwonnicy.	 W	 tym	 miejscu	 Cu-
downy	Obraz	został	po	raz	ostatni	uniesiony	
w	górę	i	nastąpił	pożegnalny	śpiew	na	cześć	
Matki	Najświętszej.	Jasnogórska	Pani	w	eskor-
cie	wozów	 strażackich	 udała	 się	w	 kierunku	
parafii	w	Skotnikach.	

Nawiedzenie	 Matki	 Bożej	 Częstochow-
skiej	było	żywym	przykładem	działania	 łaski	
Bożej	 w	 ludziach.	Mobilizacja	 serc	 ludzkich	
ubogaciła	i	upiększyła	ten	święty	czas	od	stro-
ny	wizualnej	 i	 duchowej.	 Ślicznie	 przyozdo-
bione	kościoły,	kaplice,	ulice	i	budynki	raczy-
ły	swym	wystrojem	nie	tylko	ludzkie	oko,	ale	
nade	 wszystko	 uradowało	 oblicze	 Królowej	
Polski,	która	z	godnością	i	wielką	czcią	została	
przez	 Koprzywniczan	 powitana.	 Największe	
jednak	przeżycia,	w	tym	niezwykłym	czasie,	
dokonywały	 się	 we	 wnętrzu	 człowieka.	 Ich	
wyrazem	 był	 zauważalny	 na	 ludzkich	 twa-
rzach	 zachwyt,	 podziw	 i	 radość,	 która	 nie-
jednokrotnie	wyrażana	była	przez	łzy.	To	ona	
–	Matka,	przygotowała	nas	na	przyjście	swoje-
go	umiłowanego	Syna,	z	narodzenia,	którego	
radość	przenika	nasze	serca.

Opr.	Ks.	Adrian	Kalek

(ciąg	dalszy	ze	str.	1)

Maryjo, ozdobo naszej kochanej ojczyzny.
Twój święty wizerunek oblicze ziemi nam zmienia. 
Przez tyle już wieków koiłaś cierpienia blizny 
Powstałe w polskim narodzie przez pokolenia, 
Dlatego wiedziemy żywot narodu tak żyzny 
Ku chwale Twojego Miriam - świętego imienia.

Z koprzywnickiej krainy płynie ku Tobie Matko słowo
Lud ten pragnie uczcić Orędowniczkę swoją
Jasnogórska Pani, śliczna Polski Królowo 
Za Twoją przemożną przyczyną rany w nas się goją
Napełniłaś miłością nasze rodziny na nowo
Bo Tyś Maryjo, życia naszego ostoją! 

,,Maryjny Duch”
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WyWiad z burMistrzeM
2008 – cóż to był za rok…365 kolejnych zmian powoli wkradających się w nasze życie.
Czy były to zmiany na lepsze czy na gorsze? Takiej oceny każdy z nas dokona sam i zdania jak zwykle 
będą podzielone, by jednak ułatwić mieszkańcom wyrobienie sobie opinii na temat działań 
naszej władzy i zaszłych przemian bądź ich braku, przeprowadzono wywiad
z Burmistrzem Miasta i Gminy Koprzywnica - Panem mgr inż. Markiem Jońcą.

1. Panie Burmistrzu, mija już drugi rok 
pana włodarzowania czy to były owocne lata?

Rzeczywiście,	 czas	 tak	 szybko	 biegnie,	
5	grudnia	minęło	dwa	lata,	gdy	z	woli	miesz-
kańców	naszej	pięknej	Gminy	złożyłem	uro-
czyste	ślubowanie	obejmując	zaszczytną	funk-
cję	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica.

Minione	dwa	lata	w	mojej	ocenie	to	okres	
niezwykle	 trudny,	 bardzo	 pracowity,	 okres	
twórczy	 i	 poprawiający	 wizerunek	 naszego	
miasta	 i	 gminy,	 okres	 dostosowujący	 Urząd	
i	Gminę	do	nowych	warunków	wynikających	
z	przynależności	Polski	do	Unii	Europejskiej,	
do	możliwości	 korzystania	 z	 funduszy	 euro-
pejskich.	To	czas	wielu	 spotkań	z	mieszkań-
cami	naszej	Gminy	i	poznawania	problemów,	
które	należy	rozwiązać	w	bliższej	lub	dalszej	
perspektywie	czasu.	Minione	dwa	lata	to	okres	
wielu	bardzo	pożytecznych	spotkań	i	kontak-
tów,	które	przyniosły	wymierne	korzyści	mate-
rialne	dla	naszej	Gminy.	W	tym	czasie	niemal	
wszyscy	pracownicy	Urzędu	i	jednostek	orga-
nizacyjnych	 uczestniczyli	 w	 różnych	 szkole-
niach,	naradach,	i	konferencjach	dotyczących	
podwyższenia	kwalifikacji,	lepszej	i	sprawniej-
szej	obsługi	 interesantów,	umiejętności	wdra-
żania	nowych	przepisów	i	zasad	prawa	unij-
nego,	ale	i	zmieniających	się	przepisów	prawa	
polskiego,	czy	wreszcie	nauczenia	się	pisania	
wniosków	o	dotacje	finansowe	z	Unii	Europej-
skiej.	To	okres	postarania	się	i	pozyskania	zna-
czących	ilości	dóbr	materialnych	i	środków	fi-
nansowych	z	różnych	funduszy	w	tym	z	UE	na	
realizację	wielu	jakże	potrzebnych	inwestycji	
i	 remontów,	a	 także	unowocześniania	naszej	
gminy,	nadrabiania	opóźnień	i	porządkowania	
minionego	czasu.	Jestem	dumny,	iż	w	okresie	
tych	 dwóch	 lat	 udało	 się	 zorganizować	 tak	
wiele	 pożytecznych	 imprez	 i	 pięknych	 uro-
czystości,	w	 których	uczestniczyło	 tak	wielu	
naszych	 mieszkańców,	 dzieci	 i	 młodzieży,	
a	 także	 różne	 organizacje	 i	 stowarzyszenia.	
Mogę	powiedzieć	z	dumą	i	ogromną	satysfak-
cją,	że	te	dwa	lata	mojej	pracy	i	Urzędu	były	
bardzo	owocne	 i	przyniosły	wiele	zmian	ko-
rzyści	dla	naszej	Gminy.	Zostały	określone	za-
dania	i	opracowane	projekty	wielu	inwestycji,	
a	także	zapewnione	warunki	do	ich	sfinanso-
wania	począwszy	już	od	2009	roku.

2. Co z zaplanowanych działań udało się 
zrealizować?

Lista	 tych	działań	 i	 zadań	 jest	długa,	po-
staram	się	w	miarę	precyzyjnie	przedstawić	ją	
naszym	 mieszkańcom,	 naszym	 czytelnikom	
oraz	określić	poniesione	nakłady.

Zacznę	od	infrastruktury	drogowej,	bo	do-
bre	drogi	 to	klucz	do	rozwoju	Gminy,	to	po-
prawa	bezpieczeństwa,	 to	wygoda	 i	 komfort	
w	przemieszczaniu	 się,	 to	wreszcie	oszczęd-
ność	 czasu	 i	 paliwa.	Dlatego	 też	 odbudowa	
istniejących	dróg,	naprawa	i	budowa	nowych	
jest	 jednym	 z	 najważniejszych	 priorytetów	
w	planach	naszej	Gminy.	W	minionych	dwóch	
latach	na	 terenie	naszego	miasta	 i	gminy	zo-
stało	 odbudowanych,	 wyremontowanych	
bądź	też	wybudowanych	nowych	dróg	ponad	
12	 km	na	wartość	 około1	760	160,00	 zł.	 Są	
to	 drogi	 gminne	 i	 drogi	 powiatowe,	 realizo-
wane	 i	 finansowane	wspólnie	ze	Starostwem	
Powiatu	sandomierskiego.	Cenię	sobie	bardzo	
współpracę	w	tym	zakresie	z	naszymi	radny-
mi	 powiatowymi	 i	 z	 panem	 starostą,	 którzy	
wspierają	 mnie	 w	 tych	 staraniach,	 i	 którzy	
skutecznie	zabiegają	o	środki	na	ten	cel	w	Ra-
dzie	 Powiatu.	 Składam	 tą	 drogą	 serdeczne	
podziękowania.	Ważniejsze	odcinki	zrealizo-
wanych	dróg	powiatowych	to	Świężyce	-	Skot-
niki,	Zbigniewice-	Klimontów,	które	to	odcin-

ki	 połączyły	wreszcie	 po	wielu	 latach	 nasze	
sąsiednie	 gminy.	 Inne	 odcinki	 to	 Postronna	 -	
Dmosice,	droga	w	Beszycach	czy	odbudowa	
drogi	w	Świężycach	i	w	Koprzywnicy	ul.	Pił-
sudskiego	oraz	odcinek	w	Krzcinie.	Odbudo-
wane	zostały	także	odcinki	dróg	powiatowych	
w	Dmosicach	i	Gnieszowice	–	Koprzywnica.	
Jeśli	chodzi	o	drogi	gminne	to	wykonane	zosta-
ły	w	 Postronnie,	Dmosicach,	 Zbigniewicach,	
Beszycach,	 Trzykosach,	 w	 Gnieszowicach,	
Sośniczanach,	 Świężycach,	 Błoniu,	 Ciszycy,	
Łukowcu,	Kamieńcu	oraz	w	Koprzywnicy	i	na	
osiedlu	Cegielnia.	Na	Zarzeczu	kontynuowa-
na	była	budowa	chodnika	przy	ul.	Zarzecze.	
Na	inwestycje	drogowe	i	remonty	dróg	Gmi-
na	wydatkowała	łącznie	jak	już	wspomniałem	
1	760	160,00	złotych,	z	tego	udało	się	pozy-
skać	dofinansowanie	z	zewnątrz	w	wysokości.	
725	270,00	zł.	

Olbrzymim	 utrudnieniem	 i	 zmorą	 na	 te-
renie	naszej	Gminy	a	głównie	na	powiślu	 są	
drogi	dojazdowe	do	pól.	Tymi	fatalnymi	dro-
gami	 rolnicy	 transportują	 swoje	 płody	 rol-
ne.	To	ogromne	zapóźnienie,	 to	 temat,	który	
spędza	mi	sen	z	oczu.	Wiem,	że	nasi	rolnicy	
cierpliwie	znoszą	te	uciążliwości,	ale	chcę	też	
zapewnić,	że	już	zimą	i	w	całym	2009	r.	o	ile	
warunki	pozwolą	nastąpi	znaczne	złagodzenie	
tych	uciążliwości,	na	początku	roku	przystąpi-
my	do	naprawy	tych	dróg.	

Mam	 świadomość,	 że	 jest	 to	 o	wiele	 za	
mało,	potrzeby	w	tym	zakresie	są	olbrzymie,	
dlatego	planuje	się	na	najbliższe	lata	wybudo-
wanie	ponad	7	km	nowych	dróg	oraz	odbudo-
wę,	co	najmniej	5	km	na	łączną	kwotę	około	
7	mln	złotych.	 Jeszcze	w	 tym	 roku	ogłosimy	
przetarg	na	5-cio	kilometrowy	odcinek	drogi	
Cegielnia	-	Beszyce	a	wiosną	na	drogę	w	Bło-
niu.	 Mamy	 na	 ten	 cel	 zapewnione	 dofinan-
sowanie	ze	środków	UE	 i	MSWiA.	Pozostałe	
drogi	 gminne	 i	 powiatowe	 realizowane	będą	
ze	 środków	 budżetu	 Gminy,	 MSWiA	 oraz	
wspólnego	finansowania	ze	Starostą.

3. Panie Burmistrzu a inne zadania?
	
Wykonany	został	wodociąg,	na	który	wie-

le	lat	czekali	mieszkańcy	Koloni	Gnieszowice.	
Własnymi	siłami	wybudowany	został	odcinek	
ponad	800	m	wodociągu,	który	zasilany	 jest	
z	 kolektora	 dostarczającego	 wodę	 do	 Jachi-
mowic	 z	 Gminy	 Samborzec.	 Poza	 tym	 też	
własnymi	 siłami	 wykonany	 został	 wodociąg	
na	ulicy	Krakowskiej	oraz	podana	woda	nowo	
wybudowanym	wodociągiem	dla	kilku	miesz-
kańców	 na	 Osiedlu	 Cegielnia.	 Zamierzamy	
jeszcze	dla	kilku	mieszkańców	wykonać	wo-
dociąg	na	ulicy	szkolnej	i	również	na	tej	ulicy	
uzbroić	w	wodę	kilka	działek,	na	których	po-
budowane	zostaną	domy	mieszkalne.

Jeśli	chodzi	o	zamierzenia	w	zakresie	ka-
nalizacji	 to	 do	 tego	 przedsięwzięcia	 przygo-
towujemy	się	bardzo	starannie	i	cieszę	się,	że	
w	 niedługim	 czasie	 będziemy	 przygotowy-
wać	się	do	złożenia	wniosku	na	realizację	tak	
ważnego	 społecznie	 i	potrzebnego	przedsię-
wzięcia.	 Posiadamy	 kompletną	 dokumenta-
cję	techniczną	na	modernizację	oczyszczalni	
ścieków	 w	 Koprzywnicy,	 w	 końcowej	 fazie	
opracowania	jest	dokumentacja	na	dokończe-
nie	kanalizacji	w	Koprzywnicy	oraz	daleko	za-
awansowane	 prace	 projektowe	 na	 pozostałe	
etapy	kanalizacji	w	Gminie.	Koszt	kompletnej	
dokumentacji	 technicznej	na	wszystkie	etapy	
realizacyjne	wynosi	ok	900	tys	złotych.	

Z	zadań	niezwykle	ważnych,	które	są	w	sfe-
rze	 szczególnego	zainteresowania	Burmistrza	
jest	oświata.	Prowadzenie	szkół	 i	przedszkoli	
jest	zadaniem	własnym	Gminy.	Na	utrzymanie	
oświaty	Gmina	przeznacza	ponad	40	%	swo-
jego	budżetu.	Dążeniem	jest,	aby	szkoły	rze-

czywiście	 prowadzone	 były	 na	 najwyższym	
poziomie,	dobrze	wyposażone,	przyjazne	dla	
uczniów,	zapewniające	wszechstronny	rozwój	
dzieci	i	młodzieży,	a	zainteresowania	uczniów	
realizowane	 były	 także	 na	 zajęciach	 poza-
lekcyjnych.	Dążeniem	 i	marzeniem	 jest,	 aby	
dzieci	i	młodzież	szczególnie	uzdolniona	mo-
gła	 swoje	 zdolności	 udoskonalać	 dodatkowo	
w	ramach	zajęć	w	Miejsko-Gminnym	Ośrod-
ku	 Kultury	 i	 Sportu,	 czy	 też	 poza	 miejscem	
swojego	 zamieszkania.	 Proponujemy	 pomoc	
stypendialną,	z	której	będą	mogły	skorzystać	
dzieci	o	wyjątkowym	uzdolnieniu.	

Słyszy	się,	co	jest	bardzo	przykre,	że	Gmi-
na	nie	 finansuje	oświaty,	że	mało	przeznacza	
środków,	że	brakuje	na	wszystko.	Jest	to	w	du-
żej	mierze	nadużycie,	bo	fakty	temu	przeczą.	
Tylko	w	ostatnich	dwóch	latach	wykonano	mo-
nitoring	w	Zespole	Szkół	Ogólnokształcących	
i	w	hali	sportowej	w	Koprzywnicy	za	23	tysią-
ce	złotych.	Wymienione	zostały	okna	w	Szkole	
Podstawowej	w	Koprzywnicy	za	ponad	70	tys.	
złotych,	w	 tej	 samej	 szkole	 zmodernizowana	
została	kotłownia	za	ponad	50	tys.	zł,	zmoder-
nizowano	oświetlenie	sal	lekcyjnych,	wykona-
ny	został	monitoring	za	15	tys	zł.		

Budowane	są	dwa	boiska	wielofunkcyjne	
przy	ZSO	w	Koprzywnicy	i	w	Sz.	P	w	Niedź-
wicach	 za	 łączną	wartość	 około	 550	 tys.	 zł.	
Budowa	tych	boisk	prowadzona	jest	w	dużej	
mierze	 systemem	gospodarczym,	co	znaczą-
co	 obniża	 koszty	 i	 daje	 duże	 oszczędności.	
Dzięki	temu	możemy	realizować	jako	jedyna	
Gmina	w	Polsce	dwa	boiska.

W	przedszkolu	urządzony	został	plac	za-
baw	i	miasteczko	ruchu	drogowego	dla	dzieci	
za	około	45	tys.	zł.	

Na	te	zadania	w	dużej	mierze	pozyskane	
zostały	 środki	 z	 zewnątrz	 tj.	 z	 Ministerstwa	
Sportu	czy	też	z	Ministerstwa	Edukacji,	a	także	
z	innych	dostępnych	fundacji.	

