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„POMAGANIE 
PRZEZ KLIKANIE”str. 16

SPROSTOWANIE 
Redakcja „Koprzywnickich Pejzaży” pragnie serdecznie przeprosić mieszkańców wsi Zbigniewice 

Kolonia za błąd popełniony w gazecie nr 22/2010 w artykule pt. „Okrężne –Dożynki 2010”. Przez 
nieuwagę w/w wieś została pominięta przy podziękowaniach za przygotowanie potraw regionalnych. 
Pragnąc naprawić swój błąd bardzo dziękujemy za włożony przez Panie wysiłek w przygotowanie tak 
smacznych kulinarnych specjałów.  

M.P.

„Najlepsze usługi w partnerstwie, czyli 
współpraca sposobem na sukces”

28 października b.r. na Zamku Kazimie-
rzowskim w Sandomierzu odbyła się konferen-
cja pt. „Najlepsze usługi w partnerstwie, czyli 
współpraca sposobem na sukces” podsumo-
wująca 3-letnią realizację PPWOW- Progra-
mu Integracji Społecznej w woj. świętokrzy-
skim. Jej gospodarzami byli: Burmistrz Miasta 
i Gminy Koprzywnica Marek Jońca, Dyrektor 
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Koprzywnicy Alicja Stępień oraz Kon-
sultanci Regionalni Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego: Małgorzata Rudnicka 
i Stanisław Baska. Za logistyczną organizację 
i aranżację tego wyjątkowego wydarzenia od-
powiedzialna była kadra Domu Kultury w Ko-
przywnicy. To wielkie wyróżnienie i zaszczyt, 
któremu sprostaliśmy.

Na uroczystości pojawili się m.in. przed-
stawiciele wielu gmin z naszego wojewódz-
twa realizujący ten projekt jak również goście 
z Urzędu Marszałkowskiego, reporterzy, koor-
dynatorzy i inni związani z Programem Inte-
gracji Społecznej. Program konferencji był bar-
dzo bogaty, podzielony tematycznie na różne 
bloki. Prowadzono m.in. debaty na temat spo-
sobów budowania partnerstw, przedstawiano 
przykłady dotyczące współpracy w gminach, 
dyskutowano na warsztatach edukacyjnych 

Program Integracji Społecznej wdrażany był w woj. świętokrzyskim na obszarze 42 
gmin, co w porównaniu z krajem stanowiło blisko 8.5 % wszystkich gmin objętych Pro-
gramem.

Wykorzystano 14.00007.624,31 PLN co równało się 9.5% całej kwoty alokacji przezna-
czonej na 500 gmin polskich. Łączna liczba zawartych umów wyniosła 1162 co dało 11% 
wszystkich zawartych w Polsce. Można z tego wywnioskować, iż średnie kwoty usług były 
niższe: więcej umów przy niższych kwotach umów. Zdecydowanie mniej od średniej kra-
jowej zawarto i realizowano umów w partnerstwie, bowiem tylko 103 przy 1876 w kraju. 33 
gminy, w swoich sprawozdaniach końcowych, zadeklarowało kontynuacje podjętych usług 
i projektów. Każda z gmin (instytucje/organizacje) objęta programem przynajmniej raz sko-
rzystała ze środków pozabudżetowych, w tym również z poza projektów systemowych 
EFS. W 24 gminach zorganizowano wyjazdy studyjne dla liderów do innych środowisk 
zarówno z terenu województwa świętokrzyskiego, ale także województw: podkarpackie-
go, lubelskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego- wszędzie tam 
gdzie warto było „podpatrzeć” dobre praktyki innych organizacji i instytucji. Ważnym re-
zultatem Programu jest powstanie nowych organizacji i stowarzyszeń. W rezultacie zostało 
zarejestrowanych 75 organizacji, utworzono 125 grup nieformalnych.

pod okiem ekspertów o rozwiązywaniu wszel-
kich konfliktów, budowaniu zaufania, włącza-
niu i animowaniu społeczności lokalnej, zarzą-
dzaniu współpracą: od imprezy integracyjnej 
do funduszu lokalnego. To spotkanie pokazało 
i udowodniło jak wiele korzyści wynika ze 
wzajemnej współpracy środowisk wiejskich, 
jak dużo można wspólnie osiągnąć.

Oprawę artystyczną konferencji zapew-
niły zespoły: Orkiestra Dęta OSP Łopuszno, 
Dziewczęca grupa śpiewacza Bielinianki 
z gminy Bieliny, Zespół Muzyczny Izba Przy-
jęć z gminy Raków.

Zaś Koła Gospodyń Wiejskich z Błonia, 
Wilczyc, Śmiechowic-Żukowa-Wielogóry, Na-
wodzic oraz Koło Kobiet Aktywnych z Węgr-
ców i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Mucharzem, zachwyciło gości sandomierski-
mi, tradycyjnymi przysmakami.

M.P.
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Korzystając z funduszy PPWOW – Programu Integracji Społecznej, Rady 
Sołeckie Błonia i Gnieszowic zorganizowały dla aktywnych kobiet wyciecz-
kę do Rudnika n/Sanem. Rudnik oraz cała gmina to centrum uprawy wikliny, 
a co za tym idzie wyrabiania z niej najróżniejszych przedmiotów codziennego 
użytku jak i eksponatów wystawowych. Dziewiętnaście uczestniczek wyjazdu 
wraz z p. dyrektor MGOKiS Alicją Stępień z zachwytem podziwiało wykona-
ne tam wiklinowe „cuda”: kosze, koszyki, stylowe mebelki, ozdoby ludowe. 
Przedmioty przeznaczone na wystawy można podziwiać w centrum wystawo-
wym w parku, a nawet nad Sanem, gdzie zachwyca przejezdnych wiklinowa 
Syrenka- podobna do Syrenki warszawskiej jak również tej z Kopenhagi. Patrząc 
na artystycznie wykonane wiklinowe kosze nasuwa się marzycielska refleksja 
na temat nici porozumienia, symbiozy, jaką mogłyby stworzyć gmina Rudnik 
z naszą Koprzywnicą. Zakorzeniona w świadomości oraz działaniach miesz-

kańców Rudnika ar-
tystyczna  zdolność 
wyplatania  wikliny 
może  współdzia -
łać  ze znajomością 
kunsztu  sadowni-
czego w Koprzywni-
cy i uzupełniać pięk-
ne kosze dorodnymi 
jabłkami. Zestaw  za-
chwyca   każdego 
mistrza  rękodzieła 
i wszystkich smako-
szy owoców. 

Uczestniczka 
wycieczki

Obserwując ciągły spadek czytelnictwa 
i mniejsze sięganie uczniów po lekturę, na-
uczyciele bibliotekarze Szkoły Podstawowej 
w Koprzywnicy, podejmowali wiele różnych 
działań mających na celu podniesienie stanu 
czytelnictwa, gdyż zadaniem biblioteki jest 
rozbudzenie zainteresowania dzieci literaturą. 

Już w maju – w ramach obchodów Świato-
wego Dnia Książki - został przygotowany apel 
i przeprowadzono konkurs pod hasłem „Moja 
własna książka”. Zainteresowanie konkursem 
było bardzo duże, a poziom prac wysoki, dlatego 
też postanowiono kontynuować te działania po-
przez realizację projektu pt. „Moda na czytanie”. 

Celem głównym projektu ogłoszonego 
przez Urząd Gminy w ramach Poakcesyjnego 
Programu Wspierania Obszarów Wiejskich było 
zapoznanie dzieci z literaturą, rozbudzanie mo-
tywacji do samodzielnego sięgania po książki 
oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.  

Projekt skierowany był do uczniów klas 
II-V Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy 
liczbie 50 osób. Do projektu zostali zakwali-
fikowani najlepsi czytelnicy, zwycięzcy kon-
kursów czytelniczych oraz uczniowie mający 
trudności w nauce, z ubogich i patologicznych 
rodzin, gdzie kontakt z książką jest znikomy, 
gdyż dzieci te nie mają wsparcia ze strony ro-
dziców i opiekunów. 

Realizując zadania objęte projektem za-
inicjowano zajęcia biblioterapeutyczne dla 
uczniów oraz pedagogizację rodziców pt. 
„Rola czytelnictwa w edukacji szkolnej”.

Wzbogacono także księgozbiór bibliotecz-
ny poprzez zakup nowych książek i prenume-
ratę czasopism m. in. „Victor Junior” i „Kum-
pel”. W ich doborze kierowano się tematyką 
dostosowaną do wieku uczniów i ich zainte-
resowań.

Warsztat pracy bibliotekarza wspomaga 
miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy pt. „Bi-
blioteka w szkole’’

Mając na uwadze nie tylko ofertę czytel-
niczą, ale także atrakcyjność samego miejsca, 
jakim jest biblioteka, w ramach realizacji pro-

Wycieczka do Rudnika n/Sanem

NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM
jektu odnowiono jedno pomieszczenie biblio-
teki  i zakupiono nowe biurko.

Jednak największą atrakcją dla uczestni-
ków projektu była wizyta w Centrum Bajki 
w Pacanowie. Na odwiedzających to nie-
zwykłe miejsce czeka wystawa pt. „Bajkowy 
świat”,  utrzymana w charakterze interaktyw-
nej zabawy przy wykorzystaniu m.in. technik 
multimedialnych. Odwiedzając ECB dzieci 
i dorośli znajdą się w wyśnionej bajce, pełnej 
kolorów i niespodzianek.

Realizacja projektu nie była działaniem 
jednorazowym. Chcąc utrwalić w dzieciach 
nawyk sięgania po książki i podnosić stan 
czytelnictwa, nauczyciele bibliotekarze nie-
ustannie podejmują i podejmować będą sze-
reg działań promujących czytanie. Pierwszym 
krokiem do osiągnięcia zamierzonego celu 
było uroczyste podsumowanie projektu, któ-
re odbyło się 22.10.2010 roku. Efekty pracy 
uczestników projektu można było podziwiać 
na przedstawieniach „Świat baśni Anderse-
na” i „Księżniczka na ziarnku grochu”. 

Licznie zgromadzeni goście byli pod wiel-
kim wrażeniem gry aktorskiej oraz kunsztu ar-
tystycznego małych aktorów. 

Swoją obecnością zaszczycili nas:
P. Marek Jońca – burmistrz Miasta i Gmi-

ny Koprzywnica, Stanisław Baska – koordy-
nator regionalny PPWOW, Anna Mianowska 
– koordynator gminny PPWOW, Agnieszka 
Szczucińska – dyrektor biura LGD w Sando-
mierzu, p. Alicja Stępień – dyrektor MGOKiS 
w Koprzywnicy, ks. Jerzy Burek – proboszcz 
parafii pw. św. Floriana w Koprzywnicy, p. 
Agnieszka Garnuszek – przewodnicząca Rady 
Rodziców, p. Krystyna Piątek – dyrektor ZSO 
w Koprzywnicy, p. Marta Marczewska – dy-
rektor przedszkola w Koprzywnicy, p. Jolanta 
Struska – reprezentująca Szkołę Podstawową 
w Gnieszowicach, p. Krzysztof Chmielowiec – 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwicach. 

Przybyły także delegacje uczniów z oko-
licznych szkół. 