Wiele	 prac	modernizacyjnych	wykonane	
zostało	również	w	Urzędzie	Gminy.	Wykona-
no	przebudowę	sieci	komputerowej,	wyposa-
żone	zostały	stanowiska	pracy	w	dobrej	jako-
ści	 komputery,	 zakupiono	 i	 dostosowano	 do	
aktualnych	 potrzeb	 programy	 komputerowe.	
Wymieniane	 są	 okna	 i	 odnawiane	 systema-
tycznie	 pomieszczenia	 biurowe.	 Zbudowany	
został	system	monitorowania	miasta	i	budynku	
Urzędu	Gminy,	w	ramach,	którego	rozmiesz-
czone	zostały	kamery	a	punkt	monitorowania	
znajduje	się	w	Urzędzie	Gminy,	przekierowa-
ny	jest	na	policję.		

	Na	to	ostatnie	zadanie	w	całości	pozyska-
liśmy	środki	z	Urzędu	Pracy	w	Sandomierzu,	
jak	 również	 środki	 na	 zakup	 mikrociągnika	
wraz	 z	 wyposażeniem	 do	 prac	 pielęgnacyj-
nych	 i	 utrzymania	 zimowego.	 Łącznie	 na	 te	
dwa	stanowiska	otrzymaliśmy	80	tys.	zł.

W	ciągu	tych	dwóch	lat	dokonaliśmy	od-
nowienia	 i	 unowocześnienia	 Gminy	 w	 jed-
nostki	 sprzętowo	 -transportowe.	 Zastałem	
zdezelowaną	20-letnią	koparkę	i	tyle	samo	lat	
poloneza.	Dziś	to	jest	cała	epoka.	Mamy	nowy	
samochody	 Peugeot	 807,	Nowy	Volkswagen	
Bus	 do	 przewozu	 osób	 niepełnosprawnych,	
na	który	otrzymaliśmy	środki	z	PFRON,	Samo-
chód	ten	przewozi	dzieci	niepełnosprawne	do	
szkoły	życia	do	Sandomierza.

Gmina	posiada	bardzo	dobrą	i	bardzo	po-
trzebną	 koparko	 –	 ładowarkę	 JCB	3	X,	 która	
realizuje	tak	wiele	zadań	inwestycyjnych	i	re-

montowych.	Mamy	samochód	z	urządzeniem	
hakowym	z	pługiem	i	piaskarką	do	utrzymania	
zimowego,	 wykorzystywany	 jest	 również	 do	
wywozu	kontenerów	z	nieczystościami	 i	od-
padami.	Posiadamy	nowy	mikrociągnik	i	inne	
urządzenia	niezbędne	do	realizacji	zadań	ko-
munalnych.

Naszą	 chlubą	 jest	 Ochotnicza	 Straż	 Po-
żarna.	Również	tu	nastąpiły	znaczące	zmiany	
w	 zakresie	 poprawy	 wyposażenia	 strażnic,	
uzbrojenia	 w	 sprzęt	 do	 ochrony	 przed	 skut-
kami	 klęsk	 żywiołowych,	 uzyskanie	 nowych	
certyfikatów	w	systemie	ratownictwa	pożaro-
wego	i	medycznego.	W	naszą	gminną	ochot-
niczą	straż	pożarną	zainwestowanych	zostało	
w	ostatnich	dwóch	 latach	ponad	700	 tys.	zł,	
z	tego	dotacje	z	zewnątrz	wynoszą	około	500	
tysięcy	zł.	Z	najważniejszych	to	nowy	samo-
chód	strażacki	klasy	średniej	za	400	tys.	zł	dla	
OSP	w	Zbigniewicach,	ale	 też	dotacja	na	re-
mont	remizy	w	Gnieszowicach	w	kwocie	70	
tysięcy.	Oprócz	tego	na	dokończenie	budowy	
remizy	w	Krzcinie	w	2008	roku	wydatkowano	
prawie	70	 tys.	zł	 i	 tyle	 samo	na	kontynuację	
remontu	w	Gnieszowicach.	

W	 minionych	 dwóch	 latach	 uzupełnio-
nych	zostało	około	50	lamp	oświetleniowych	
na	 słupach	 i	 przystosowana	 sieć	 elektryczna	
do	zasilenia	tych	lamp.

4. Jakie są plany na przyszłość, co pozo-
staje w sferze marzeń? 

Mam	 ogromną	 satysfakcję	 i	 poczucie	
dumy,	 iż	w	 tym	dwuletnim	okresie	udało	się	
tak	wiele	osiągnąć	dla	naszej	Gminy,	ale	rów-
nież	z	tego,	co	możemy	osiągnąć	w	najbliższej	
przyszłości,	 co	 już	 dokonano	w	 sferze	 przy-
szłych	inwestycji.	
–	 złożony	został	wniosek	na	zagospodarowa-
nie	zalewu	na	wartość	1,1	mln	zł.	Przeszedł	
on	pozytywną	ocenę	formalną	i	jest	w	oce-
nie	merytorycznej;

–	 Podpisana	została	umowa	z	urzędem	Mar-
szałkowskim	na	budowę	drogi	-	szlaku	tury-
stycznego	o	długości	około	5	km	Koprzyw-
nica	–	Beszyce,

–	 złożony	 został	 wniosek	 na	 rewitalizację	
miasta	Koprzywnica,	a	szczególnie	rewitali-
zację	rynku	i	ul.	11-Listopada,	który	obejmu-
je	 m.in.	 przebudowę	 wodociągu,	 budowę	
kanalizacji	 burzowej,	 przebudowę	 ciągów	
pieszych	i	komunikacyjnych,	zmianę	oświe-
tlenia,	 przebudowę	 skwerku	 Jana	 Pawła	 II	
na	łączną	wartość	4,8	mln	zł.

–	 podpisanie	umowy	na	kwotę	ok.	50	tys.	zł	
na	kontynuację	programu	„Uczeń	na	wsi”,	
skierowany	dla	dzieci	o	orzeczonej	niepeł-
nosprawności	i	niskich	dochodach.	

–	 podpisanie	umowy	na	 realizację	programu	
dla	pozostających	bez	pracy	„Do	pracy	by	
się	szło”	na	kwotę	ponad	70	tys.

–	 kontynuacja	 „Poakcesyjnego	 Program	
Wsparcia	Obszarów	Wiejskich”,	na	 ten	cel	
jest	 przeznaczone	w	2009	 rok	ponad	200	
tysięcy	zł.	Program	ten	przeznaczony	jest	dla	
mieszkańców	naszej	Gminy	na	pobudzenie	
oddolnych	 inicjatyw,	na	uaktywnienie	 śro-
dowisk	wiejskich	na	ciekawe	pomysły,	które	
dadzą	możliwości	zmian	obecnego	stanu	na	
lepsze,	tworzenia	świetlic	wiejskich,	a	także	
na	 rozwój	 sportu	 i	 turystyki.	 Taki	 program	

(ciąg	dalszy	na	str.	4)
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realizowany	był	m.in.	w	Błoniu,	gdzie	miesz-
kańcy	uporządkowali	zabytkowy	park,	wy-
budowali	altanę	i	urządzili	boiska	oraz	plac	
zabaw	 dla	 dzieci.	 Także	 z	 tego	 programu	
korzystały	 niektóre	 szkoły,	 sportowcy,	 sto-
warzyszenia,	mieszkańcy	Zbigniewic,	obec-
nie	 korzystają	 z	 niego	 dzieci	 i	 młodzież	
w	Niedźwicach.
Czeka	 nas	 w	 najbliższej	 przyszłości	 nie-

zwykle	ważne,	trudne	technicznie	i	kosztow-
ne	zadanie	wymiany	wodociągu	azbestowego	
w	części	Koprzywnicy,	które	chcemy	zrealizo-
wać	w	 ramach	programu	 rewitalizacji	Rynku	
i	ulicy	11-Listopada.	

W	najbliższych	planach	Gminy	jest	także	
modernizacja	 wodociągu	w	 Krzcinie,	 wystę-
puje	 ten	 sam	 problem,	 co	 w	 Koprzywnicy.	
Mieszkańcy	Krzcina	piją	wodę	z	sieci	azbesto-
wej.	Opracowana	w	1998	roku	dokumentacja	
spokojnie	 przeleżała	 8	 lat,	 nikt	 palcem	 nie	
kiwnął	by	ten	palący	i	wstydliwy	problem	roz-
wiązać.	Dokumentacja	się	zdezaktualizowała,	
trzeba	było	od	nowa	ponosić	koszty	i	przygo-
tować	nowy	projekt	techniczny.	Na	dzień	dzi-
siejszy	 posiadamy	 kompletną	 dokumentację	
techniczną	wraz	z	pozwoleniem	na	budowę.	
Środki	na	ten	cel	zamierzamy	pozyskać	z	UE	
z	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich.

Marzeniem	moim	jest	by	skupić	się	i	zjed-
noczyć	wokół	tych	wszystkich	spraw,	które	są	
do	załatwienia,	i	które	są	naszemu	społeczeń-
stwu	potrzebne.	Marzeniem	też	jest	wybudo-
wanie	 małej	 elektrowni	 wodnej	 na	 naszym	
zalewie,	która	w	znaczącym	stopniu	zapewni	
energię	dla	gminy	i	zmniejszy	jej	koszty.	

	
5. Rozwój gospodarczy gminy jest bardzo 

ważny, ale również ważny jest rozwój spo-
łeczny, Czy zauważył Pan, aby takowy się 
dokonał i w jaki sposób?

W	 rozwoju	 gospodarczym	 i	 społecznym	
muszą	 uczestniczyć	 ludzie.	 To	 ludzie	 mu-
szą	wyznaczać	potrzeby	społeczne	i	poziom	
uczestnictwa	 w	 realizacji	 zaspakajania	 tych	

potrzeb.	To	niezwykle	ważny	i	delikatny	pro-
blem.	Chodzi	o	wyrobienie	społeczne,	o	pew-
ne	aspiracje,	o	dojrzałość	do	osiągania	celów.	
Nasi	mieszkańcy	w	 coraz	większym	 stopniu	
rozumieją	potrzeby	 społeczne,	chcą	 tworzyć	
i	 organizować	 się	 w	 niezależne	 od	 państwa	
różnego	typu	instytucje,	organizacji	związków	
i	stowarzyszeń,	chcą	uczestniczyć	coraz	czę-
ściej	w	życiu	publicznym.	Chcą	się	spotykać,	
rozmawiać	 i	 decydować	 o	 ważnych	 proble-
mach	w	 swoich	 środowiskach.	Moje	 spotka-
nia	 z	 mieszkańcami	 w	 okresie	 tych	 dwóch	
lat	 uświadomiły	 mi	 jak	 ludzie	 zatroskani	 są	
o	swoje	środowiska,	jak	żyją	wieloma	proble-
mami	 społecznymi	 i	 jak	 są	 zdeterminowani	
ich	 rozwiązaniem.	Na	 tym	 polu	 jest	 jeszcze	
wiele	 do	 zrobienia,	 potrzeba	wiele	 edukacji.	
Nasi	 mieszkańcy	 charakteryzują	 się	 wielką	
aktywnością	 i	 zdolnościami	 do	 samoorgani-
zacji.	 Mamy	 wiele	 pięknych	 przykładów	 na	
takie	 spontaniczne	 samoorganizowanie	 się,	
gdzie	ludzie	zjednoczyli	się	w	realizację	wie-
lu	wzniosłych	 i	 szlachetnych	celów.	Ostatnie	
uroczystości	związane	z	nawiedzeniem	Mat-
ki	 Bożej	 Częstochowskiej,	 ale	 również	wiele	
wcześniejszych	uroczystości	i	spotkań	są	tego	
dowodem.	Mieszkańcy	naszej	Gminy	to	wiel-
ki	 kapitał,	 to	wielki	 potencjał,	 to	wielka	mą-
drość.

6. Czy są sprawy w Gminie, które Pana 
bulwersują, bolą takie, które hamują rozwój 
gminy?

Na	pewno	jest	wiele	takich,	które	bolą,	de-
nerwują	 i	 czasem	obrażają.	Myślę,	 że	warto	
i	 trzeba	 przekonywać	 do	 własnych	 racji,	 do	
tego,	co	mam	do	zaoferowania	mieszkańcom,	
jakie	przedstawić	plany	i	programy,	które	roz-
wiązują	problemy	społeczne	i	które	stymulo-
wać	będą	w	przyszłości	rozwój	naszej	Gminy.	
Nie	mogę	zaakceptować	uprawiania	prywaty	
i	patrzenia	przez	pryzmat	własnego	 interesu.	
Brzydzę	 się	 egoizmem,	 znieczulicą	 na	 spo-
łeczne	 problemy.	Nie	mogę	 zrozumieć	 skąd	
bierze	 się	 tyle	 zawiści	 i	 stosowania	 zasady	
„nie,	 bo	 nie”.	Właśnie	 takie	 postawy	 są	 ha-
mulcem	w	rozwoju	gminy	i	są	nieraz	niestety	
bardzo	kosztowne.	

(ciąg	dalszy	ze	str.	3) 7. Czy w ciągu ostatniego roku poprawił 
się wizerunek i wzmocnił prestiż Ziemi Ko-
przywnickiej?

Wiele	 poczyniliśmy	 w	 tym	 roku	 by	
wzmocnić	prestiż	i	zadbać	o	dobry	wizerunek	
naszej	pięknej	Ziemi	Koprzywnickiej.	Odbyło	
się	 dużo	 prestiżowych	 imprez,	 spotkań,	 bie-
siad,	 konferencji,	 wydano	 różne	 publikacje,	
lokalna	gazetę,	które	pokazują	dorobek	i	po-
tencjał	 naszej	 Gminy	 i	 naszego	miasta.	Wy-
korzystaliśmy	 każdą	 okazję,	 by	 jak	 najlepiej	
promować	naszą	Małą	Ojczyznę,	 jej	kulturę,	
zabytki	i	pracowitość	mieszkańców.	Zaczyna-
jąc	od	stycznia	2008	roku:	Gmina	Koprzyw-
nica	włączyła	się	do	szczytnej	ogólnopolskiej	
akcji	 ,,Wielka	orkiestra	świątecznej	pomocy”,	
będziemy	 również	 grali	 11	 stycznia	 2009.	
Kolejnym	 wydarzeniem	 kulturalnym	 był	 ob-
chodzony	 uroczyście	 Dzień	 Św.	 Walentego	
połączony	z	kiermaszem	walentynkowy	przy	
Kościele	 pod	 wezwaniem	 św.	 Floriana.	 Nie	
zabrakło	nas	 również	z	koprzywnicką	potra-
wą	regionalną	na	Śniadaniu	Wielkanocnym	na	
Zamku	Kazimierzowskim	w	Sandomierzu.	Nie	
lada	wydarzeniem	w	naszym	miasteczku	było	
Diecezjalne	Święto	Strażaka,	na	którym	gości-
liśmy	wielu	 znakomitych	 gości,	 na	 Stadionie	
Sportowym	odbyło	się	również	VI	Święto	Zie-
mi	Koprzywnickiej,	Delegacja	z	Koprzywnicy	
uczestniczyła	 w	 III	 Świętokrzyskim	 Jarmarku	
Agroturystycznym	w	Tokarni,	gdzie	prezento-
waliśmy	Gminę.	W	lipcu	2008	zorganizowali-
śmy	Ogólnopolski	Plener	Malarski,	na	którym	
gościliśmy	artystów	z	całego	kraju.	Następnym	
wydarzeniem	kulturalnym	w	naszym	mieście	
był	piknik	cysterski	,,W	cieniu	cysterskiej	jabło-
ni”	wzbogacony	panelem	dyskusyjny	z	udzia-
łem	 ojców	 cystersów	 z	 Jędrzejowa	 i	 Wą-
chocka	 oraz	 połączony	 z	 częścią	 biesiadną	
i	wieczorną	inscenizacją	teatralną.	Najbardziej	
barwnym	 świętem	 obchodzonym	 corocznie	
w	 Koprzywnicy	 są	 dożynki-	 „Okrężne”,	 na	
których	jak	zwykle	zaprezentowały	się	wieńce	
dożynkowe	uwite	przez	przedstawicieli	Gmi-
ny	 Koprzywnica.	 Nasza	 Gmina	 przystąpiła	
także	 do	 Konkursu	 pt.,,Nasze	 Sandomierskie	
Kulinaria	 Regionalne”	 organizowanym	 przez	
Muzeum	 Okręgowym	 w	 Sandomierzu,	 pre-

zentując	walory	smakowe	bułki	błońskiej.	Ko-
lejnym	nowatorskim	wydarzeniem	w	naszym	
środowisku	 było	 ,,Głośne	 Czytanie	 Poezji”	
z	udziałem	Wojewody	Bożentyny	Pałki	–	Ko-
ruby	i	wielu	innych	znanych	postaci	z	naszego	
województwa	i	gminy.	Rynek	koprzywnicki	to	
wspaniałe	i	dogodne	miejsce	na	organizowa-
nie	imprez	plenerowych,	to	na	rynku	właśnie	
zorganizowaliśmy	 barwne	 Pożegnanie	 Lata	
z	Festiwalem	Młodej	Sztuki.	