Agnieszka Kolasińska, Marzanna Łuczak

,,Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, 
by przyjacielem książki zostać” H. Łochocka.
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O DOBRYCH PRZYKŁADACH POZNANYCH 
W BIESZCZADACH… Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Koprzywnicy kolejny już raz (3 lata PPWOW 
- 6 projektów zrealizowanych) realizował pro-
jekt w ramach PPWOW-PIS pt „Próba szuka-
nia lokalnej tożsamości drogowskazem do ak-
tywności i zmian na koprzywnickiej wsi”. Tym 
razem chodziło o zaszczepienie wśród lokal-
nej społeczności idei powstania w najbliższym 
czasie „wiosek tematycznych”- wymyślenia 
wsi na nowo, jak również pokazania własnych 
miejscowości jako jedynych w swoim rodzaju, 
niepowtarzalnych i wyróżniających się boga-
tym dziedzictwem kulturowym a tym samym 
stanowiących potężny kapitał do ich rozwoju. 
Takie inicjatywy realizowane są już od dawna 
w różnych regionach naszego kraju. Aby zoba-
czyć jak robią to inni i zaczerpnąć podpowie-
dzi zorganizowaliśmy 15-16 września br wizytę 
studyjną dla 36 najaktywniejszych mieszkań-
ców naszej gminy. To przed nimi wielkie za-
danie do spełnienia- pobudzenie i zachęcenie 
innych do działań na rzecz swojego środowi-
ska. Podczas dwudniowego i bardzo bogate-
go programu pobytu przygotowanego przez 
przewodnika Grzegorza Sitko udało się nam 
odwiedzić wiele ciekawych miejsc, min: Mu-
zeum Młynarstwa i Wsi, ekomuzeum „W Kari-
nie Bojków”. Niezwykle ciekawe były również 
spotkania z wieloma aktywnymi i twórczymi 
osobami, m.in z Bogusławem Pyzochą Preze-
sem Fundacji Bieszczadzkiej, który podzielił 
się swoimi doświadczeniami oraz dobrymi 
praktykami wypracowanymi przez lata pracy 
w tejże instytucji. Drugi dzień obserwowa-
nia dobrych praktyk zaznaczył się wizytą w 
Centrum Kultury Ekumenicznej, pobycie w za-

grodzie „MAGIJA” oraz w pracowni artystycz-
no-rękodzielniczej Magdaleny Stanisławskiej-
Rękoczyny. Nie lada gratką szczególnie dla 
Pań była możliwość podziwiania i zakupu rę-
kodzieła artystycznego wyrabianego przez ich 
„koleżanki” bo również rolniczki, mieszkanki 
wsi, ale przede wszystkim osoby uzdolnio-
ne artystycznie, które swój talent „przekuły” 
w niezły biznes znajdując dla siebie alterna-
tywne źródło dochodu. Grupa z wyjazdu 
studyjnego powróciła pełna entuzjazmu oraz 
gotowości do pracy i szybko przystąpiła do re-
alizacji II etap projektu-intensywnych warszta-
tów szkoleniowych i kontynuacji zadania. Wy-
pracowanie zalążka pomysłów na stworzenie 
u nas podobnych atrakcji a przede wszystkim 
na ocalenie posiadanego dziedzictwa prze-
szłości dla teraźniejszości to początek długiej 
drogi zmian. Bowiem w tym tkwi głównie sens 
całego przedsięwzięcia, że każda wioska, każ-
de miejsce opowiada swoją niepowtarzalną 
historię, prezentuje dorobek kulturowy, ini-
cjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi 
(monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć, pa-
miętniki, itp ) posiada kapitał w postaci choć-
by starych zabytkowych chałup, czy uzdolnio-
nych artystów – rękodzielników, którzy swoją 
umiejętność zawdzięczają nie tylko talentowi 
ale także tradycji przekazywanej z pokolenia 
na pokolenie. Wykorzystanie tych zasobów 
jest więc priorytetowym zadaniem, którego 
częściowe wykonanie zapewnia nasz projekt. 
Mamy nadzieję, iż za jakiś czas będziemy mo-
gli Państwu pokazać jego wymierne owoce 
przy zaangażowaniu wielu mieszkańców na-
szego regionu.

m@rika  

W ramach projektu z PPWOP-PIS pt. „Jak 
dobrze mieć sąsiada” aktywna grupa miesz-
kańców z ulicy Żeromskiego w Koprzywnicy 
uczestniczyła 29 sierpnia br. w XVIII między-
narodowej wystawie „Zieleń to życie” w War-
szawie. Przejechali ponad 150km w jedną 
stronę, by ją zobaczyć ale warto było. Wybrali 
się głównie Ci, którzy planują założenie bądź 
modernizację własnego ogrodu ozdobnego lub 
po prostu chcieli popatrzeć na piękne kwiaty 
i ogrodowe aranżacje. Jednak główną myślą 
przewodnią wyjazdu studyjnego było zdoby-
cie pomysłów, wiedzy i inspiracji do tego aby 
zmienić wizerunek estetyczny swojej ulicy. 
Wystawa „Zieleń to życie” zyskała rangę wio-
dących targów szkółkarstwa, techniki ogrodni-
czej i architektury krajobrazu w Polsce i Euro-

pie Środkowo-Wschodniej. Jako najważniejsze 
spotkanie branży szkółkarskiej i ogrodniczej, 
corocznie w czasie 3 dni skupia szerokie grono 
producentów roślin, ogrodników, dostawców 
produktów i usług, kupców i hurtowników, ar-
chitektów krajobrazu, wykonawców oraz miło-
śników ogrodów. Podczas tegorocznego spo-
tkania można było podziwiać rozmaite odmiany 
i formy ogrodowych roślin – drzew, krzewów, 
bylin i pnączy - do małych ogrodów, na taras 
i balkon, ale też do miejskich ulic czy parków. 
Były rośliny dla początkujących i wymagających 
koneserów.  Ponadto prezentowano sprzęt i ak-
cesoria do pielęgnacji ogrodów, ozdobne doni-
ce, meble i dekoracje, wydawnictwa o ogrodach 
i roślinach. Wystawcy prezentowali liczne no-
wości i udzielali fachowych porad. W programie 
dla zwiedzających ujęto także otwarte pokazy 
ogrodnicze i florystyczne, wykłady, porady, 
ogrodowe zabawy dla dzieci, kiermasz roślin. 

W tegorocznej wystawie „Zieleń to życie” 
uczestniczyło ponad 300 firm z 12 krajów - Pol-
ski, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Ho-
landii, Litwy, Niemiec, Republiki Czeskiej, Wę-
gier i Włoch,  prezentujących się w trzech halach 
Warszawskiego Centrum EXPO XXI. Tradycyjnie 
jak co roku organizatorami tego wielkiego ogrod-
niczego przedsięwzięcia był Związek Szkółkarzy 
Polskich i Agencja Promocji Zieleni.