W	ciągu	tego	roku	podejmowaliśmy	w	Ko-
przywnicy	wiele	osób	indywidualnych	i	grup	
zorganizowanych.	Odwiedziła	Nas	m.in.	gru-
pa	 nauczycieli	 z	 całej	 Polski	 zwiedzających	
Sandomierski	 Szlak	 Jabłkowy	 i	 delegacja	
niemiecka.	 Kolejnym	 świętem,	 które	 obcho-
dziliśmy	 był	 dzień	 11	 listopada	 jakże	ważny	
dla	wszystkich	Polaków.	O	Koprzywnicy	 jest	
również	 głośno	 za	 sprawą	Zespołu	 Ludowe-
go	 Powiślanie	 i	Młodzieżowej	Orkiestry	Dę-
tej,	to	oni	właśnie	prezentują	nasze	miasto	na	
przeglądach,	 konkursach,	 okolicznościowych	
mszach	świętych	i	innych	uroczystościach.

Jak	widać	w	ciągu	całego	roku	wydarzeń	
kulturalnych	 uzbierało	 się	 dużo,	 można	 by	
jeszcze	wyliczyć	 ich	 o	wiele	więcej.	 Z	 tego	
miejsca	 chciałbym	 serdecznie	 podziękować	
Pani	Dyrektor	 i	 pracownikom	Domu	Kultury	
za	ich	pracę	i	wkład	w	działania	promocyjne	
naszego	regionu.	

8. Na sam koniec, czego chce Pan życzyć 
mieszkańcom gminy?

Rozmawiamy	w	przededniu	pięknych,	ro-
dzinnych	Świąt	Bożego	Narodzenia	i	czujemy	
tez	 bliskość	 Nowego	 Roku.	 Święta	 Bożego	
Narodzenia	 to	 czas	 wyciszenia,	 to	 czas	 ro-
dzinnych	spotkań,	ale	także	czas	refleksji	nad	
wydarzeniem	sprzed	2000	lat.	Wreszcie	jest	to	
czas	wypoczynku.	Życzę	wszystkim	mieszkań-
com	naszej	Gminy	i	gościom	odwiedzającym	
naszą	Gminę,	 aby	Boża	Dziecina	dotarła	 do	
wszystkich	serc,	obdarzyła	siłami	do	walki	ze	
złem	oraz	pobłogosławiła	w	poszukiwaniach	
Dobra.	 Życzę	 wiele	 radości	 i	 zdrowia	 oraz	
wszelkiej	pomyślności	w	Nowym	2009	roku.

L.Z.

WyWiad z burMistrzeM

Pod	takim	hasłem	odbywają	się	we	wsi	Niedź-
wice	zajęcia	zorganizowane	przez	Stowarzysze-
nie	Rozwoju	Wsi	Niedźwice	w	ramach	projektu	
PPWOW	-	Program	Integracji	Społecznej,	w	usłu-
dze:	 przeciwdziałanie	 patologiom	 wśród	 dzieci	
i	młodzieży.	Są	to	zajęcia	taneczne	i	plastyczne.	
Kurs	 tańca	 współczesnego	 odbywa	 się	 od	 03	
października	raz	w	tygodniu.	Ze	względu	na	bar-
dzo	duże	zainteresowanie	 i	 rozpiętość	wiekową	
uczestników	(od	8	do	20	lat)zajęcia	prowadzone	
są	w	dwóch	grupach:	starszej	i	młodszej.	Łącznie	
uczęszcza	na	nie	około	60	uczestników.

Obecnie	rozpoczął	się	drugi	etap	projektu	-	
zajęcia	plastyczne,	na	które	też	przychodzą	dzie-
ci	i	młodzież	z	Niedźwic	i	okolicznych	miejsco-
wości.	Dzieci	rysują,	malują,	odbijają,	wykonują	
prace	manualne	 rozwijając	w	 ten	 sposób	wiele	
swoich	zdolności	i	zainteresowań.

Dzięki	 uprzejmości	 Pana	 Dyrektora	 Szkoły	
Podstawowej	w	Niedźwicach-Krzysztofa	Chmie-
lowca	-	zajęcia	odbywają	się	w	sali	gimnastycznej	
w/w	placówki.

W	ramach	 tego	projektu	odremontowaliśmy	
jedną	 z	 sal	w	Domu	 Strażaka	w	Niedźwicach:	
wymieniono	 okna,	 drzwi	 wejściowe,	 odmalo-
wano	ściany	i	został	postawiony	kominek,	który	
będzie	 ogrzewał	 pomieszczenie.	 Część	 prac	 (ta	
remontowa)	została	wykonana	społecznie	przez	
naszą	 wiejską	 młodzież	 pod	 bacznym	 okiem	
pana	 radnego	 -	Marka	Kubickiego	 -	który	pilnie	
nadzorował	i	przodował	w	pracy.	Z	tej	sali	mło-
dzież	 będzie	 mogła	 korzystać	 przez	 cały	 rok,	
zimą	ogrzewając	się	przy	cieple	wydobywającym	
się	z	kominka.

Precz z nudą!

Przy	 tej	 okazji	 udało	 się	 nam	wspomóc	 fi-
nansowo	 Szkołę	 Podstawową	 w	 Niedźwicach	
i	 świetlicę	szkolną	działającą	przy	 tej	placówce.	
Jesteśmy	dumni	i	zadowoleni	z	możliwości	prze-
prowadzenia	tych	remontów,	a	szczególnie	z	ra-
dości,	 jaką	widzimy	na	 twarzach	dzieci	uczęsz-
czających	na	zajęci	i	z	niecierpliwością,	i	nadzieją	
czekamy	na	dalsze	programy.

A	wszystko	to	udało	się	nam	przeprowadzić	
dzięki	 współpracy	 z	 Urzędem	 Miasta	 i	 Gminy	
w	 Koprzywnicy,	 który	 jest	 koordynatorem	 tego	
projektu.	 Serdecznie	 dziękujemy	w	 imieniu	Za-
rządu	 Stowarzyszania	 Rozwoju	 Wsi	 Niedźwice	
i	młodzieży	uczęszczającej	na	zajęcia.

																Agnieszka	Ambroziak
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11	listopada	to	najbardziej	radosne	święto	
państwowe	Polaków.	To	właśnie	11	listopada	
1918	 roku	Polska	po	123	 latach	męczeństwa	
i	niewoli	odzyskała	niepodległość	i	znów	po-
jawiła	się	na	mapie	Europy.	W	2008	roku	mija	
90	 lat	 od	 tej	 pamiętnej	 historycznej	 chwili.	
Polska	 jest	 dziś	 silnym,	 prężnym	 i	 suweren-
nym	 państwem.	 Należy	 podkreślić,	 że	 my	
współcześni	 Polacy	 i	 zarazem	 spadkobiercy	
tego	dziś	 już	wolnego	kraju	nie	zapominamy	
i	nigdy	nie	zapomnimy	o	tym	jakże	ważnym	
dla	 nas	 dniu.	 Pamiętamy,	 że	 naprawdę	 żyli	
dawniej	tacy,,chłopcy	malowani”,	którzy	prze-
lewali	 krew	 walcząc	 za	 wolność	 Ojczyzny.	
Opłakiwały	 ich	 samotne	matki,	 zrozpaczone	
żony	i	dzieci.	Ginęli	jednak	nie	na	darmo,	gi-
nęli	dla	nas,	dla	godnej	przyszłości.

Podziękowaniem	za	to,	że	dzisiaj	możemy	
żyć	 w	 wolnym	 i	 niepodległym	 kraju	 zorga-
nizowano	 dwudniowe	 obchody	 Święta	 Nie-
podleglości.	 9	 listopada	2008	 roku	MGOKiS	
w	Koprzywnicy	wraz	z	Parafią	p.w.	Matki	Bo-
żej	Różańcowej	zorganizowali	Koncert	Pieśni	
Patriotycznych.	 W	 kościele	 rozbrzmiewały	
dźwięki	 skomponowane	 przez	 znakomitych	
kompozytorów	 takich	 jak:	 Moniuszko,	 Kilar,	
Chopin	 czy	Wieniawski.	 Materiał	 muzyczny	
prezentowany	był	przez	muzyków	Filharmonii	
Świętokrzyskiej	 z	 Kielc,	 na	 skrzypcach	 grały	
panie:	 H. Ponomarenko	 i	 L. Chmielewska,	
na	fortepianie	pani	E. Piwowarczyk	natomiast	
swoim	barytonem	zachwycił	śpiewający	solo	
pan	K. Błaszkiewicz.	

Kolejnym	dniem	obchodów	Narodowego	
Święta	Niepodległości	był	dzień	11	listopada.	
Tego	dnia	organizatorami	byli	Parafia	p.w.	św.	
Floriana	 i	MGOKiS	w	Koprzywnicy.	Uroczy-
stości	 rozpoczęły	 o	 godz.	 10	 15się	 uroczysta	
mszą	 świętą.	 Podczas	mszy	 św.	 zaprezento-
wały	 się	 jednostki	 organizacyjne	 wraz	 z	 ich	
pocztami	 sztandarowymi,	 byli	 przedstawi-
ciele	 Związku	 Kombatantów	 Polskich	 i	 By-
łych	Więźniów	 Politycznych,	Urzędu	Miasta	
i	Gminy	w	Koprzywnicy,	Miejsko	Gminnego	
Zarządu	Ochotniczych	Straży	Pożarnych,	Pu-
blicznej	Szkoły	Podstawowej	im.	Władysława	
Jasińskiego	 w	 Koprzywnicy,	 Zespołu	 Szkół	
Ogólnokształcących	im.	Papieża	Jana	II	w	Ko-
przywnicy,	 Publicznej	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Niedźwicach,	Publicznej	Szkoły	Podstawo-
wej	 w	 Gnieszowicach,	 Partii	 Politycznej	 PiS	
oraz	 przedstawiciele	 Stowarzyszenia	 800-le-
cia	Opactwa	Cysterskiego,,Ku	przyszłości”.	Po	
mszy	 świętej	 odbył	 się	 uroczysty	 przemarsz	
pod,,Pomnik	 Straceń”,	 gdzie	 miała	 miejsce	
część	słowno	–	muzyczna,	którą	przygotowa-
ła	młodzież	szkolna	pod	okiem	pracowników	
MGOKiS	 w	 Koprzywnicy.	 Po	 modlitwie	 za	
poległych	i	przemówieniu	p.	Burmistrza	Mar-
ka Jońcy	 odczytano	 listy	nadesłane	przez	p.	
Prezydenta	 RP	 Lecha	 Kaczyńskiego,	 Posłów	
RP	 Przemysława Gosiewskiego	 oraz	 Marka 
Kwitka.	 Po	 hymnie	 przedstawiciele	 wszyst-
kich	 jednostek	 organizacyjnych	 biorących	
udział	w	obchodach	Dnia	Niepodleglości	przy	
dźwięku	werbli,	uroczyście	złożyli	kwiaty	pod	
,,Pomnikiem	Straceń”	

Wiadomo,	że	wiernymi	towarzyszami	uła-
nów,	żołnierzy	czy	też	partyzantów,	o	których	
niekiedy	się	zapomina	były	konie,	ale	to	one	
były	 przecież	 nieodzowną	 częścią	 wojsko-
wości	polskiej.	To	one	były	również	głównym	
środkiem	 lokomocji	 żołnierzy,	 dlatego	 nie	
mogło	 ich	 zabraknąć	 przy	 świętowaniu	 dnia	
11	 listopada.	 Na	 pięknych	 kasztankach	 za-
prezentowali	 się	pracownicy	Ośrodka	Rekre-
acji	 i	Rehabilitacji	Konnej	w	Samborcu	wraz	
z	Prezesem	Jerzym Marcjanem,	który	w	tym	
dniu	 wystąpił	 jako	Marszałek	 Józef	 Piłsudski	
i	odczytał	,,	Odezwę	do	narodu”.

W	 uroczystościach	 czynny	 udział	 wzięli:	
,,Zespół	 Ludowy	 Powiślanie”,	 Młodzieżowa	
Orkiestra	Dęta,	Harcerze	 z	 Publicznej	 Szkoły	
Podstawowej	w	Koprzywnicy,	młodzież	szkol-
na	współpracująca	 z	MGOKiS:	 Justyna Jesio-
nek,	Aneta Rożek,	Aleksandra Podlewska,	Ma-
ria Schrupka,	Małgorzata Ossowska	 i	Błażej 
Krupa.	Wiersze	 także	 recytowali	 Joanna	 Lip-
czyńska	z	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	im.	
Władysława	 Jasińskiego	 w	 Koprzywnicy	 oraz	
Karolina Łuczak,	Kamil Bryła	i	Ewa Bzduch	re-
prezentujący	Zespół	Szkół	Ogólnokształcących	
im.	Papieża	Jana	Pawła	II	w	Koprzywnicy.

M@rgo

Piłsudski
wciąż 
żywy…
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Na	 łamach	 naszej	 gazety	 ogłaszamy	 kon-
kurs.	 Może	 potraficie	 Państwo	 rozpoznać	
wszystkie	przedstawione	poniżej	rośliny	do-
niczkowe.

Rozwiązanie	 konkursu	 i	 listę	 nagrodzonych	
zamieścimy	w	numerze14/08.	Z	pomiędzy	czytel-
ników,	 którzy	 do	 końca	 lutego	nadeślą	 kupony	 z	
prawidłowymi	odpowiedziami	rozlosujemy	nagro-
dy.	Odpowiedzi	prosimy	przesyłać	na	adres	naszej	
redakcji:	

KONKURS

,,Koprzywnickie Pejzaże”
ul. Rynek 39
27-660 Koprzywnica
lub	dostarczyć	osobiście.

1
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Alicja	Stępień

              rozwiązanie konkursu z nr 12/2008r.
W	numerze	dwunastym	zaprezentowały	się:	
1	–	wiciokrzew,	
2	–	winobluszcz	pięcioklapowy,	
3	–	ognik	szkarłatny,	
4	–	sumak	octowiec.

Nagrodę	 główną:	 książkę	 o	 tematyce	
ogrodniczej	otrzymuje	Anna Paluch	z	Bło-
nia,	gratulujemy.

„Sięgając do korzeni” 

Wywiady	 etnograficzne	 to	 kolejna	 część	
składającą	 się	 na	 całokształt	 przedsięwzięcia.	
Naszym	 zamiarem	 jest,	 zebranie	 i	 spisanie	
wspomnień	 dotyczących	 przeszłości,	 obycza-
jów	takich	 jak	wesela,	andrzejki,	dożynki	czy,	
Święta	 Bożego	 Narodzenia	 lub	 Wielkanocy,	
wśród	wymienionych	już	wyżej	starszych	osób.	
Zgromadzone	relacje,	zredagujemy	i	opracuje-
my	w	formie	publikacji	pt.	„Sięgając	do	korze-
ni”,	mamy	nadzieje,	że	będzie	ona	pomocna	nie	
tylko	nam,	ale	i	szkołom	terenie	całej	gminny.

Czymże	by	była	jednak	kultura	ludowa	bez	
muzyki?	W	obecnej	chwili	kultywuje	ją	Zespół	
Ludowy	 „Powiślanie”.	 Integralna	 częścią	 wi-
zerunku	śpiewających	jest	strój,	–	aby	był	on	
wiarygodny	wymagał	uzupełnienia	o	obuwie	
i	 koszule	 sandomierskie,	 a	 ich	 zakup	 został	
sfinansowany	 również	 w	 ramach	 projektu.	
Profesjonalność	 i	 dokładność	 w	 działalności	
muzycznej	jest	bardzo	ważna,	toteż	wszystkie	
pieśni	 i	 piosenki	 wykonywane	 przez	 zespół	
zostały	zebrane	i	opracowane	w	formie	śpiew-
nika.	 Istotnym	 faktem	 jest	udział	w	projekcie	
młodzieży,	która	swoją	obecność	zaznaczyła	
na	wieczorach	 gawędziarskich	 jak	 i	 pomocą	
w	 przeprowadzaniu	wywiadów	 z	 seniorami.	
W	ten	sposób	nie	tylko	uzupełniają	swoją	wie-
dzę,	ale	i	uczą	się	szacunku	oraz	wrażliwości	
w	stosunku	do	starszego	pokolenia	i	dziedzic-
twa,	 jakie	 im	 przypada.	 Pomysł	 na	 projekt	
to	 wynik	 autentycznej	 potrzeby	 zachowania	
i	kultywowania	dziedzictwa	kulturowego	wsi-
jeśli	teraz	tego	nie	uczynimy,	za	jakiś	czas	jak	
śpiewał	Marek	Grechuta:	„Bez	historii,	mowy,	
sztuki	bez	mądrości	tej	z	nauki	naród	się	za-
mieni	w	bezimienny	kraj„.