Uczestnicy wyjazdu wrócili zachwyce-
ni atmosferą oraz dobrą organizacją a przede 
wszystkim „z pełnymi głowami” innowacyj-
nych przykładów aranżacji ogrodowych, deko-
racji i wszelkich nowości. Była to dla nich do-
skonała okazja do rozmów z ekspertami, którzy 
o ogrodach wiedzą prawie wszystko. To dopie-
ro początek działań–inicjatyw lokalnej społecz-
ności na jednej z ulic miasta Koprzywnicy. Jakie 
zmiany nastąpią ...chyba warto poczekać z tą 
odpowiedzią?

Jak dobrze mieć sąsiada

Aktywni mieszkańcy ul. Żeromskiego
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Dziedzictwo kulinarne jest wizytówką naszej „małej Oj-
czyzny”, ziemi na której mieszkamy. Smaki i zapachy tworzą 
klimat, aurę danego miejsca. Tak jak dom rodzinny kojarzy 
nam się z daną potrawą, którą najlepiej przyrządzała nasza 
mama, tak określony region jest najczęściej kojarzony z kon-
kretnym „przysmakiem”. Idąc za tą myślą Muzeum Sando-
mierskie organizuje już od kilku lat konkurs „Nasze Sando-
mierskie Kulinaria Regionalne”. Każdego roku gminy mają za 
zadanie przygotować potrawy tradycyjnej kuchni regionalnej 
wykorzystując konkretne warzywo, owoc lub inny skład-
nik spożywczy. Były już jabłka, ziemniaki, mięso, natomiast 
w tym roku motywem przewodnim stały się rośliny strączko-
we. Groch jak wiadomo w kuchni staropolskiej jest wykorzy-
stywany dosyć gromadnie tak, więc wyszukanie nietuzinkowej 
potrawy przy jego użyciu było nie lada sztuką. Nie ma jednak 
rzeczy niemożliwych dla Pań z KGW Błonie – przygotowały, 
bowiem „Groch z kapustą kiszoną na żeberkach w pierzynce 
chlebowej”. Potrawa ta kusiła smakiem, zapachem, wyglądem 
aczkolwiek w tej rywalizacji równie ważny był sposób, w jaki 
danie zostało podane i zaprezentowane- tu nieoceniona oka-
zała się fachowa pomoc Pani dyr. Alicji Stępień, która zajęła 
się aranżacją stosika naszej gminy. Całokształt zadecydował 
o wygranej – po trzech latach srebrna chochla znów trafiła 
w nasze ręce. 

Świadczy to o tym, że w naszej gminie są nie tylko najlep-
sze gospodynie, ale i najlepsze kucharki, czerpiące inspirację 
z tego, co najznakomitszego wyda i urodzi sandomierska zie-
mia a także z tego co przekazały nam poprzednie pokolenia 
kobiet. Przyznacie drogie Panie, jeśli chodzi o pożycie małżeń-
skie, iż to nie lada zaleta jak ktoś, bowiem trafnie kiedyś powie-

„SREBRNA CHOCHLA” 
PO RAZ DRUGI TRAFIŁA DO KOPRZYWNICY

RZECZ O JABŁKU… 
czyli Europejskie Święto Jabłkobrania 2010

Jabłko jest owocem, które od dawna już gości w naszych 
domach, w obecnej chwili region Sandomierski kojarzony jest 
właśnie z uprawą tych owoców. Biała bajka, zachwycająca nas 
wiosną, rajski ogród niczym ten biblijny pyszniący się jesienną 
porą to chluba naszej „Małej Ojczyzny”- atuty będące szansą 
na rozwój i promocję regionu. Ten nieoceniony potencjał wy-
korzystała Gmina Obrazów. Co roku organizują Święto Jabłko-
brania w tej chwili o skali wojewódzkiej, na który pozyskiwane 
są fundusze z Unii Europejskiej. Podczas tego święta promują 
się również gminy Sandomierszczyzny w tym również nasza. 
Co roku przygotowywane są stoiska, gminy prześcigają w po-
mysłowości i oryginalności wykonania swojego stanowiska. 
Nieskromnie musimy przyznać, iż prezentacja Koprzywnicy 
przyciąga uwagę gości, którzy bardzo tłumnie odwiedzają nas 
by posmakować koprzywnickich specjałów, oraz podziwiać 
oryginalne dekoracje. Odwiedzili nas m.in.: Pani Bożentyna 
Pałka-Koruba wojewoda świętokrzyski, posłanka Joanna Se-
nyszyn oraz inni znamienici goście, którym nasza prezentacja 
bardzo przypadła do gustu. Oprócz tej części uwagę odwie-
dzających jak zwykle skupiała starannie przygotowana część 
artystyczna – gwiazdą wieczoru był Krzysztof Krawczyk – dzię-
ki niemu tegoroczne święto jabłka cieszyło się bardzo dużym 
powodzeniem.   

M.O.

dział, przez żołądek do serca mężczyzny – a jak zobaczy nasz 
wybranek takie cudo na obiadowym talerzu – jak nic będzie 
nas ubóstwiał. Starajmy się, więc nie spychać do lamusa tego 
kulinarnego posagu – cóż, bowiem jeśli nie smak i aromat takiej 
jakże prostej i niedrogiej a zarazem rozpływającej się w ustach 

potrawy będziemy wspominać my i nasze dzieci po wielu 
latach?. Tożsamość także ta kulinarna to przecież skarb bez-
cenny, który odpowiednio wykorzystany może nam przynieść 
same korzyści. 

Marta Ordon 
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MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

ZADZWOŃ
TEL. 015/847 63 22

W dniu 27 – 28 września 2010 roku odbyła 
się szkoleniowa wizyta studyjna 26 osobowej 
grupy mieszkańców gminy Waśniów.

Organizatorem tego wydarzenia było Sto-
warzyszenie Hipoterapeutyczne Stadniny Koni 
Samborzec. Wizyta została sfinansowana ze 
środków Programu Integracji Społecznej.

Założeniem wizyty było zapoznanie z dzia-
łalnością społeczną min. 4 organizacji i insty-
tucji oraz pokazanie możliwości pozyskiwania 
środków na działalność społeczną i kulturalną. 
Dlatego nie mogło zabraknąć w programie tej 
wizyty Koprzywnicy.