Marta	Ordon
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Przeszłość. Bogata i piękna, a czasami haniebna. Z różnych przyczyn nie za-
wsze chcemy o niej pamiętać, lub po prostu w biegu życia staje się ona nieistotna. 
A przecież to z przeszłości czerpiemy wzorce na przyszłość. Tradycja, historia, 
kultura to wynik pracy wielu pokoleń, nie wzięły się przecież z nikąd. Dlatego 
o przeszłości zapominać nie możemy, a trzeba ją pielęgnować. 

Pielęgnować	świadomie	i	roztropnie,	
„odkurzać”	 ślady	minionych	 dni	 by	 nie	
zatracić	własnej	tożsamości,	korzeni	tak	

przecież	istotnych.	Każda	rodzina	ma	
swoją	historię,	 pojedyncze	 tworzą	
historię	lokalną	i	regionalną,	ogól-
ną.	 Tradycje,	 zwyczaje,	 pieśni,	
piosenki	były	bardzo	ważną	czę-
ścią	 spotkań-	w	 chwili	 obecnej	
zanikają,	my	 zaś	musimy	 przy-
wracać	je	do	życia.	

Miejsko	 –	Gminny	Ośrodek	
Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy	
w	 obecnej	 chwili	 realizuje	 pro-
jekt	 zorientowany	 na	 ochronę	
dziedzictwa	 kulturowego	 ko-
przywnickiej	wsi.	

Szereg	działań	jest	zorien-
towane	 na	 to,	 aby	 uratować,	
zachować	 i	 odświeżyć	 pozo-
stawioną	 spuściznę	 kulturową.	

Realizację	 przedsięwzięcia	 roz-
poczęliśmy	 od	 „Kiermaszu	 pod	 ko-

gutkiem”	odbywającego	się	w	 ramach	
„OKRĘŻNYCH,”(czyli	 Dożynek).	 Miał	
on	 na	 celu	 promocje	 wyrobów	 ręko-
dzielniczych,	 rzemiosła	 ludowego.	
W	 tym	 celu	 wybudowana	 została	
galeria	 ludowa	–	w	niej	 pragniemy	
umieścić	 eksponaty	 pochodzące	
z	gospodarstw	domowych,	sta-
re	maślniczki,	 niecki	 do	wy-
rabiania	 ciasta,	 kołowrotki,	
żelazka	 z	 duszą	 czy	 tarka	
do	prania.	Zapraszamy	gorą-

co	wszystkie	chętne	osoby	do	przekazywania	
nam	 eksponatów.Wydaje	 się,	 że	 to	 niby	 nic	
stare	 rupiecie,	 ale	 naprawdę	 to	 żywe	 dowo-
dy	kultury	materialnej	 i	nie	 tylko	żelazko	ma	
duszę.	Takie	lokalne	„	muzeum”	może	służyć	
w	 celach	 edukacyjnych,	 ale	 także	 z	 czasem	
stać	 się	 atrakcyjnym	 punktem	 turystycznym	
zatrzymującym	na	dłużej	turystów	a	co	za	tym	
idzie	dodatkowym	źródłem	zarobku.	

Kolejną	 inicjatywą	 realizowaną	 w	 ramach	
programu	jest	wystawa	„	Ślady	prawdy	w	foto-
grafii”.	 Pożółkłe	 zdjęcia,	 na	 których	 przedsta-
wieni	 są	 nasi	 przodkowie,	 dom,	 zabudowania	
gospodarskie	 –	 takie	 małe	 skrawki	 papieru	 są	
niemal	 tak	cenne	jak	klejnoty	rodzinne.	Warto	
je	 pokazywać	 szerszemu	 gronu	 publiczności,	
zwłaszcza	tej	młodej,	takie	zdjęcia	mogą	prze-
mawiać	do	młodych	znaczne	bardziej	niż	cokol-
wiek	 innego.	 Jednakże	podobnie	 jak	wypadku	
galerii	ludowej	bez	państwa	udziału	nic	nam	się	
nie	uda	w	związku	z	tym	również	zwracamy	się	
z	gorąca	prośbą	o	wypożyczanie	nam	zdjęć.	

Późną	 jesienią,	 kiedy	 prace	 gospodarskie	
były	 już	skończone	ludzie	zbierali	się	grupami	
w	domach.	„Z	dawien	dawna	tak	to	bywało…”	
w	ten	sposób	rozpoczynały	się	zimowe	bajania....
nie	było	telewizji	a	jednak	nikomu	się	nie	nudzi-
ło.	By	przywrócić	ten	piękny	zwyczaj	w	ramach	
projektu	organizujemy	wieczory	gawędziarskie,	
spotkania	 z	 gronem	 starszych	 osób	 mądrość	
i	 doświadczanie	 życiowe,	 charakteryzujące	 tą	
właśnie	grupę	społeczna,	stwarzają	wyjątkowy,	
niepowtarzalny	kapitał,	choć	niematerialny	jest	
o	 wiele	 ważniejszy.	W	 tenże	 sposób	 również	
można	się	dowiedzieć	wiele	o	historii	i	tradycji	
gminnej-jeśli	nagrywamy	takie	spotkania	określa	
się	to	jako	„	historię	mówioną”.	
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Boże Narodzenie to najpiękniejsze święto w polskim roku obrzędowym. 
Obchodzone jest bardziej uroczyście niż w jakimkolwiek  kraju europej-
skim, łączy się z niespotykanymi gdzie indziej emocjami. Jest to dzień rado-
ści, przymierza, wybaczania i zgody- to święta pięknych tradycji i podnio-
słego nastroju. Życzenia składane przy opłatku, siano pod białym obrusem, 
kolędy i nakrycie dla niespodziewanego gościa. Tradycja ta, pełna wzajemnej życz-
liwości i rodzinnego ciepła liczy setki lat.

Do wieczerzy wigilijnej zasiada się z chwilą ukazania się pierwszej gwiazdki na 
niebie, Wedle tradycji powinno się podać 12 potraw postnych, których głównym skład-
nikiem są grzyby, mak, kapusta, groch, ryby, owoce suszone, bakalie. Mimo wielu zmian 
wprowadzanych przez wieki do wigilijnych jadłospisów, specyficzny-nawiązujący do przeszłości 
charakter tych posiłków został zachowany. Wiele starych zapomnianych receptur przetrwało do dziś i jest 
powszechnie znane i przyrządzane w naszych domach. Z pokolenia na pokolenie, przekazywano sobie różne 
przepisy i sposób przyrządzania smakowitych potraw regionalnych. Na tegoroczną wieczerzę wigilijną proponuje-
my wybrane 3 potrawy.

Materiały	zebrała	i	opracowała	na	podstawie	wywiadu	z	członkiniami	zespołu	ludowego	„Powiślanie”	A.S.

,,Dawne potrawy wigilijne”
W blasku wigilijnych świec znakomicie smakują koprzywnickie potrawy.

Pierożki na słodko
Składniki:

35	dag	przesianej	mąki
2	jajka
20	dag	twarogu
5	dag	rodzynek
5	dag	suszonych	śliwek
5	dag	suszonych	jabłek
15	dag	maku	
1	szkl.	mleka
1/2	szkl.	cukru
olejek	migdałowy

Wykonanie:

Mak	 przebrać,	 opłukać,	 sparzyć	 wrzątkiem,	 osączyć,	
zemleć	w	maszynce.	Zalać	gotującym	się	mlekiem,	przy-
prawić	do	smaku	cukrem	i	olejkiem	migdałowym.	Rodzyn-
ki,	 śliwki	 ,	 jabłka	staranie	umyć,	namoczyć	w	 letniej	wo-
dzie,	a	kiedy	zmiękną,	osączyć,	pokroić	i	zemleć.	Twaróg	
wymieszać	z	jednym	jajkiem,	cukrem	i	bakaliami.	

Z	mąki,	pozostałego	 jajka	 i	pół	 szklanki	ciepłej	wody	
zarobić	ciasto,	cienko	rozwałkować	na	stolnicy	posypanej	
mąką,	 szklanką	 lub	 filiżanką	wycinać	 krążki.	Na	każdym	
położyć	łyżkę	farszu	twarogowo-	bakaliowego,	ulepić	pie-
rogi	 i	ugotować.	Ugotowane	pierogi	podawać	polane	 so-
sem	makowym	albą	śmietanką	wymieszaną	z	cukrem	wa-
niliowym.

Piecok koprzywnicki
Składniki:

2	kg	kaszy	jaglanej
0,5	kg	grzybów	suszonych
5	jajek
1	kg	owoców	suszonych	
(np.	jabłka,	gruszki,	śliwki,	morele)
1	duża	cebula	
olej	rzepakowy	tłoczony	na	zimno	do	smażenia
przyprawy	-	sól	i	pieprz

Wykonanie:

Kaszę	jaglaną	ugotować	na	sypko.	Owoce	suszone	sta-
ranie	 umyć,	 namoczyć	w	 letniej	wodzie,	 a	 kiedy	 zmięk-
ną,	osączyć	i	pokroić	w	kostkę.	Grzyby	oczyścić,	opłukać	
pod	bieżącą	wodą	i	ugotować	a	następnie	pokroić.	Cebulę	
obrać,	pokroić	w	kostkę	i	zeszklić	na	oleju	na	złoty	kolor.	
Wszystkie	składniki	połączyć	i	starannie	wymieszać,	dopra-
wić	do	smaku	solą	i	pieprzem.	Jajka	ugotować	na	twardo,	
obrać.	Przygotowany	farsz	wyłożyć	na	blachę,	(można	uło-
żyć	wzdłuż	formy	całe	jaja)	i	piec	w	piekarniku	1	godzinę.

Piecok	wyśmienicie	smakuje	polany	sosem	grzybow

Pieróg wigilijny
Składniki na farsz:

3	szkl.	kaszy	gryczanej
0,5	kg	ziemniaków
0,5	kg	sera	białego	
2	cebule
olej	do	podsmażenia
sól,	pieprz	do	smaku

Składniki na ciasto drożdżowe:

2	szkl.	mąki
5	dag	drożdży
4	żółtka
2-3	łyżki	śmietany
sól
woda

Wykonanie:

Kaszę	 ugotować	 na	 sypko	 pod	 przykryciem.	 Ser	 zemleć	
przez	maszynkę.	Ziemniaki	ugotować,	przetrzeć	przez	praskę	
i	pozostawić	do	ostudzenia.	Cebulę	zeszklić	na	oleju	rzepako-
wym	tłoczonym	na	zimno.	Następnie	wszystkie	składniki	wy-
mieszać	i	doprawić	do	smaku	solą	i	pieprzem.	

Ciasto	 drożdżowe	przygotować	 jak	 na	 pierogi,	 rozwałko-
wać,	następnie	wykrawać	duże	krążki	i	nadziewać	je	farszem.	
Ulepione	pierogi	pieczemy	w	piekarniku	na	złoty	kolor.	Po	wy-
studzeniu	można	pieróg	pokroić	na	mniejsze	kawałki.

Szanowni Państwo! 
Miejsko	-	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy	zaprasza	do	współtwo-

rzenia	galerii	ludowej.	Stare	przedmioty	
z	gospodarstwa	domowego	zamieszkujące	Państwa	strychy	znów	mogą	przeżywać	

swoja	drugą	młodość,	pomóc	nam	zachować	pamięć	o	przeszłości	dla	przyszłości.	Prosi-
my	także	o	wypożyczanie	nam	starych	zdjęć,	zeskanowane	posłużą	nam	do	stworzenia	
wystawy	fotograficznej	.	

Wystarczy	je	przynieść	do	Domu	Kultury.
	Na	wszystkie	przychylne	nam	osoby	czekamy	w	Domu	Kultury	szczegółowych	infor-

macji	udzielamy	także	pod	nr	tel	847-63-22.
	
Korzystając z okazji, bardzo dziękujemy wszystkim osobom które do tej pory, odpo-

wiedzieli na nasz apel. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc w dążeniu do zacho-
wywania tożsamości kulturowej wsi.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu 

oraz
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego 

w Koprzywnicy 
Serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Miasta 

i Gminny Koprzywnica na wieczór kolęd i pastorałek który 
odbędzie się 4 stycznia o godz 18.00 w Domu Kultury.

„Hej kolęda ,kolęda….”
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„Jest	taki	dzień	-	śpiewają	Czerwone	Gitary	-	bardzo	ciepły,	choć	
grudniowy!...	wszyscy	wszystkim	ślą	życzenia!...”	

My	również.	19	XII	2008	roku	Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Ko-
przywnicy	już	od	rana	rozbrzmiewała	ciepłym	i	radosnym	głosem	kolęd.

Piękny	 to	 czas	 i	 szczególny!	 Uwieńczenie	 okresu	 oczekiwania	
a	równocześnie	początek	świętowania	tajemnicy	Wcielenia.

To	 święto	 wyciągniętych	 rąk,	 miłości,	 przebaczenia.	 Uczniowie	
naszej	szkoły	podkreślali	to	piękne	przesłanie	w	prawdziwym	widowi-
sku	teatralnym,	wyreżyserowanym	przez	panią	Jolantę Ordon, Bożenę 
Grzyb, Ewę Tenderendę i księdza Pawła Paterka.

Wśród	barwnej	scenerii	ubogiej	stajenki	i	współczesnego	domu	ro-
dzinnego	mali	artyści	recytowali:	„Wyciągnijmy	rękę	z	chlebem	miło-
ści	do	wszystkich”.	Przyjdź	Panie	Jezu,	zajmij	puste	miejsce	przy	stole,	
bądź	z	nami	zawsze	-	płynęły	wzruszające	słowa	pastorałek.

Pani	Dyrektor	Iwona Kopeć,	przełamując	opłatek,	złożyła	życzenia	
wszystkim	przybyłym	gościom,	gronu	pedagogicznemu,	pracownikom	
szkoły	oraz	całej	społeczności	uczniowskiej.	Na	zakończenie	uroczy-
stości	mali	piekarze	naszej	szkoły	poczęstowali	wszystkich	świątecz-
nymi	wypiekami,	które	przygotowali	pod	czujnym	okiem	pani	Jolanty	
Gach	i	swoich	wychowawców.	

Wszystkich	 mieszkańców	 naszej	 gminy	 zapraszamy	 na	 powtór-
kę	 tych	wzruszających	 chwili	 28	 grudnia	 2008	w	Niedzielę	 o	 godz	
15.00.

Nauczyciele	odpowiedzialni	za
Przygotowanie	„Jasełek”.

JASEŁKA

Taki	też	cel	miały	klasowe	wigilie	zaangażowane	w	Publicznej	Szkole	Podstawowej	w	Ko-
przywnicy	przez	uczniów	kl.	IV	c	z	wychowawczynią	mgr	Teresę	Majczak,	kl.	IV	b	z	wych.	Mgr	
Bożeną	Grzyb	i	V	c		z	wych.	Magdaleną	Komorowską	

Łamiąc	 się	opłatkiem	życzono	sobie	wiele	 serdeczności	 i	 śpiewano	znane	kolędy.	Dzięki	
zaangażowaniu	rodziców	zorganizowano	degustację	wigilijnych	potraw.	

Te	niezwykłe	ciepłe	i	sympatyczne	spotkania	pozostaną	na	długo	w	pamięci	uczniów	i	ich	
wychowawczyń.	To	ważne,	aby	podtrzymywać	piękne	polskie	tradycje,	a	takie	imprezy	są	rów-
nież	również	istotną	formą	wychowawczą.	

„Verba	docent,	exempla	trahunt”-	„Słowa	uczą,	przykłady	pociągają”
Teresa	Majczak

KLasOWa WiGiLia
Czas	oczekiwania	na	święta	Bożego	Narodzenia	jest	okazją	do	spotkań	opłatkowych.	
To	znaczy	zazwyczaj	kultywowany	przez	różne	grupy	formalne	i	nieformalne.	
Pozwala	na	integracje,	tworzenie	przyjaznej	atmosfery	i	prawdziwie	już	świątecznego	nastroju.	
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Dnia	15	grudnia	w	Publicznej	Szkole	Pod-
stawowej	 im.	 Władysława	 Jasińskiego	 w	 Ko-
przywnicy	 odbyły	 się	 wielkie	 przygotowania	
do	Świat	Bożego	Narodzenia.	Świetlica	szkolna	
została	zamieniona	w	wielką	bajeczna	kuchnię,	
w	której	uczniowie	pod	opieką	i	przewodnic-
twem	 nauczycielki	 języka	 niemieckiego	 pani	
Jolanty Gach,	zmobilizowali	wszystkie	siły	do	
przygotowań	świątecznych	wypieków.

Anielskie	skrzydła	 roztoczyły	 również	pa-
nie: Bożena Grzyb,	Agnieszka Kolasińska,	Ewa 
Tenderenda	i	ochoczo	włączyły	się	do	pracy.

Boże	 Narodzenie	 to	 najweselsze,	 najbar-
dziej	 rodzinne	 i	 zaskakujące	 święta,	 pełne	
pięknych	tradycji	i	podniosłego	nastroju.	Świę-
ta	te	wpisały	się	w	polską	tradycję	jako	okres	
prawdziwego	zbliżenia,	wzajemnego	odpusz-
czenia	win.	Są	lekcją	miłości,	okresem	zadumy	
i	refleksji.	I	chociaż	w	poszczególnych	krajach	
tradycje	i	zwyczaje	różnią	się	między	sobą,	to	
wszędzie	 Boże	Narodzenie	 obchodzone	 jest	
bardzo	uroczyście.	