Mieszkańcy Waśniowa odwiedzili Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywni-
cy, zwiedzali również kościół Św. Floriana oraz 
zespół pocysterski, natomiast w Błoniu pani 
Anna Paluch pochwaliła się swoimi osiągnięcia-
mi w parku podworskim w tejże miejscowości. 

Pani Marta Ordon przedstawiła prezentacje 
na temat programu realizowanego na terenie 
Gminy Koprzywnica pt. „Młodzież w działaniu”.

Pan Burmistrz Marek Jońca był również 
obecny podczas tego spotkania, zabierając głos 
podziękował OSP Waśniów za pomoc podczas 
majowego zagrożenia powodziowego.

MGOKiS przygotował poczęstunek dla gości.
Duże wrażenie na uczestnikach wizyty 

wywarł kościół św. Floriana oraz zespół pocy-
sterski w Koprzywnicy.

Uważam, że tego typu wizyty są bardzo 
potrzebne. Jest to okazja do wymiany doświad-
czeń oraz nawiązywania nowych kontaktów w 
działalności społecznej. Podczas takich spo-
tkań poznajemy nowych ciekawych ludzi od 
których zawsze możemy się nauczyć czegoś 
interesującego.

Byłem zauroczony śpiewem pań z Waśnio-
wa, które swoim występem umilały wspólną 
kolację. Marzy mi się aby w przyszłości Stowa-
rzyszenie miało również zespół ludowy.

Oprócz Koprzywnicy i Błonia uczestnicy 
spotkania zwiedzili zabytki Sandomierza, Skot-
nik, Klimontowa, Kurozwęk. 

Zapoznaliśmy uczestników z działalnością 
takich organizacji jak Koło Kobiet w Węgrcach, 
Koło Kobiet Wielogóry, Żukowa, Śmiechowic, 
Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni 
od uzależnień” z Zaleszan, Stowarzyszenie „Far-
ma” ze Staszowa, oraz nasze Stowarzyszenie.

W Wielogórze zorganizowaliśmy prezenta-
cję pt. „ Od Programu Integracji Społecznej do 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”. 

Rezultatem tej wizyty było między innymi 
to, że panie z zespołu ludowego z Waśniowa 
uświetniły swym śpiewem uroczystość otwar-
cia świetlicy środowiskowej w Wielogórze.

Prezes Stowarzyszenia 
Jerzy Marcjan

Wizyta studyjna z WaŚnioWa

Tegoroczny „Dzień Nauczyciela” został 
uczczony w koprzywnickim Domu Kultury. 
Zaproszono wszystkich nauczycieli- pracują-
cych w gminnych szkołach, a także tych, którzy 
przeszli na zasłużony odpoczynek. Obecni byli 
również wszyscy inni pracownicy szkół. Waż-
nym gościem był Pan Burmistrz Marek Jońca. 
Przygotowano poczęstunek dla przybyłych 
oraz udekorowano salę widowiskowa. Warto 
zwrócić uwagę na oryginalną kompozycję za-
wieszoną na ścianie, która zbudowana z wszel-

DZIEŃ NAUCZYCIELA

Ponadto przyznano Nagrodę Dyrektora SP, 
którą otrzymali:

Barbara Miklas
Bożena Grzyb
Marzanna Łuczak
Magdalena Komorowska
Jolanta Bzduch
Marta Bochyńska 
Barbara Sulicka
Monika Różyc (złożyła również przysięgę
              na nauczyciela dyplomowanego)
Maria Kossak- Błaszczak
Aleksandra Ferra
Ks. Paweł Paterek
Teresa Kornacka
Ewa Jasińska
Teresa Krakowiak
Małgorzata Zwolska
Dorota Rynkowska
Joanna Sulicka

Następnie dla gości zorganizowano pro-
gram artystyczny. Zaproszono „Kapelę po-
dwórkową” z Zawichostu, która swym wystę-
pem uświetniła obchodzone święto. Zespół 
wystąpił w składzie:

Maria Skorupa- śpiew
Mirosław Czuliński- kontrabas
Grzegorz Szewczyk- akordeon
Ryszard Krzemiński- klarnet
Wojciech Lorens- śpiew/ bębenek
Dariusz Wójcik- śpiew/ gitara

Kapela istnieje od 2007 roku. Jej inicjato-
rem, pomysłodawcą jest Mirosław Czuliński- 
dyrektor MGOK w Zawichoście. Uczestniczy 
ona aktywnie w życiu kulturalnym regionu 
Ziemi Sandomierskiej i województwa święto-
krzyskiego.

Goście miło spędzili czas w Domu Kultu-
ry, występ artystów był ciekawy, oryginalny, 
żwawy, myślę, że wszyscy byli zadowoleni. 

M.P.

kich roślin jest wynikiem nieznającej granic wy-
obraźni p. Alicji Stępień- dyrektor MGOKiS.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11, 
w czwartek 14 października, podzielono ją na 
dwie części. Pierwszą oficjalną tworzyła wy-
stąpienie p. Burmistrza przyznającego nagrody 
zasłużonym:

Nagroda Burmistrza MiGK dla:
dyr Teresy Majczak
Agnieszki Kolasińskiej
Iwony Kopeć
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W tym roku przypada okrągła dwusetna rocznica narodzin 
Fryderyka Franciszka Chopina - największego polskiego kom-
pozytora. Chopin był wielkim Europejczykiem, lecz przede 
wszystkim był Polakiem. Wkład Chopina w rozwój muzyki 
romantyzmu jest nieoceniony, dzieła jego są ponadczasowe 
twórczość zaś jest wciąż bliska sercom wielu pokoleń. 

7 listopada b.r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy można było wysłuchać koncertu pre-
zentującego utwory Chopina w wykonaniu muzyków Filhar-
monii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach. Tego dnia 
wystąpili: 

Lidia Chmielewska – altówka
Edyta Piwowarczyk – fortepian
Iwona Kałużyńska – flet
Mariusz Połomka – skrzypce 

Muzycy Filharmonii Świętokrzyskiej gościli w naszej gminie 
już po raz czwarty. 