Na	 lekcjach	 języka	 niemieckiego	 dzieci	
poznały	tradycje	świąteczne	naszych	zachod-
nich	sąsiadów.	W	Niemczech	przygotowania	
do	świąt	zaczynają	się	cztery	tygodnie	wcze-
śniej.	W	większości	domów	katolickich	stawia	
się	tzw.	adwentowe	wianki	z	jodły	i	świerku,	
przystrojone	fioletowymi	wstążkami	 i	cztere-
ma	świeczkami.	Zieleń	symbolizuje	nadzieję,	
fiolet	wstążek-	refleksję	nad	przeszłością,	czer-
wień	-	miłość,	a	świeczki	-	światło.	W	każdą	
kolejna	niedzielę	wypala	się	jedną	ze	świec.	

W	 Niemczech	 dzieci	 już	 od	 pierwsze-
go	dnia	 grudnia	mają	 kalendarze	 adwentowe	
w	kształcie	domku	z	dwudziestoma	czterema	
okienkami.	Każdego	dnia	adwentu	mogą	otwo-
rzyć	jedno	i	wyciągnąć	z	niego	niespodziankę.	
Najczęściej	 są	 to	 słodycze	 i	 czekoladki.	Nie-
którzy	rodzice	przygotowują	samodzielnie	dla	
swoich	pociech	kalendarze,	w	których	okien-
kach	 można	 znaleźć	 ciasteczka.	 Ta	 tradycja	
kultywowana	jest	również	w	naszym	kościele.

W	wielu	niemieckich	miasteczkach	w	cza-
sie	adwentu	odbywają	się	kiermasze,	na	któ-
rych	 można	 próbować	 słodkości	 bożonaro-
dzeniowe.	Najsłynniejszym	ciastem	jest	strucla	
,,Weihnachtsstollen”	 z	 rodzynkami	 i	 bakalia-
mi,	pierniczki	,,Lebkuchen		lub	Pfefferkuchen’’,	
a	także	ciasteczka	o	różnych	kształtach.

Polskie	 tradycyjne	 wypieki,	 to	 ciasteczka	
do	zawieszania	na	choince,	pierniki	i	makow-
ce.	Także	do	naszych	tradycji	należy	owijanie	
sreberkiem	 orzechów	 i	 zawieszanie	 ich	 na	
świątecznym	drzewku.

	W	 	 naszej	 szkole	 nauczyciele	 i	 ucznio-
wie	w	celu	podtrzymywania	polskich	tradycji	
i	zapoznania	z	tradycjami	sąsiadów		zorgani-
zowali	wieczór	kolęd	połączony	z	pieczeniem	
świątecznych	ciasteczek.	Projekt	ten,	wzbudził	
dużą	radość	i	zainteresowanie	wśród	uczniów.	
Wszyscy	 przyszli	 w	 ciekawych	 strojach-	 na	
głowach	mieli	wspaniałe	kucharskie	i	mikołaj-
kowe	czapeczki,	założyli	piękne	fartuszki	i	nie	
zapomnieli	o	umyciu	rąk.	Przynieśli	też	z	do-
mów	różne	akcesoria	potrzebne	przy	wypie-
kach,	a	także	dekoracji	ciasteczek	i	stołu.	

Pani	mgr	Jolanta Gach	rozpoczęła	wspól-
ną	modlitwę	w	języku	polskim	i	niemieckim.	
Modlili	się	o	Boże	błogosławieństwo	podczas	
pracy	i	pomyślność	w	przygotowaniach	świą-
tecznych	słodkości.	Nie	zabrakło	wspaniałego	
i	podniosłego	śpiewu	kolęd	w	obu	językach,	
który	 towarzyszył	 podczas	 przygotowań	 cia-
steczek.	 Przy	 pracy	 widać	 było	 wzajemną	
więź,	zgodę	i	radość	małych	kuchcików.	Naj-
więcej	jednak	uciechy	sprawiła	im	degustacja	
własnoręcznie	 zrobionych	 wypieków	 oraz	
smacznych	 mas,	 których	 aromat	 unosił	 się	
w	całej	szkole.	Większa	część	wypieków	bę-
dzie	zdobiła	opłatkowe	stoły	w	czasie	jasełek,	
oraz	 będzie	 miłym	 upominkiem	 od	 wzoro-
wych	kuchcików	dla	zaproszonych	gości.	

Dobrze	by	było,	aby	takie	spotkania	stały	
się	tradycją	naszych	szkół.	

Na pewno w duszy każdego z uczestni-
ków pozostanie recepta na wspaniałe świę-
ta, gdzie oprócz dobrego humoru, radosne-
go zapału do pracy, znajdzie się miejsce na 
szczyptę czegoś niezwykłego, magicznego, 
tego, co sprawia, że ludzie się kochają.

Dyrekcja	i	organitorzy	
Szkoły	Podstawowej	im.	Władysława	Jasińskiego	

w	Koprzywnicy.

Świąteczna 
piekarnia
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„Mini miasteczko 
ruchu drogowego” 
u naszych przedszkolaków

„ Ja przedszkolak dzielny…”

PasOWaNie Na PrzedszKOLaKa 
W PubLiCzNyM PrzedszKOLu W KOPrzyWNiCy
„Pasowanie	na	przedszkolaka”	kończy	proces	adaptacyjny	dzieci	i	rodziców	w	nowym	środowisku,	jakim	

jest	przedszkole.	Bo	adaptacja	dotyczy	zarówno	dzieci,	jak	też	ich	bliskich.	
Nie	jest	łatwo	zostawić	swoje	dziecko	pod	opieką	nauczyciela,	nawet	najbardziej	kompetentnego.	Stres	

towarzyszący	rodzicom	zanika	bardo	powoli,	w	miarę	nabywania	zaufania	do	personelu	przedszkola.	Musi	
upłynąć	 trochę	 czasu,	 aby	 dzieci	 przyzwyczaiły	 się	 i	 zaadaptowały	w	 nowej	 społeczności.	 I	 nie	można	
powiedzieć,	że	proces	ten	kończy	się	w	momencie,	kiedy	dzieci	przestają	płakać.	Dzieci	muszą	poczuć	się	
bezpiecznie	i	pewnie,	aby	móc	podejmować	nowe	działania	i	wyzwania,	które	stawia	przed	nim	rodzic	i	
przedszkole.	Wtedy,	kiedy	to	dzieci	już	znają	swoje	panie,	koleżanki	i	kolegów	z	grupy,	swoją	salę	i	budynek	
przedszkola.	Rodzice	natomiast	nabierają	pewności,	że	ich	pociechy	czują	się	w	przedszkolu	dobrze,	a	nawet	
nauczyły	się	kilku	wierszy	i	piosenek.

W	dniu	24października 2008 r. w	naszym	Przedszkolu	odbyła	się	w	grupie	3-4	latków	uroczystość	Pa-
sowania na dzielnego, wesołego przedszkolaka. Dzieci	przełamując	barierę	lęku	i	stresu	pięknie	zaśpiewały	
wyuczone	piosenki,	zinterpretowały	ruchem	treść	piosenek	oraz	wyrecytowały	śliczne	wierszyki.	Kulmina-
cyjnym	punktem	uroczystości	było	wygłoszenie	tekstu	Przysięgi:

„Ja przedszkolak dzielny 
Będę zawsze uśmiechnięty, 
Będę słuchał swoje panie 
I zjadał swoje śniadanie
 Będę grzecznie się bawił
 I dzielnie się uczył
 Żebym mamy i taty
 Nigdy nie zasmucił”.
Niewątpliwie	wielkim	przeżyciem	dla	naszych	dzieci	był	sam	moment	pasowania	przez	panią	dyrektor 

mgr Martę Marczewską,	ogromną	kredką	na	dzielnego, wesołego przedszkolaka. 
Po	ceremonii	pasowania	dzieci	wesoło	zaśpiewały	„Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie 

płaczę...” oraz	hymn	naszego	przedszkola	pod	tytułem:	„Przedszkole pod sosnami”.
Uroczystość	uświetnili	 swoją	obecnością	 rodzice	 i	bliscy	dzieciom	goście.	Każdy	przedszkolak	dostał	

dyplom	„Pasowania	na	przedszkolaka”	i	miły	słodki	upominek.	Po	uroczystości	były	słodkie	buziaki	od	szczę-
śliwych	rodziców	i	słodki	poczęstunek.	Uroczystość	przygotowały	wychowawczynie	grupy	panie	-	Grażyna 
Milarska	i	Elżbieta Sroczyńska,	muzycznie	wspierał	rytmik,	pan	Damian Wdowiak. 

																																																																																																										Grażyna	Milarska

Ostatnio	bardzo	dużo	mówi	się	
w	placówkach	oświatowych	o	 sze-
roko	 rozumianym	 bezpieczeństwie	
dzieci.	Jest	to	temat	zawsze	aktualny,	
ale	obecnie	jakby	na	nowo	odkryty.

Świętokrzyski	 Kurator	 Oświa-
ty	 pani	Małgorzata Muzoł w	 paź-
dzierniku	 tego	 roku	 skierowała	 ko-
munikat	 do	 wszystkich	 placówek	
oświatowych	 województwa	 świę-
tokrzyskiego	 „Bądź	widoczny	 –	 je-
steś	 bezpieczny”,	 dotyczący	 bez-
pieczeństwa	 dzieci	 i	 młodzieży	
w	szkołach,	placówkach	i	poza	ich	
terenem.	 Zdrowie,	 życie	 i	 bezpie-
czeństwo	 dzieci	 stanowi	 wartość,	
o	którą	troszczą	się	wspólnie	rodzi-
ce,	nauczyciele	i	organizatorzy	ruch	
drogowego.

Mając	 na	 uwadze	 powyższe,	
Rada	 Pedagogiczna	 Publiczne-
go	 Przedszkola	 w	 Koprzywnic	 już	
w	 roku	 szkolnym	 2007/2008	 opra-
cowała	 Program Edukacyjno-Pro-
filaktyczny dla dzieci 3-6 - letnich 
– Bezpieczne dzieciństwo. Zredago-
waniem	zagadnień	tematycznych	za-
jęła	się	nauczycielka	Grażyna Milar-
ska. Program	zawiera	pięć	działów:
	 1.	Ja	i	moja	rodzina
	 2.	Moja	bezpieczna	droga	do	

przedszkola.
	 3.	Moje	bezpieczne	zabawy.
	 4.	Wiem,	jak	traktować	
	 	 zwierzęta.
	 5.	Jestem	dobrym	kolegą.

Głównym celem programu	 jest	
przygotowanie	 dziecka	 w	 wieku	
przedszkolnym	do	 unikania	 lub	 ra-
dzenia	sobie	w	sytuacjach	zagrożeń	
płynących	 ze	 strony	 środowiska.	
Napisany	przez	nas	program	wiąże	
się	 z	 szeregiem	 obserwacji,	 poszu-
kiwań	ciekawych	rozwiązań	i	inspi-
racji	z	różnych	źródeł.	Zagadnienia	
naszego	 programu	 były	 tematem	
cyklicznych	 spotkań	 Rady	 Peda-

gogicznej,	 spotkań	 z	 policjantem,	
licznych	 wycieczek,	 rozmów	 z	 ro-
dzicami	i	zajęć	z	dziećmi.	Wspólnie	
omawialiśmy	zagadnienia	związane	
z	 bezpieczeństwem	 małego	 dziec-
ka,	 ujmując	 problem	 w	 szerszym	
kontekście,	 czyli	 wychowania	 ko-
munikacyjnego	i	zagrożeń	codzien-
nego	życia.

Zrodził	 się	 również	 pomysł	
wybudowania	 „Mini miastecz-
ka ruchu drogowego”,	 na	 naszym	
przedszkolnym	 placu	 zabaw,	 gdzie	
dzieci,	 mogłyby	 poprzez	 zabawę,	
w	 bezpieczny	 sposób	 uczyć	 się	
zasad	 ruch	 drogowego.	 Pomysło-
dawcą	powstania	„Mini	miasteczka	
ruch	 drogowego”	 była	 pani	 dyrek-
tor mgr Marta Marczewska. To	pod	
jej	okiem	postępowały	dalsze	prace	
inwestycyjne.	Powstał	plan	architek-
toniczny	 i	 kosztorys	 tej	 inwestycji,	
opracowano	 projekt,	 poszukiwano	
sponsorów.

Pierwszym	 sprzymierzeńcem	
projektu	 był	 radny	 powiatu	 sando-
mierskiego	 pan Zdzisław Naster-
nak.	 To	 właśnie	 on,	 był	 pośredni-
kiem	w	nawiązaniu	współpracy	 ze	
Stowarzyszeniem „Bezpieczny Po-
wiat Sandomierski” oraz	z	jego	ów-
czesnym	prezesem	panem	Antonim 
Kłosowskim a	także Świętokrzyskim 
Stowarzyszeniem „Wspólnie Poma-
gamy” w Kielcach. Dzięki	 Stowa-
rzyszeniu	 udało	 nam	 się	 pozyskać	
środki	 finansowe	na	częściowy	za-
kup	 kostki	 brukowej,	 krawężników	
oraz	znaków	drogowych.	

Dzięki	środkom	pozyskanym	od	
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Ko-
przywnicy zakupione	zostały	pojaz-
dy	kołowe	–	rowerki	dla	dzieci	oraz	
zestaw	pomocy	edukacyjnych.

Pan mgr inż. Marek Jońca Bur-
mistrz Miasta i Gminy Koprzyw-
nica,	 pokrył	 koszty	 opracowania	

dokumentacji,	 koszty	 robocizny	
i	częściowo	koszty	materiałów.	

Wykonawcą	 projektu	 jest	 firma	
„ RS- BUD” pana Z. Rozczypały ze	
Staszowa. Właściciel	 tej	 firmy	pana	
Z.	Rozczypała ze	środków	własnych	
obsadził	 teren	 roślinami	 zielonymi	
i	wyposażył	w	ławeczki	ogrodowe.

Zgodnie	z	projektem,	w	powsta-
nie	„miasteczka”	mają	również	swój	
wkład	 Rodzice wszystkich	 dzieci	
uczęszczających	do	naszego	przed-
szkola.	Z	inicjatywy	Rady	Rodziców	
sfinansowano,	zakupiono	i	dokona-
no	dalszych	nasadzeń	roślin	ozdob-
nych	wokół	 tzw.	„Wyspy Radosnej 
Zabawy” jednego	 z	 elementów	
składowych	miasteczka.

Z	 inicjatywy	 Stowarzyszenia 
Bezpieczny Powiat Sandomierski, 
po	 uzyskaniu	 pozytywnych	 reko-
mendacji	 przez	Wojewódzką Radę 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go i Komendy Powiatowej Policji 
w Sandomierzu nasz	projekt	„	Mini	
miasteczko	ruchu	drogowego”	wziął	
udział	 w	 ogólnopolskim konkur-
sie organizowanym przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji w Warszawie pod	 hasłem	
„Miasteczko ruchu drogowego”.

Jak	 nam	 wiadomo,	 na	 terenie	
powiatu	sandomierskiego	jest	to	je-
dyne	tego	rodzaju	miasteczko	ruchu	
drogowego,	gdzie	dzieci	i	młodzież	
będą	mogłyby	praktycznie,	w	bez-
pieczny	sposób	poznawać	pierwsze,	
podstawowe	 zasady	 bezpieczeń-
stwa	w	ruchu	drogowym.	Miastecz-
ko	 stanie	 się	 miejscem	 organizo-
wania	zabaw	 i	zajęć	praktycznych,	
turniejów,	 sprawdzianów	 dotyczą-
cych	ruchu	drogowego.	

Projekt	 ciągle	 jest	 w	 realiza-
cji.	 Na	 zagospodarowanie	 czekają	
dwie	 wyspy	 wchodzące	 w	 skład	
miasteczka	 -	 wspomniana	 „Wyspa 
radosnej zabawy”	 i	 „Mini park”.	
W	 dalszym	 ciągu	 poszukujemy	
sponsorów	 i	 przyjaciół	 przedszko-
la,	dzięki	 którym	nasze	miasteczko	

uzyska	końcowy	efekt	zamierzone-
go	planu.	Pozwoli	to	na	lepszą	reali-
zację	naszego	programu	„	Bezpiecz-
ne dzieciństwo”,	 przyniesie	 wiele	
radości	dzieciom	i	co	najważniejsze	
ukształtuje	 na	 przyszłość	 mądrych	
użytkowników	ruchu	drogowego.

Uroczyste	 otwarcie	 naszego	
„Mini miasteczka ruchu drogowe-

go” planujemy	 na	 wiosnę	 2009r.	
Będziemy	 wdzięczni	 wszystkim	
tym,	którzy	włączą	 się	w	zagospo-
darowanie	 jedynego w powiecie 
sandomierskim, takiego	miasteczka	
ruchu	drogowego.

Marta	Marczewska
Grażyna	Milarska

Ewa	Kornacka



Koprzywnickie	Pejzaże 11Koprzywnickie	Pejzaże

Czyli	 kultywujemy	 polską	 tra-
dycje	 a	 przy	 tym	dobrze	 się	 bawi-
my.	 Andrzejki	 niegdyś	 traktowano	
bardzo	 poważnie	 szczególnie	 na	
wsiach,	gdzie	wróżby	były	wyrocz-
nią	w	sprawach	zamążpójścia.	Dziś	
dla	 większości	 oznaczają	 one	 po	
prostu	 okazję	 do	 dobrej	 zabawy	
w	 dyskotece	 lub	 pubie.	 MGOKiS	
w	tym	roku	zaproponował	 lokalnej	
młodzieży	 oprócz	 zabawy	 tanecz-
nej	 spotkanie	z	 tradycją	andrzejko-
wą.	Dziś	prawie	zanikającą,	ale	jak-
że	cenną	i	barwną.	

Dziś cień wosku 
ci ukaże, co ci życie 
niesie w darze...

W	 imprezie	 tej	 uczestniczyła	 mło-
dzież	 uczęszczająca	 na	 różnorakie	 za-
jęcia	edukacyjne	i	sportowe	odbywają-
ce	się	w	Domu	Kultury.	Nasza	zabawę	
zaczęliśmy	od	lania	wosku	przez	klucz,	
wytopione	figury	nieraz	przybierały	co-
raz	 to	 dziwaczniejsze	 kształty,	 jednak	
nie	 przeszkodziło	 nam	 to	 absolutnie	
w	 interpretowaniu	 ich	 znaczeń.	Odga-

dywanie	 przyszłości	 z	 kart	 to	 kolejna	
atrakcja,	z	której	każdy	z	młodych	go-
ści	chciał	skorzystać,	dowiedzieć	się,	co	
przyniesie	 los.	 Nie	 każdemu	marzenia	
pokrywały	 się	 z	 tym,	 co	 zostało	 wy-
wróżone,	 czasem	 spotykało	 kogoś	 po-
zytywne	zaskoczenie	a	czasem	rozcza-
rowanie,	 które	 trudno	 było	 przyjąć	 do	
wiadomości.	Wszystkie	te	„czary	mary”	

odbywały	się	z	dużym	przymrużeniem	
oka,	bo	celem	głównym	była	w	końcu	
wspólna	zabawa	i	wspaniały	nastrój	pe-
łen	radości	i	serdeczności.	

Taka	forma	spędzania	wolnego	cza-
su	 scala	młodzież	 a	 zarazem	 pozwala	
na	 przyswajanie	 ważnych	 zagadnień	
dotyczących	tradycji	i	kultury.

Marta	Ordon

Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście

Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja
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P	R	O	T	O	K	Ó	Ł	Nr	XXV/08
z	sesji	Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy,	która	odbyła	
się	dnia	20	listopada	2008	roku	w	sali	konferencyj-
nej	budynku	U	M.	i	G	w	Koprzywnicy.	
Sesja	rozpoczęła	się	o	godz.	14,04.
Lista	obecności	stanowi	zał.	nr 1.
W	chwili	otwarcia	sesji	obecnych	było	12	radnych.
Nieobecni	 radni:	 Agata	 Sulicka,	 Eugeniusz	Mróz,	
Marek	Kubicki
Protokołowała:	Janina	Podobińska.
Zaproszenie	na	sesję	stanowi	zał.	nr 2.

PKT 1.
Przewodniczący RM – Stanisław Pawlik dokonał	
otwarcia	 sesji.	 Powitał	 przybyłych	 radnych,	 Pana	
Burmistrza	 i	 Panią	 Burmistrz,	 radnych	 powiato-
wych,	 Panią	 Skarbnik,	 sołtysów	 /zał.	nr 3/,	 prze-
wodniczących	ZO.	Następnie	stwierdził,	że	zgod-
nie	z	listą	obecności	w	sesji	uczestniczy	12	radnych,	
co	wobec	ustawowego	składu	Rady	wynoszącego	
15	osób	stanowi	quorum	pozwalające	na	podejmo-
wanie	prawomocnych	uchwał.	Dodał,	że	nieobec-
ni	radni	są	usprawiedliwieni.	W	dalszej	kolejności	
przedstawił	proponowany	porządek	obrad.

Pkt 2.
1.	Otwarcie	obrad.
2.	Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	poprzed-
niej	sesji.

3.	Informacja	Burmistrza	z	realizacji	budżetu	mię-
dzy	sesjami.

4.	Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2008	rok.
5.	Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 zaciągnięcia	 po-
życzki.	

6.	Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 poparcia	 działań	
Burmistrza	dotyczących	dofinansowania	projek-
tu	 inwestycyjnego	 z	 wieloletniego	 rządowego	
programu	pn.”Narodowy	Program	Przebudowy	
Dróg	Lokalnych	2008	–	2011”.

7.	Wytypowanie	 przedstawiciela	 Rady	 Miejskiej	
jako	organu	opiniodawczo	–	doradczego	w	spra-
wach	polityki	rynku	pracy.

8.	Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	
na	nabycie	nieruchomości.	

9.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie:	ustalenia	najniższe-
go	 wynagrodzenia	 zasadniczego	 oraz	 wartości	
jednego	punktu	 stanowiących	podstawę	ustale-
nia	miesięcznych	stawek	wynagrodzenia	zasad-
niczego	 pracowników	 zatrudnionych	 w	 Komu-
nalnej	Oczyszczalni	Ścieków	w	Koprzywnicy.

10.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	przystąpienia	Gmi-
ny	Koprzywnica	do	realizacji	projektu	w	ramach	
Priorytetu	VII	 „Promocja	 Integracji	 Społecznej”	
Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki.

11.	Informacja	Wojewody	Świętokrzyskiego	odno-
śnie	złożonych	oświadczeń	majątkowych.

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

Zastępca Burmistrza	zgłosiła	prośbę	sołtysa	Mazu-
ra	o	usprawiedliwienie	jego	nieobecności	z	uwagi	
na	ważne	sprawy	osobiste.

Sołtys Sygnet	 zgłosiła	 prośbę	 sołtys	 Karwackiej	
prosząc	o	usprawiedliwienie	jej	nieobecności.	

Przewodniczący RM	zapytał,	czy	są	inne	uwagi,	co	
do	porządku	obrad?	

Nikt	nie	zgłaszał	uwag.

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem zapropo-
nowanego porządku?
Za	przyjęciem	głosowano	jednogłośnie	/12	radnych/.

Przewodniczący RM stwierdził, że porządek ob-
rad sesji został przyjęty.
Następnie	zapytał	czy	są	uwagi	do	protokołu	z	dnia	
17	października	2008	roku?

Nikt	nie	zgłaszał	uwag.

Przewodniczący RM zapytał, kto z państwa rad-
nych jest za przyjęciem protokołu z sesji, która od-
była się w dniu 17 października 2008 roku?

Za	 przyjęciem	 głosowało	 12	 radnych	 -	 jednogło-
śnie.

Przewodniczący RM stwierdził, że protokół z sesji 
z dnia 17 października 2008 roku został przyjęty.

Pkt 3. 
Pan Burmistrz zabierając	 głos	powiedział,	 że	nie	
miał	 możliwości	 przedstawienie	 informacji	 na	
poprzedniej	 sesji,	 ale	 zapewne	 pani	 Burmistrz	
o	wszystkich	poczynaniach	poinformowała.	
Dalej	powiedział,	że	środki	z	UE	zaczynają	powoli	
do	nas	„przychodzić”.
Została	 podpisana	 pre-umowa	 z	 Urzędem	 Mar-

szałkowskim	na	odbudowę	drogi	gminnej	Osiedle	
Cegielnia	–	Beszyce,	o	długości	prawie	5	km,	war-
tości	ponad	4	miliony	zł.	
Obecnie	gmina	oczekuje	na	pozwolenie	na	budo-
wę	i	jest	to	ostatnia	faza	realizacji	dokumentacji	na	
tego	typu	zadanie.	
Po	 uprawomocnieniu	 się	 decyzji	 zezwalającej	 na	
budowę,	zostanie	ogłoszony	przetarg	na	wykona-
nie	 tego	 przedsięwzięcia.	 Zależy	 gminie	 na	 tym,	
aby	jeszcze	w	tym	roku	go	ogłosić,	ponieważ	w	na-
stępnym	roku	będzie	wiele	innych	zadań,	a	wzro-
sną	ceny	usług	i	materiałów.	
Sfinalizowane	 zostało	 zadanie,	 które	 dla	 naszego	
środowiska	 jest	bardzo	ważne.	Unieszkodliwienie	
odpadów,	 czyli	 likwidacja	 składowiska	 odpadów	
w	Koprzywnicy.	
Rozpoczęto	wywóz,	ale	został	wstrzymany	z	uwagi	
na	to,	że	odbiorca	nie	był	przygotowany.	Zostanie	
wznowiony	 jutro,	 bądź	 w	 poniedziałek	 i	 będzie	
trwał,	aż	do	zakończenia	tego	zadania.	
Gmina	otrzymała	w	tym	roku	całą	kwotę	pożyczki	
na	wspomniane	zadanie	z	WFOŚ	i	GW.	Wszystkie	
poprzednie	uwagi	i	zamiary	są	nieistotne,	ponieważ	
nie	będzie	komercyjnych	kredytów	–	pożyczek.	
Gmina	otrzymała	decyzję	z	WFOŚ	i	GW	na	300	
tys.	zł	w	tym	roku.	Można	powiedzieć,	że	ręce	zo-
stały	„rozwiązane”.	Ważne	jest,	aby	ten	temat	za-
kończyć	w	roku	2009.	
W	 ostatnim	 okresie	 ze	względów	 dokumentacyj-
nych,	 proceduralnych	 zostały	 zabudowane	 -	 wy-
konane	22	punkty	świetlne,	na	terenie	całej	gminy	
wraz	z	niewielką	ilością	dobudowy	sieci.		
Plan	 nie	 został	 zrealizowany,	 ponieważ	 w	 ciągu	
roku	 ceny	wzrosły	 powyżej	 planowanych	na	 po-
czątku.
W	dalszej	kolejności	powiedział,	że	projekt	zago-
spodarowania	 zalewu	 został	 złożony	w	Urzędzie	
Marszałkowskim	 i	 przeszedł	 pierwszą	 ocenę	 pod	
względem	formalnym	i	został	skierowany	do	oceny	
merytorycznej.	Można	powiedzieć,	że	jest	w	ostat-
niej	fazie.	Na	razie	nie	ma	sygnałów,	że	może	być	
zagrożony.
Być	może	 będzie	 to	 drugie	 zadanie	 i	 w	 niedługim	
czasie	zostanie	podpisana	pro-umowa.	Został	złożo-
ny	również	wniosek	na	rewitalizację	Miasta	Koprzyw-
nica,	który	zwiera	się	kwotą	5milionów	900	tys.	zł.	
W	tym	wniosku	jest	kilka	obszarów:	Rynek,	kanali-
zacja	burzowa,	przebudowa	ul.	11	Listopada,	skwer	
Jana	Pawła	II,	ul.	Szkolna	wraz	z	przedszkolem.
Obecnie	w	realizacji	są	też	dwa	boiska	wielofunk-
cyjne.	 Ze	 względów	 oszczędnościowych,	 braku	
środków	realizowane	są	w	dużej	mierze	systemem	
gospodarczym	 przy	 użyciu	 własnego	 sprzętu,	
oprócz	transportu	i	kruszywa.
Projekt	 realizowany	 jest	na	poziomie,	 jeśli	chodzi	
o	podbudowę	i	przygotowanie	do	położenia	trawy	
w	90%.	Gdy	taka	pogoda	się	utrzyma,	może	być	
problem	z	zakończeniem	w	 tym	 roku	 tego	zada-
nia	i	ułożeniem	trawy	sztucznej.	Trawa	została	już	
dowieziona	 do	 Niedźwic,	 a	 najbliższym	 czasie	
zostanie	 dowieziona	 do	 Koprzywnicy.	 Wszystkie	
materiały	potrzebne	do	zrealizowania	tego	zadania	
są	w	posiadaniu	gminy.		
Wiele	 spraw	 udało	 się	wykonać	własnymi	 siłami	
i	tym	sposobem	pieniądze	zostaną	w	gminie.
Gmina	 Koprzywnica	 jako	 partner	 uczestniczy	
w	dwóch	projektach	organizacji	pozarządowych,	są	
to	zadania,	gdzie	wnioski	składają	organizacje	po-
zarządowe,	ale	stroną	jest	UMiG	w	Koprzywnicy.	
Zadanie	 związane	 z	 zagospodarowaniem	 terenu	
złożyło	 Stowarzyszenie	 Alzhaimera	 i	 otrzymało	
dofinansowanie	w	kwocie	20	tys.	zł.	
Drugie	 Stowarzyszenie	 800	 Lecie	 Opactwa	 Cy-
sterskiego	„	Ku	Przyszłości”	w	Koprzywnicy	na	re	
-kompozycję	ogrodu	pocysterskiego.	
Zostały	podpisane	stosowne	umowy	trójstronne	po	
20	tys.	zł	przy	udziale	własnym	gminy	5000	zł.
Środki	zostaną	przekazane	po	rozliczeniu.	
Referujący	 zachęcił	 inne	 stowarzyszenia	 i	 organi-
zacje,	aby	w	ramach	takich	projektów	skorzystały,	
szczególnie	straże	pożarne,	które	są	zarejestrowane	
w	krajowym	rejestrze	sądowym,	na	różnego	rodza-
ju	 wyposażenia.	 Przedsięwzięcia	 małej	 odnowy	
będą	kontynuowane	w	2009	roku.	
W	ramach	pomocy	społecznej	realizowane	są	dwa	
zadania;	od	2007	roku	Program	PEFRONU:	uczeń	
na	wsi,	 pomoc	w	uzyskaniu	wykształcenia	 przez	
osoby	 niepełnosprawne.	 Ze	 wspomnianego	 pro-
gramu	w	ubiegłym	 roku	 skorzystało	 34	dzieci	 ze	
szkół	gimnazjalnych.	
Gmina	otrzymała	kwotę	prawie	71	tys.	zł,	a	wyko-
rzystano	60.500	zł.	

W	przypadku	 szkoły	 podstawowej	mogą	 otrzymać	
pomoc	finansową	rodziny	o	niskich	dochodach	i	nie-
pełnosprawność	orzeczona	przez	orzecznictwo.
W	 przypadku	 uczni	 szkoły	 ponad	 gimnazjalnej	
pomoc	może	 być	 do	 3000	 tys.	 zł,	 a	w	przypad-
ku	uczniów	szkół	podstawowych	i	gimnazjalnych	
maksymalna	kwota	do	2000	zł.	
W	tym	roku	gmina	wystąpiła	o	przyznanie	środków	
na	realizację	tego	programu	na	kwotę	120,267	zł	a,	
dotyczy	to	75	wniosków.
Drugi	program	jest	po	nazwą	DO	SZKOŁY	BY	SIĘ	
SZŁO.	Na	ten	program	gmina	otrzymała	80	tys.	zł,	
dla	rodzin	o	niskim	uposażeniu.

Pkt 4.
Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2008	rok.

Pani Skarbnik powiedziała,	że	zmiany	były	omó-
wione	 na	 posiedzeniach	 komisji.	 Ponadto	 prosiła	
jeszcze	o	przyjęcie	do	zmian	dotacje,	które	dzisiaj	
przyszły:	 dwie	 dla	OPS.	 Łącznie	 dochody	 zosta-
ną	 zwiększone	 nie	 o	 kwotę	 97.137zł,	 a	 o	 kwotę	
126.303	zł.	

Nikt	nie	zgłaszał	chęci	zabrania	głosu.

Wiceprzewodniczący RM	odczytał	projekt	uchwa-
ły	w	sprawie	dokonania	zmian	w	budżecie	gminy	
na	2008	rok.

W N I O S E K 	kto	z	państwa	radnych	jest	za	przy-
jęciem	 przedstawionego	 projektu	 uchwały	 w/w	
sprawie	zgodnie	z	zał. nr 4?
Za	wnioskiem	głosowało	11	 radnych,	przy	2	gło-
sach	wstrzymujących.

Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała zosta-
ła podjęta. UCHWAŁA NR XXIV/115/08

Pkt 5. 
Przewodniczący RM odczytał	 projekt	 uchwały	
w	sprawie	zaciągnięcia	pożyczki.

Nikt	nie	zgłaszał	chęci	zabrania	głosu.

W N I O S E K 	kto	z	państwa	radnych	jest	za	przy-
jęciem	 przedstawionego	 projektu	 uchwały	 w/w	
sprawie	zgodnie	z	zał. nr 5?
Za	wnioskiem	głosowano	jednogłośnie	13	głosami.

Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała zosta-
ła podjęta. UCHWAŁA NR XXIV/116/08

Pkt 6. 
Pan Burmistrz zabierając	 głos	 powiedział,	 że	 21	
października	 2008	 roku	Ministerstwo	 Spraw	We-
wnętrznych	 i	Administracji	w	Warszawie	ogłosiło	
Narodowy	Program	Budowy	Dróg	Lokalnych	w	la-
tach	2009	–	2011.
Na	program	ten	mają	być	zaplanowane	w	budże-
tach	 każdego	 roku	 środki	w	 kwocie	 1	miliard	 zł,	
a	w	sumie	3	miliardy	zł.	
Proporcjonalnie	równe	kwoty	na	każde	wojewódz-
two.	Województwo	 Świętokrzyskie	 ma	 otrzymać	
62	 miliony	 zł,	 po	 uchwaleniu	 budżetu	 państwa.	
Program	został	ogłoszony	w	internecie.	
Jednym	z	kryteriów	jest	to,	aby	droga	lokalna	łączy-
ła	się	z	drogą	wyższego	rzędu	/powiatową,	woje-
wódzką,	lub	krajową/.	
Dalej	uzależnione	jest	od	częstotliwości	wypadków,	
opinii	policji,	terenów	zamieszkałych.	Przy	analizo-
waniu	tej	kwestii	z	pracownikami	urzędu	udało	się	
wyselekcjonować	z	wielu	dróg	,	3-4	drogi.	
Następny	 warunek	 to,	 że	 należy	 mieć	 pełną	 doku-
mentację	 techniczną,	 pozwolenie	 na	 budowę	 dróg.
Zgłoszenie	musi	nastąpić	między	21-	a	25	 listopada	
i	wobec	tego	skorzystano	z	tych	możliwości,	które	są.	
Następne	drogi	proponowane	do	realizacji:
–	Błonie	–	Sośniczany	 /	wcześniej	była	zgłaszana	
jako	droga	powodziowa,	która	w	niewielkiej	części	
została	 zrealizowana,	 w	 kolejnych	 latach	 będzie	
możliwość	 wyremontowania	 mostu	 w	 Sośnicza-
nach/
–	od	placu	targowego	przez	las	do	drogi	krajowej	
/1200m/	 będzie	 stanowiła	 małą	 obwodnicę	 Ko-
przywnicy,	ta	droga	poprawi	komunikacje	i	zosta-
nie	zgłoszona	w	roku	następnym,	w	tym	roku	jest	
to	niemożliwe,	ponieważ	trzeba	mieć	pełną	doku-
mentację,	włącznie	z	pozwoleniem	na	budowę.
Zaplanowane	zostaną	środki	w	budżecie	na	wyko-
nanie	 tej	dokumentacji,	 łącznie	z	wykupem	dzia-
łek,	ponieważ	wspomniana	droga	jest	wąska.
–	Sośniczany	–	Świężyce,	ta	droga	też	się	kwalifiku-
je	do	zgłoszenia	w	kolejnym	roku.
–	Kępie	 -	Zbigniewice,	 ta	droga	 łączy	się	z	drogą	
powiatową.

Droga	od	Świężyc	łączyłaby	się	z	drogą	powiato-
wą,	a	następnie	z	drogą	krajową	przez	most	w	So-
śniczanach.	Most	można	by	było	wyremontować	
z	dotacji	MSWiA.	Na	rok	2009	proponuje	się	drogę	
w	Błoniu,	z	uwagi,	że	jest	przygotowana	dokumen-
tacja,	może	nie	pełna,	 ale	wystarcza	do	 złożenia	
w	dniu	jutrzejszym.
Wiceprzewodniczący RM	odczytał	projekt	uchwa-
ły	 w	 sprawie	 poparcia	 działań	 Burmistrza	 doty-
czących	 dofinansowania	 projektu	 inwestycyjnego	
z	 wieloletniego	 rządowego	 programu	 pn.”Naro-
dowy	Program	Przebudowy	Dróg	Lokalnych	2008	
–	2011”.

W N I O S E K 	kto	z	państwa	radnych	jest	za	przy-
jęciem	 przedstawionego	 projektu	 uchwały	 w/w	
sprawie	zgodnie	z	zał. nr 6?
Za	wnioskiem	głosowało	12	radnych,	przy	1	wstrzy-
mującym	się.

Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała zosta-
ła podjęta. UCHWAŁA NR XXIV/117/08.

Pkt 7. 
Przewodniczący RM powiedział,	że	przystępujemy	
do wytypowania	 przedstawiciela	 Rady	 Miejskiej	
jako	organu	opiniodawczo	–	doradczego	w	 spra-
wach	 polityki	 rynku	 pracy.	 To	 będzie	 w	 formie	
zgłoszenia.	 Kompetencje	 tego	 „ciała	 są	 szerokie”.	
Mamy	 już	 jedną	 przedstawicielkę	 z	 naszej	 Rady	
w	Społecznej	Radzie	ZOZ	w	Sandomierzu.	
Poprosił	o	zgłaszanie	kandydatów.

Radna Sokołowska 	 zgłosiła	 radnego	 Kazimierza	
Kitlińskiego.

Przewodniczący RM	zapytał	w/w	czy	wyraża	zgodę?

Radny Kitliński	odpowiedział,	że	jak	Rada	mu	zle-
ci,	to	tak.

Kto z państwa jest za tym, aby radny Kitliński był 
przedstawicielem w Powiatowej Radzie Zatrudnie-
nia w Sandomierzu?

Przedstawiciel	został	wybrany	jednogłośnie	13	gło-
sami.

Przewodniczący RM	pogratulował	wyboru.	Dodał,	
że	jest	to	praca	społeczna.

Pkt 8. 
Podjęcie	uchwały	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	
nabycie	nieruchomości.	

Przewodniczący RM	odczytał	projekt	uchwały	w	spra-
wie	wyrażenia	zgody	na	nabycie	nieruchomości.	

W N I O S E K 	kto	z	państwa	radnych	jest	za	przy-
jęciem	 przedstawionego	 projektu	 uchwały	 w/w	
sprawie	zgodnie	z	zał. nr 7?
Za	wnioskiem	głosowało	7	radnych,	przy	5	głosach	
wstrzymujących.	W	trakcie	głosowania	nieobecny	
Radny	Mróz.	

Przewodniczący RM stwierdził, że uchwała zosta-
ła podjęta. UCHWAŁA NR XXIV/118/08.
Następnie	 odczytał	 uzasadnienie	 do	 podjętej	
uchwały.	

Zgodnie	z	art.	18	ust.	2	pkt	9	lit.	a	z	dnia	8	marca	
1990	o	samorządzie	gminnym	(	Dz.	U.	z	2001	roku	
Nr	142,	poz.	1591	z	późn.	zm.	)	oraz	art.	13	ust.	1	
ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	roku	o	gospodarce	
nieruchomościami	 (	Dz.	U.	z	2004r.	Nr	261,	poz.	
2603	z	późn.	zm.)	określenia	zasad	nabycia,	zby-
cia	 i	 obciążenia	 nieruchomości	 gruntowych	 oraz	
ich	wydzierżawienia	 lub	 najmu	na	 okres	 dłuższy	
niż	trzy	lata,	o	ile	ustawy	szczególne	nie	stanowią	
inaczej;	 do	 czasu	 określenia	 zasad,	 czynności	 te	
wymagają	zgody	Rady.
Biorąc	 powyższe	 pod	 uwagę	 oraz	 w	 oparciu	
o	 powołane	 na	 wstępie	 przepisy	 prawne,	 podję-
cie	uchwały	jest	celowe	i	uzasadnione.	W	dalszej	
kolejności	 zapytał:	 czy	 ktoś	 z	 radnych	 zrozumiał	
to	 uzasadnienie?	 Referujący	 powiedział,	 że	 „ma	
nadzieję,	 że	 żaden”.	 Na	 następną	 sesję	 ma	 być	
wyraźnie	napisane.	Po	to	„siedzi”	radca	i	niech	to	
uzasadni.	Po	co	się	kupuje	i	dlaczego	się	kupuje?

Pkt 9. 
Podjęcie	uchwały	w	 sprawie:	ustalenia	najniższe-
go	 wynagrodzenia	 zasadniczego	 oraz	 wartości	
jednego	punktu	stanowiących	podstawę	ustalenia	
miesięcznych	 stawek	 wynagrodzenia	 zasadnicze-
go	 pracowników	 zatrudnionych	 w	 Komunalnej	
Oczyszczalni	Ścieków	w	Koprzywnicy.	

Protokół z sesji rady Miejskiej w Koprzywnicy
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Uczestnikami	dwóch	spotkań	były	amator-
ki	-	miłośniczki	bukieciarstwa	z	terenu	naszej	
gminy.	Pod	okiem	instruktora-aranżera	samo-
dzielnie	zaplanowały	i	wykonały	kompozycje.	
Zakres	 tematyczny	obejmował	m.in.	kreowa-
nie	i	budowanie	nowego	spojrzenia	na	wyko-
rzystanie	materiału	 roślinnego	w	aranżacjach	
wnętrz,	różnorodne	propozycje	i	pomysły	na	
dekoracje	 świąteczne	oraz	najnowsze	 trendy	
florystyczne	na	tegoroczne	święta.	

W	 czasie	 naszych	 warsztatów	 dajemy	
dowód	na	 to,	że	przyroda	polska	 jest	piękna	
i	cudowna	o	każdej	porze	roku.	Wykorzystu-
jemy	różnorodne	materiały	do	tworzenia	kom-
pozycji,	m.in.	takie	jak:	siano,	słoma,	ozdobne	
pędy	 krzewów	 drzew,	 pnączy,	 zimozielone	
gałązki	 igliwia,	 jemioły,	 bluszczu,	 mech,	 su-
szone	owoce,	różne	owocostany,	dodatki	pa-
smanteryjne,	 świece,	 bombki,	 i	 inne	 gadżety	
świąteczne.	Człowiek	nigdy	nie	potrafi	powie-
dzieć	słowami	tego,	co	chce	a	może	wyrazić	
to	 pięknymi	 bukietami	 czy	 kompozycjami.	
Zapraszam	 chętnych	 na	 nasze	 kolejne	 uczty	
podziwu	 i	 wzruszeń,	 które	 będą	 inspiracją	
w	przygotowaniu	różnych	tematycznych	kom-
pozycji	 i	 aranżacji.	 Szczegółowe	 informacje	
można	uzyskać	w	DK.

Alicja	Stępień

Wiceprzewodnicząca RM	odczytała	projekt	
uchwały	 w	 sprawie:	 ustalenia	 najniższego	
wynagrodzenia	zasadniczego	oraz	wartości	
jednego	 punktu	 stanowiących	 podstawę	
ustalenia	miesięcznych	stawek	wynagrodze-
nia	 zasadniczego	 pracowników	 zatrudnio-
nych	w	Komunalnej	Oczyszczalni	 Ścieków	
w	Koprzywnicy.

W N I O S E K 	kto	z	państwa	radnych	jest	
za	 przyjęciem	 przedstawionego	 projektu	
uchwały	w/w	sprawie	zgodnie	z	zał. nr 8?
Za	wnioskiem	 głosowało	 11	 radnych,	 przy	
1	głosie	wstrzymującym.
W	 trakcie	 głosowania	 nieobecny	 Radny	
Mróz.	

Przewodniczący RM stwierdził, że 
uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 
XXIV/119/08.

Pkt 10. 
Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 przystąpienia	
Gminy	 Koprzywnica	 do	 realizacji	 projektu	
w	ramach	Priorytetu	VII	„Promocja	Integracji	
Społecznej”	 Programu	Operacyjnego	Kapi-
tał	Ludzki.

Pan Burmistrz zabierając	 głos	 powiedział,	
że	pen	projekt	jest	organizowany	w	ramach	
OPS	–	Program	Kapitał	Ludzki.	
Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Koprzywni-
cy	złożył	wniosek	o	dofinansowanie	realiza-
cji	projektu	systemowego	pt.	„Do	pracy	by	
się	 szło”	 realizowanego	 w	 ramach	 PO	 KL	
–	Priorytet	VII	„Promocja	Integracji	Społecz-
nej”,	Działanie	7.1	„Rozwój	i	upowszechnia-
nie	 aktywnej	 integracji”,	 Poddziałanie	 7.1.1	
„Rozwój	 i	 upowszechnianie	 aktywnej	 inte-
gracji	przez	ośrodki	pomocy	społecznej”.
Koszt	 ogólny	 projektu	 to	 kwota	 80	 501,45	
złotych,	w	tym:	
-	dotacja			–	70	538,45	zł	
-	wkład	własny	–		9	963,00	zł
Kwota	wkładu	własnego	projektu	pochodzi	
w	całości	ze	środków	jednostki	 samorządu	
terytorialnego,	 tj.	 Ośrodka	 Pomocy	 Spo-
łecznej	w	Koprzywnicy	przeznaczonych	na	
finansowanie	 zasiłków	 okresowych	 i	 celo-
wych	przewidzianych	w	ustawie	o	pomocy	
społecznej.
W	dniu	17	września	2008	roku	Świętokrzy-
skie	 Biuro	 Rozwoju	 Regionalnego	 pismem	
znak:ŚBRR-POKL-DOPS-0724-1/50-4/08	
poinformowało,	 że	 złożony	 wniosek	 jest	
poprawny	pod	względem	formalnym	i	me-
rytorycznym.	Po	przedłożeniu	wymaganych	
dokumentów	w	dniu	5	listopada	2008	roku	
podpisano	umowę	o	dofinansowanie.

Wiceprzewodniczący RM odczytał	projekt	
uchwały	w	sprawie	przystąpienia	Gminy	Ko-
przywnica	do	 realizacji	projektu	w	 ramach	
Priorytetu	VII	„Promocja	Integracji	Społecz-
nej”	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludz-
ki.

Nikt	nie	zgłaszał	chęci	zabrania	głosu.

W N I O S E K 	kto	z	państwa	radnych	jest	
za	 przyjęciem	 przedstawionego	 projektu	
uchwały	w/w	sprawie	zgodnie	z	zał. nr 9?
Za	 wnioskiem	 głosowano	 jednogłośnie	 13	
głosami.

Przewodniczący RM stwierdził, że 
uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 
XXIV/120/08.

Pkt 11. 
Przewodniczący RM powiedział,	 że	 ma	
obowiązek	 zaznajomić	 radnych	 z	 informa-
cją	Wojewody	Świętokrzyskiego	w	sprawie	
złożonych	 oświadczeń	majątkowych,	 które	
to	 wszyscy	 radni	 składali	 jak	 również	 nie-
którzy	pracownicy	urzędu	łącznie	z	referu-
jącym	i	Burmistrzami.	
Informacja	jest	dość	szeroka	i	dlatego	nie	bę-
dzie	czytana,	jest	do	wglądu
/zał. nr 10/.	

Pkt 12. 
Wolne wnioski i zapytania radnych.

Pkt 13. 
Przewodniczący RM	 dokonał	 zamknięcia	
obrad	sesji	o	godz.	16,20.	

Magiczny 
nastrój świąt

Dom Kultury w Koprzywnicy rozpoczął w grudniu b.r. cykl warsztatów florystycznych 
o tematyce adwentowo-bożonarodzeniowej. Florystyka jest dziś dziedziną, która w ostatnim 
czasie bardzo szybko i prężnie rozwija się na całym świecie. Słowo „florysta” zapożyczone 
z języka niemieckiego - florist - znaczy miłośnik kwiatów, hodowca lub malarz kwiatów. 
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14	 grudnia	 podbijaliśmy	 Osiek;)	
Naszym	 tańcem	 oczywiście;)	 cała	
grupa	ciężko	pracuje,	aby	reprezen-
tować	dobry	poziom	taneczny,	swoje	
umiejętności	 możemy	 przedstawić	
podczas	 różnorakich	 imprez,	 prze-
glądów	 i	 konkursów.	 Takowy	 prze-
gląd	odbył	się	właśnie	w	minioną	nie-
dzielę.	Cała	 impreza	 rozpoczęła	 się	
od	występu	Orkiestry	Dętej	 z	Huty	
Szkła	w	Grzybowie,	 która	dała	pół-
godzinny	koncert.	Oprócz	nas	zapre-
zentowały	się	także	zespoły	Połańca,	
Osieka,	Dwikóz,	Gałkowic.	

Wyjątkową	 atmosferę	 zbudo-
wała	także	gra	świateł,	których	było	
bardzo	 dużo,	 co	 zapewniło	 niesa-

,,black stars” 
         doceniony

mowite	efekty	wizualne.	Nieskrom-
nie	dodamy,	że	nasz	zespół	spotkał	
się	z	pozytywna	reakcją	publiczno-
ści.	Powiedziano	nam	nawet,	że	by-
liśmy	właściwie	 najlepszym	 zespo-
łem	 na	 całym	 przeglądzie.	 To	 dla	
nas	wielki	zaszczyt,	i	zobowiązanie.	
Niemała	 w	 tym	 zasługa	 naszych	
chłopaków	 Błażeja	 Forca	 i	 Maćka	
Materkowskiego,	 swoimi	 wyczy-
nami	 akrobatycznymi,	 wprawiają	
w	 zadziwienie	 małych	 i	 dużych.	
Ogrom	pracy	wykonała	z	nami	Pani	
Małgorzata	Ciach	 nasz	 instruktor	 –	
to	 jej	 zawdzięczamy	 tak	wspaniałe	
efekty.	Ze	względu	na	charakter	wy-
darzenia	 nie	 było	 żadnych	 miejsc	

a	tylko,	(albo	aż)	dyplomy	i	puchary	
za	udział.	