„Taniec jest dobry 
na wszystko”
osiek 2010

14 listopada b.r. w Osieku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry zorganizowano Przegląd Zespołów Tanecznych, na którym 
zaprezentowało swe zdolności artystyczne 7 zespołów w tym 
również grupa Black Stars z Domu Kultury w Koprzywnicy, 
pracująca pod kierunkiem p. Małgorzaty Ciach. Organizatorzy 
spośród wszystkich siedmiu zgłoszonych grup wyróżnili 3 ze-
społy taneczne. Drugie wyróżnienie przyznali Black Stars. 

ii Przegląd Zespołów Tanecznych 

Wieczór z muzyką Chopina
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11
LISTOPADA11 listopada jest Narodowym Świętem Odzyskania Niepod-

ległości. Tego dnia mieszkańcy naszej gminy wspólnie zebrali 
się na uroczystościach upamiętniających to ważne wydarzenie 
z historii naszego kraju.

Tegoroczne obchody podzielono na dwie części: pierwszą 
oficjalną i drugą artystyczną. Uroczystości rozpoczęto Mszą 
świętą w Kościele św. Floriana, którą uświetnił występ chóru 
Powiślanie. Następnie w podniosłym nastroju przemaszerowa-
no pod pomnik poległych. Dla uczczenia pamięci tych, którzy 
oddali życie za wolność Ojczyzny złożono kwiaty. Uczynili 
to: uczniowie szkoły Podstawowej z Gnieszowic, Koprzywni-
cy oraz  Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Koprzywnicy, 
Maria Praska- Opiekun Miejsc Pamięci, przedstawiciele PIS-u, 
przedstawiciele Polskiego Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gmi-
ny, przedstawiciele Rady Miejskiej, przedstawiciele Ochotni-
czych Straży Pożarnych, przedstawiciele Stowarzyszenia 800- 
lecia Opactwa Cysterskiego Ku przyszłości, przedstawiciel Rady 
Powiatu przedstawiciele Domu Kultury. Kolejną część uroczy-
stości stanowił apel słowno-muzyczny w wykonaniu młodych 
artystów ze Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy- Emilka Li-
chocka, Michał Klusek, przygotowani przez p. Bożenę Grzyb 
oraz Klaudia Olszewska i Izabela Juda które zaprezentowały 
wiersze (będące częścią Akademii Szkolnej) z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przygotowane przez p. Agnieszkę Mater-
kowską-Fudalę, p. Marię Banaś, p. Mirosława Kępę.

Druga część obchodów odbyła się w Domu Kultury. Mło-
dzież pod opieką instruktora pani Anity Bajorskiej przygotowa-
ła spektakularne przedstawienie - pantomimę. Wystąpili w niej 
członkowie grup wokalnych i teatralnej (które są prowadzone 
na zajęciach w DK) w składzie: Pantomima - mimowie: Karoli-
na Kołodziej, Kasia Kijania, Estera Rudkowska, Wiktoria Kata, 
Mateusz Stylski, Wiktoria Stylska, Damian Kata, Katarzyna 
Skuza, Magdalena Bzduch, Patrycja Krawczyk, Aleksandra 
Krupa. 

Wokal: Małgorzata Kępa, Justyna Jesionek, Klaudia Kata, 
Dominika Sarzyńska, Marysia Schrupka.

Spektakl o patriotycznej tematyce poruszał innowacyjna 
formą. Występujący pokazali swoje talenty aktorskie oraz wo-
kalne, gratulacje dla nich za chęci, odwagę i zaangażowanie 
w sprawy tak ważne jak kultywowanie tradycji, patriotyczną 
postawę młodego Obywatela.

Treść pantomimy nie była najłatwiejsza do zrozumienia toteż 
wymagała niezwykłej uwagi i wsłuchania się. Naprawdę trafnie 
dobrano muzykę, która stanowiła cudowne dopełnienie dla gry 
mimów. Ponadto odwołano się do ważnych wydarzeń historycz-
nych oraz symboliki, jaką nasuwa myśl o naszym kraju.

M.P.
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1. Odbudowa dróg gminnych:
 w miejscowości: Sośniczany, Gnieszowice, Beszyce, Świężyce, Błonie o długości 3033 mb 
 za kwotę 396.112,04 zł. Na ten cel pozyskano dotacje w wysokości 220.000 zł 
2. Odbudowa dróg powiatowych:
 w miejscowości Krzcin, Beszyce, Postronna i Zbigniewice o długości 2015 mb za kwotę
 329.999,63 zł. Gmina na ten cel wydatkowała kwotę 179.983 zł 
3. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gnieszowice
 za kwotę 18.400 zł
4. Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy. Wymieniono 75 
 Sztuk okien za kwotę 76.860 zł
5. Zakup samochodu osobowego Peuegot

1. Modernizacja budynku OSP we Krzcinie 
 za kwotę 68.781,23 zł.
2. Modernizacja budynku OSP w Gnieszowicach
 za kwotę 144.147,66 zł. Na ten cel pozyskano dotację w wysokości 59.250 zł
3. Zakup samochodu Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych
 za kwotę 111.000 zł. Dotacja na zakup wynosiła 90.000 zł
4. Zakup koparko-ładowarki 
 za kwotę 139.080 zł
5. Budowa sieci wodociągowej 
 w miejscowości Gnieszowice Kolonia, Koprzywnica ul. Krakowska, Kwiatowa 
 i Floriańska za kwotę 29.874,94 zł
6. Droga wewnętrzna przy ZSzO w Koprzywnicy o długości 74 mb
 za kwotę 54.056,48 zł
7.  OSP Zbigniewie otrzymało samochód pożarniczy Iveco 
 Dotacja na ten cel wynosiła 400.000 zł
8. Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Niedzwicach
 za kwotę 154.160, 94 zł

1. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Niedźwicach
 i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy za kwotę 426.286,35 zł. Gmina 
 otrzymała dotację na ten cel w wysokości 213.143,00 zł
2. Zakup zbiornika na paliw za kwotę 14.000,00 zł
3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Błonie – Sośniczany, Koprzywnica -
 Beszyce Dolne, Gnieszowice, Krzcin, Kamieniec Wisłocki o długości 7.627 mb za 
 kwotę 4.030.362,63 zł. Na ten cel pozyskano dotację w wysokości 2.402.599,02 zł.
4. Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Krzcin, Zbigniewie, Postronna  
 o długości 850 mb., wymiana chodnika w Koprzywnicy przy ul. Stefana Kopra o długości
 300 mb oraz przy Szkole Podstawowej w Gnieszowicach za kwotę 300.000 zł. Gmina
 na ten cel udzieliła dotacji w wysokości 150.000 zł. 
5. Zamknięcie składowiska odpadów w Koprzywnicy wraz z wywiezieniem,
 unieszkodliwieniem odpadów oraz zrekultywowaniem odpadów na kwotę 521254 zł..
6. Gmina pozyskała nieodpłatnie dwa samochody marki Volkswagen Transporter 
 dla OSP Postronna i Niedźwice. Zostały one dostosowane dla potrzeb straży za kwotę
 około 20.000 zł.

1. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu z powiększeniem brodzika za kwotę
 1.129.985 zł. Na ten cel pozyskano środki w wysokości 677.991 zł
2. Remont i modernizacja budynku przedszkola w Koprzywnicy wraz z 
 Zagospodarowaniem terenu za kwotę 1.064.977 zł. Na ten cel Gmina pozyskała środki  

w wysokości 327.411,44 zł
3. Rozbudowa i zmiana użytkowania biblioteki wiejskiej w Niedźwicach na świetlicę
 wiejską oraz remont i adaptacja świetlicy OSP w Ciszycy za kwotę 637.588,25 zł
 Na ten cel dotacja wynosiła 388.287,60 zł 
4. Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy za kwotę 119.325,17 zł
5. Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Świężyce - Sośniczany
 wraz z remontem mostu, Beszyce, Krzcin o długości 2630 mb za kwotę 1.637.073,55 zł.
 Dotacja na ten cel wynosiła 780.406,59 zł
6. Budowa świetlic wiejskich  w miejscowościach Beszyce i Dmosice w trakcie realizacji.
 Obydwie inwestycje prowadzi MGOKiS , a środki na ten cel przekazywane są z budżetu 
 Gminy.
7. Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Koprzywnica za kwotę 575.660 zł. Na ten cel
 Gmina przeznaczyła 322.660 zł.

Z Programu Integracji Społecznej i Funduszu Sołeckiego wybudowano m.in.:
• altanki w miejscowości: Błonie, Niedźwice, Gnieszowice, Łukowiec, Krzcin
• mini place zabaw dla dzieci w miejscowości: Błonie, Dmosice, Zbigniewie,
 Niedźwice, Sośniczany, Beszyce,
• boiska  w miejscowości Krzcin i Łukowiec
• remont dróg transportu rolnego
• budowa kuchnni we Krzcinie

Przygotowano dokumentacje techniczne:
• na dokończenie kanalizacji Koprzywnicy, Błonie, Sosniczany, Gnieszowice, Trzykosy,
 Zbigiewice Wieś i Kolonia, Dmosice
• na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Beszycach, Postronnej i Kamieńcu
• na rewitalizację centrum Koprzywnicy

Podsumowanie 4 lat 
dZiałalnoŚCi Gminy
RoK  2007

RoK  2008

RoK  2009

RoK  2010

Droga Beszczyce

Droga Krzcin

Droga Błonie

Most Sośniczany
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Szanowni Państwo! 
mieszkańcy miasta i Gminy Koprzywnica!

Dobiegła końca kadencja naszego samorządu, którym dzięki Państwa woli i popar-
ciu miałem zaszczyt kierować. To dobry czas na podsumowanie tego co udało nam się 
wspólnie osiągnąć w ciągu ostatnich czterech lat, ale przede wszystkim czas na podzię-
kowanie dla wszystkich, którzy ofiarnie i z oddaniem pracowali dla dobra miasta i  gminy 
-  naszej  Małej Ojczyzny. 

Nie można zaprzeczyć, że wiele problemów udało się nam rozwiązać: lepsze są na-
sze drogi, nowocześniejsza infrastruktura, doskonalsza opieka nad placówkami eduka-
cyjnymi, tworzona jest baza wypoczynkowo – rekreacyjna, jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej wyposażane są w nowoczesny sprzęt. Z powodzeniem realizowany jest program 
„Świetlica i plac zabaw w każdej miejscowości”. Niemały w tym udział radnych Miasta 
i Gminy Koprzywnica, którym w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję. Wiemy wspól-
nie jakich problemów nie zdążyliśmy lub nie potrafiliśmy rozwiązać: dokończenie kanali-
zacji Koprzywnicy oraz budowy sieci kanalizacyjnej na obszarach  wiejskich,  dokończyć  
wymianę azbestowej sieci wodociągowej  na nowoczesną, przyjazną środowisku czy 
w końcu, lub przede wszystkim stworzenie zgodnej i efektywnej współpracy na rzecz 
rozwoju naszej wspólnoty. Jestem pełen nadziei, że już niebawem wspólnie uda nam się 
rozwiązać te palące i niełatwe dla nas wszystkich sprawy.

Dziękuję mieszkańcom Koprzywnicy oraz mieszkańcom wszystkich miejscowości 
naszej gminy! Wasza aktywność, zaangażowanie i udział w zwykłej, niejednokrotne na-
prawdę ciężkiej pracy, pozwalały na rozwiązywanie bardzo wielu problemów, a często, 
choćby podczas ostatniej walki z powodzią, na ocalenie życia i mienia mieszkańców 
wielu naszych miejscowości. 

Z całego serca dziękuję księżom proboszczom i księżom wikariuszom naszych parafii 
za wsparcie duchowe, za modlitwę, za kształtowanie postaw patriotycznych, za otocze-
nie opieką i dbałość o nasze wspaniałe zabytki i dziedzictwo kultury.

Słowa uznania i podziękowania składam na ręce najbliższych współpracowników 
i pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Bez Waszej pomocy, zaangażowania trudno by 
mi było zrealizować wyznaczone przez Radę zadania.