Dla	 nas	 wszystkich	 Przegląd	
Taneczny	 był	 okazją	 do	 pokaza-
nia	 tego,	co	zrobiliśmy	do	 tej	pory.	
Wspomniane	 zaś,	 tak	 serdeczne	
i	 ciepłe	 słowa	 na	 nasz	 temat,	 są	
motywacją	 do	 dalszej	 wytężonej	
pracy,	nad	układami	choreograficz-
nymi	i	dawania	z	siebie	wszystkiego	
w	tańcu,	który	cieszy	nas	i	innych.	

								 CZŁONKOWIE	ZESPOŁU	
„	BLACK	STARS”	

Jak wiadomo gry komputero-
we są to jedną z najpopularniej-
szą formą spędzania wolnego 
czasu prze nas wszystkich czyli 
młodzież, są gry głupie, fajne, 
zmuszające do my nudne itd. 
Może warto się przyjrzeć niektó-
rym z nich. Przystąpmy więc do 
krótkiego przeglądu.

GRY STRATEGICZNE 
Grając	w	gry	tego	typu	rozwijamy	
umiejętności	 logicznego	 myśle-
nia,	oraz	zachowania	się	w	trud-
nych	sytuacjach.	W	takich	grach	
możemy	dowodzić	pojedynczym	
pułkiem	 jak	 i	 wielkim	 przedsię-
biorstwem.	No	a	tu	rozdrabniamy	
się	jeszcze	na;

GRY WOJENNE
Zadaniem	gracza	jest	kierowanie	
formacjami	zbrojnymi	w	bitwach.	
Bitwy	toczyć	się	mogą	w	najróż-
niejszych	 miejscach	 związków	
taktycznych-poczynając	 od	 plu-
tonów,	po	wielotysięczne	armie.	
Przykładem	gier	tego	podgatunku	
jest	AGE	OF	MITOLOGY.

GRY STRATEGII TUROWEJ
Pierwszymi	 grami	 strategicznymi	
były	strategie	turowe.	Polegały	one	
na	podziale	czasu	4	rozgrywek	na	
tury	 (tura	 to	 jeden	 ruch,	 lub	dzia-
łanie,	 jakie	 może	 wykonać	 gracz	
i	najczęściej	nie	jest	to	ograniczone	
czasem)	przykładem	tego	gatunku	
jest	seria	HEROES	OF	MIGHT	AND	
MAGIC.	Gracz	staje	 tu	naprzeciw	
jednego,	 lub	 kilku	 komputero-
wych	 przeciwników	 wykonując	
ruchy(wykorzystując	swoje	tury)	na	
przemian	z	innymi.	Najczęściej	na	
haksegonalnej	planszy.

REAL TIME STARTEGY 
Potem	 stworzono	 podgatunek	
RTS	 (Real	 Time	 Startegy)	 star-
tegia	 czasu	 rzeczywistego	 od	
klasycznych	 turówek	 odróżnia	
je	 to,	 że	 przeciwnicy	 wykonują	

działania	 w	 tym	 samym	 czasie	
i	bez	podziału	na	tury.	Te	gry	są	
bardziej	 dynamiczne	 i	 efektow-
ne,	 wymagają	 zdecydowania,	
szybkiego	myślenia,	umiejętności	
planowania,	oraz	przewidywania	
posunięć	wroga.	Przeciwnicy	za-
rzucają	im	ze	wymagają	bardziej	
szybkiego	 klikania	 niż	 myślenia.	
Gracz	 przeważnie	 dysponuje	
widokiem	 z	 góry	 lub	 z	 lekkiego	
ukosu	 rzut	 izometryczny).	 Taka	
gra	to;	EUROPA	UNIWERSAL	III	

1 RTS PRZEZ PRZEGLĄDARKE 
Jak	 grzyby	 po	 deszczu	 wyrastają	
RT-esy	internetowe.	Czyli	gry	star-
tegiczne	przeglądarkę	internetową.
Wetranami	 tego	 najnowszego	 ga-
tunku	 startegii	 są	 Plemiona	 i	 Tra-
vian,	ale	stosunkowo	młode	gry	jak	
the	 west	 czy	 ikariam	 zdobywają	
coraz	większe	rzesze	fanów.

GRA EKONOMICZNA
Gra	 ekonomiczna	 to	 gra	 strate-
giczna,	w	 której	 czynnik	 ekono-
miczny	 jest	 równie	 ważny	 lub	
ważniejszy	od	czynnika	bitewne-
go	 często	 nawet	 niezawierająca	
żadnych	 elementów	 militarnych.	
W	 przeciwieństwie	 do	 gier	 mi-
litarnych,	 gry	 ekonomiczne	 są	
przeważnie	 jednoosobowe.	 Nie	
ma	zbyt	wielu	popularnych	plan-
szowych	gier	ekonomicznych,	ist-
nieje	za	to	wiele	gier	komputero-
wych	tego	typu.	Powody	to	min;	
jednoosobowość,	 często	 skom-
plikowane	 modele	 zawierające	
wiele	obliczenia	 i	 informacji	nie-
jawnych	oraz	długi	czas	gry,	któ-
ra	 może	 trwać	 tygodniami.	 Trzy	
duże	rodziny	gier	tego	typu	to	gry	
wywodzące	 się	 od	 Civilization,	
gry	wywodzące	od	SimCity,	oraz	
gry	wywodzące	się	od	Tycoon.	

MOŻNA	 SIĘ	 PASJONOWAĆ	
RÓŻNYMI	TYPAMI	GIER,	KOM-
PUTEROWYCH	 A	 CZAS	 SPĘ-
DZAĆ	 CZAS	 CIEKAWIE	 I	 PO-
ŻYTECZNIE,	 TRZEBA	 TYLKO	
MYŚLEĆ	;D miko

Hip-hop	to	taniec	buntowniczy,	
energetyczny,	przekorny.	Czyli	krót-
ko	mówiąc	 jak	 najbardziej	 dla	 nas	
młodych	odpowiedni.	Wszystko	się	
zaczęło	od	warsztatów	organizowa-
nych	przez	MGOKiS	w	Koprzywni-
cy.	 Przez	 10	wakacyjnych	 dni	 pod	
okiem	wspaniałej	instruktorki	pozna-
waliśmy	tajniki	tego	tańca,	i	zarazili-
śmy	 się	 pozytywną	 bakterią.	 Teraz	
jesteśmy	 podzieleni	 na	 dwie	 grupy	
wiekowe,	młodszą	 i	 starszą,	wciąż	
rozwijając	swoje	umiejętności.	

Treningi	bywają	ciężkie,	choć	za	
to	efektywne.	Najpierw	rozgrzewka,	
a	potem	uczymy	się	układów	z	hip-
hopu	oraz	figur	z	tańca	towarzyskie-
go.	 Prze	 tą	 godzinę	 odrywamy	 się	
od	 codzienności	 szkolnej,	 spędza-
my	wolny	czas	ciekawie	i	kreatyw-
nie.	W	 znacznym	 stopniu	 rozwija-
my	się	 fizycznie,	a	co	za	tym	idzie	
pożytkujemy	 energię,	 która	 nas	
rozpiera.	Dlaczego	tańczymy?	Bo	to	
nam	daje	radość,	jesteśmy	w	czymś	
dobrzy	i	możemy	pokazać	ludziom,	
na	co	nas	stać.	Umiemy	dać	z	siebie	
wszystko,	 satysfakcja,	 którą	 mamy	
z	tych	zajęć,	jest	najcenniejsza.	Pani	
Justyna	w	nas	 uwierzyła,	 tak	 samo	
jak	ekipa	Domu	Kultury,	dzięki	nim	
możemy	teraz	spełniać	się	w	tym,	co	
robimy.	Przez	taniec	można	wyrazić	
tyle	pozytywnych	emocji,	to	swego	
rodzaju	 lek	 na	wszelkie	 złości	 ból,	

Just daNCe...

złe	 humory.	 Poza	 tym	pozbywamy	
się	 kompleksów.	 Korzyści	 można	
wyliczać	 bez	 końca	 a	 wszystko	

sprowadza	się	do	jednego-	hip	hop	
to	po	prostu	coś	cudownego.	

Uczestnicy	zajęć

Gry KOMPuterOWe
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Piłka nożna
Wynik	 osiągnięty	w	 tej	 rundzie	

przeszedł	 do	 historii	 klubu	 ponie-
waż	wraz	z	kolegami	z	drużyny	nie	
zaznaliśmy	 goryczy	 porażki.	 Dzię-
kuje	kibicom	za	to,	ze	wspierali	nas	
dopingując	nam	w	każdym	meczu.	
Przed	nami	jeden	cel:	dobrze	przy-
gotować	 się	 do	 rundy	 rewanżowej	
by	muc	osiągnąć	jak	najlepszy	wy-
nik	na	wiosnę	

Wojciech	Ciach	–	trener	seniorów

Lp. Nazwa drużyny M Z. R. P. Bramki Pkt.
1 Koprzywianka	Koprzywnica 13 11 2 0 47-9 35

2 Baszta	Rytwiany 13 11 0 2 43-18 33

3 Stal	Kunów 13 9 4 0 38-13 31

4 Piast	Stopnica 13 9 2 2 33-16 29

5 Arka	Pawłów 13 7 1 5 34-24 22

6 Piast	Osiek 13 5 5 3 21-15 20

7 Zryw	Zbigniewie	 13 6 2 5 38-26 20

8 GKS	Świniary 13 5 2 6 16-24 17

9 Wisła	Nowy	Korczyn 12 5 2 5 30-29 17

10 Kamienna	Brody 13 3 1 9 16-24 10

11 Star	Starachowice 13 2 3 8 17-31 9

12 Marol	Jacentów	 12 1 3 9 16-36 6

13 Sokół	Jachimowice 13 1 3 8 13-31 6

14 KS	Tarłów	 13 0 0 13 7-73 0

tabela Ligowa sezon 2008/2009

Lp. Nazwa drużyny M Pkt.
1. Sparta	Dwikozy 8 24

2. Cukrownik	Włostów 8 18

3. Baszta	Rytwiany 8 16

4. KS	Koprzywianka 8 12

5. Czarni	Połaniec	 8 10

6. Sokół	Jachimowice 8 10

7. Lzs	Samborzec 8 8

8. Marol	Jacentów 8 7

9. Gks	Iwaniska 8 0

tabela Ligowa sezon 2008/2009

Cieszy	 osiągnięty	wynik	 ponie-
waż	 dysponowałem	 najmłodszą	
drużyna	w	lidze.	Z	meczu	na	mecz	
zauważalny	jest	postęp	cech	moto-
rycznych,	 technicznych	 i	 taktycz-
nych	 tych	 młodych	 zawodników.	
Kilku	zawodników	już	zadebiutowa-
ło	w	seniorskiej	drużynie	na	dodatek	
z	 bardzo	 dobrym	 skutkiem.	 Jest	 to	
bardzo	 utalentowana	 grupa	 i	 jeżeli	
dalej	będą	się	przykładać	do	trenin-
gów	w	100%	to	z	pewnością	o	wie-
lu	z	nich	nie	długo	będzie	głośno.

Łukasz	Pyszczek	
–	trener	juniorów	starszych

Praca	z	zespołem	Arki	Koprzywnica	to	nie	tylko	wyniki	sportowe,	to	tak-
że	praca	nad	charakterem	piłkarzy	zarówno	na	boisku	jak	i	poza	nim.	Dzię-
kuje	za	zaangażowanie	rodziców,	bez	którego	nie	było	by	możliwe	osiąganie	
takich	wyników.	Poziom	techniczny	zawodników	z	treningu	na	trening	ro-
śnie.	Da	się	zauważyć,	ze	piłka	nożna	staje	się	dla	większości	tych	młodych	
chłopców	pasją	życiową.	Trzecie	miejsce	to	niewątpliwy	sukces	i	zachęta	do	
dalszej	pracy.

Drużyny	 z	 którymi	 przyszło	
nam	 rywalizować	 to	 niewątpliwie	
renomowane	 kluby	 sportowe.	Wy-
niki	 osiągnięte	 w	 tym	 sezonie	 po-
zwalają	 z	 optymizmem	 patrzeć	 w	
przyszłość.	 Czwarte	miejsce	wśród	
takich	 drużyn	 jak	Alit	Ożarów	 czy	
też	Czarni	Połaniec	to	naprawdę	do-
bry	wynik

Konrad	Pyszczek	–	trener	Arka	Koprzywnica,	trampkarz	starszy	

Wojciech	Mrozik																																				Tomasz	Oszczudłowski	
–	trenerzy	Arka	Koprzywnica,	trampkarz	młodszy		

TENIS STOŁOWY
Trwa	II	Edycja	Turnieju	GRAND	PRIX.	Zawody	stoją	na	niezwykle	wysokim	poziomie	

a	dodatkowo	cieszy	duża	liczba	uczestników	startujących	w	poszczególnych	turniejach.	
Doskonale	widać	jak	popularna	to	dyscyplina	sportowa	w	naszej	gminnie.		W	miesiącu	
październik	i	listopad	odbyły	się	dwa	turniej	z	tego	cyklu	a	wyniki	kształtowały	się	nastę-
pująco:

Seniorzy:	

I Turniej                                                                  II Turniej

1	miejsce		Ozdoba Maciej 																																				1	miejsce	Pyszczek Konrad
2	miejsce		Sroczyński Mateusz																														2	miejsce	Sroczyński Mateusz		
3	miejsce		Cebuchowski Wojciech																								3	miejsce	Cebuchowski  Krzysztof 

Juniorzy: 

1	miejsce	Stefaniak Maciej
2	miejsce	Mroczek Mateusz
3	miejsce	Bryła Paweł

W	styczniu	odbędzie	się	turniej	kończący	GRAND	PRIX	



PIŁKA NOŻNA

PŁYWANIE
Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy	organi-

zuje	darmowe,	systematyczne	wyjazdy	na	basen	do	Tarnobrzega.	Wy-
jazdy	te	cieszą	się	niezwykle	dużym	zainteresowaniem	wśród	dzieci	
i	młodzieży.	Podczas	kąpieli	uczestnicy	doskonalą	swoje	umiejętno-
ści	pływackie	oraz	uczą	się	bezpiecznego	zachowania	w	środowisku	
wodnym.

PIŁKA SIATKOWA

Drużyna	dziewcząt	Miejsko-Gminnego	Ośrodka	Kultury	i	sportu	w	Ko-
przywnicy	rozegrała	dwa	mecze	z	Katolickim	Liceum	Ogólnokształcącym	w	
Sandomierzu.	Oba	mecze	zakończyły	 się	zwycięstwem	naszych	siatkarek		
3:2	(26:24,	20:25,	22:25,	25:18,	15:11)	i	

3:1	(29:31,	26:24.	25:22,	25:15).	Nasze	złotka	rozegrały	także	dwa	mecze	
kontrolne	z	drużyną	chłopców	młodzik	starszy	ULKS	Chobrzany,	we	własnej	
hali	odniosły	zwycięstwo,	a	w	Chobrzanach	przegrały.	

13	Grudnia	2008	odbyła	się	pierwszy	otwarty	Mikołajkowy	Turniej	Piłki	Nożnej	klas	szkół	podstawowych	i	gim-
nazjalnych.	Uczestniczyło	w	nim	w	sumie	15	drużyn,	8	ze	szkół	podstawowych	i	7	z	gimnazjum.	Sędziami	głównymi	
turnieju	byli:	pan	Krzysztof	Cebuchowski	i	pan	Konrad	Pyszczek.	W	organizacji	turnieju	pomogli:	pan	Łukasz		Pysz-
czek	i	pan	Tomasz	Oszczudłowski.	Drużyny	zwycięski	otrzymały	dyplomy	i	puchary

Oto	wyniki:

 Szkoły podstawowe:     Szkoły gimnazjalne:

	 1	miejsce	klasa	VI	Chobrzany	 	 	 	 1	miejsce	klasa	III	C
	 2	miejsce	klasa	VI	B	Koprzywnica	 	 	 	 2	miejsce	klasa	II	C						
	 3	miejsce	klasa	VI	A	Koprzywnica	 	 	 	 3	miejsce	klasa	III	D

W	Klasyfikacji	szkół	gimnazjalnych	wyłoniono	króla	strzelców.	
Nagrodę	otrzymali	exequo	zdobywcy	10	bramek,	Karol	Jasiński	z	klasy	III	C	I	Sylwester	Pyszczek	z	III	D	