Za wzorową współpracę pragnę podziękować kierownikom jednostek organizacyj-
nych gminy i ich pracownikom. Dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom i wychowaw-
com, pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej. Dziękuję pracownikom Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, działaczom i sportowcom klubów sportowych,  LZS 
– sów i UKS – sów,  przedstawicielom organizacji społecznych i gospodarczych, policji, 
zarządom i członkom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz organizacjom samorządo-
wym, pozarządowym i młodzieżowym. Dziękuję szefom zakładów pracy, spółdzielczych 
i prywatnych. Dziękuję Wam za życzliwość i wsparcie nie tylko moralne, ale i finansowe 
dla tak licznych w tej kadencji imprez o charakterze narodowym, religijnym, kulturalnym, 
sportowym i okazjonalnym.

21 listopada wybierzecie Państwo swoich nowych przedstawicieli. Jestem przekona-
ny, że dokonując wyboru będziecie się Państwo kierować względami merytorycznymi, 
i że wybierzecie Państwo ludzi umiejących bezinteresownie służyć innym, ludzi, dla któ-
rych dobro ogółu jest wartością najważniejszą. Stawiam również swoją osobę do Państwa 
dyspozycji. Swoją pracę zawsze traktowałem i traktuję jako służbę i chęć służenia drugie-
mu człowiekowi. Nigdy nie myślałem przez pryzmat własnego „ja”, lecz przez pryzmat 
potrzeb drugiego człowieka jako wartości najwyższej.

Dziękując Wam jeszcze raz uprzejmie proszę - idźcie do wyborów i wybierzcie swoją 
przyszłość!

                     Z wyrazami szacunku
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Księgozbiór biblioteki Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Papieża Jana 
Pawła II w Koprzywnicy został ostatnio 
poszerzony o bardzo ciekawe i warto-
ściowe pozycje. Stało się to za sprawą 
Pana mgr Mariana Zwolskiego, byłego 
nauczyciela, pedagoga i wychowaw-
cę młodzieży działającego na terenie 
naszej gminy. Za przekazanie bardzo 
licznego zestawu książek składamy ser-
deczne podziękowania.

Grono pedagogiczne oraz ucznio-
wie ZSO w Koprzywnicy.

PODZIĘKOWANIA

z dnia 9 listopada 2010 roku 

U C H W A Ł A   Nr XLVII/ 216 w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r. 

U C H W A Ł A   Nr XLVII/ 217/10 w spra-
wie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty zapłaty  
należności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny, a także wskazania organów 
i osób do tego upoważnionych.

Uzasadnienie: Do Uchwały nr  XLVII/217/10  
Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 listo-
pada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu umarzania, odraczania lub rozkłada-
nia na raty zapłaty należności pieniężnych, 
mających charakter cywilnoprawny, a także 
wskazania organów i osób do tego upoważ-
nionych.

„DO PRACY BY SIĘ SZŁO”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-

przywnicy trzeci rok realizuje projekt pn. 
„Do pracy by się szło” w ramach programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinan-
sowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten skierowany jest do osób 
bezrobotnych lub pozostających bez pra-
cy i korzystających ze świadczeń  pomo-
cy społecznej. W roku 2008-2009 w re-
alizacji projektu wzięło udział 24 kobiety. 
Obecnie od kwietnia br. bierze w nim  
udział 16 kobiet, które po ukończeniu 
zdobędą umiejętności w zakresie obsługi 
kasy fiskalnej co przyczyni się do zwięk-
szenia ich aktywności zawodowej. 

W dniu 02.07.2010 r. w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Koprzywnicy odbyło się spo-
tkanie promocyjne, w którym wzięli udział 
uczestnicy projektu, władze gminy oraz 
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W dniach od 05.07.10r. do 09.07.10r. 
uczestniczki projektu wzięły udział w tre-
ningu kompetencji i umiejętności społecz-
nych. W miesiącu wrześniu beneficjentki 
ukończyły kurs w zakresie obsługi kasy 
fiskalnej i otrzymały certyfikaty. 

Pracownicy OPS w Koprzywnicy

z dnia 27 października 2010 roku 

UCHWAŁA Nr XLVI/210/10.
w sprawie: I zmiany Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Koprzywnica

UZASADNIENIE 
Prace nad I zmianą Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Koprzywnica prowadzone były 
w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym na podstawie uchwały Nr XXXV/169/06 
Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 31 lipca 
2006 roku w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia I zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Koprzywnica. 

Bezpośrednim powodem podjęcia uchwa-
ły o sporządzeniu I zmiany suikzp była ko-
nieczność uzyskania zgodności zamierzeń 
projektowych ze sporządzanym planem miej-
scowym miasta Koprzywnica, zgodnie z wy-
mogami ustawy z 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. 

Przyjęte w I zmianie Studium rozwiązania 
powiązane są bezpośrednio z istniejącymi 
uwarunkowaniami przestrzennymi i predys-
pozycjami terenów z jednoczesnym uwzględ-
nieniem zasad ochrony środowiska przyrod-
niczego, kulturowego i krajobrazu. Tereny 
najcenniejsze pod względem przyrodniczym 
i krajobrazowym objęte ochroną prawną oraz 
obszary i obiekty najcenniejsze pod wzglę-
dem kulturowym objęte ochroną konserwa-
torską lub przeznaczone do objęcia ochroną 
zostały wyłączone z rozwoju osadnictwa, 
bądź zostały poważnie ograniczone stosow-
nie do potrzeb ochrony. Obszary rozwoju 
osadnictwa związane z historycznym centrum 
miejscowości rozwijającym się wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych zostały wzmocnione terena-
mi stanowiącymi naturalną kontynuację istnie-
jącej zabudowy posiadającej dostęp do istnie-
jącej infrastruktury technicznej. Zmniejszone 
zostały powierzchniowo tereny zabudowy 
produkcyjno-usługowej oraz zwiększone tere-
ny sportowo-rekreacyjne w okolicy zbiornika 
wodnego i stadionu miejskiego. 

Na podstawie przepisów Rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 
2004 roku w sprawie wymaganego zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233) stwierdzono 
konieczność dostosowania treści dotychczas 
obowiązującego studium do nowych wy-
mogów prawnych. Obecna zmiana studium 
uwzględnia również zmiany wynikające z wy-
znaczenia obszarów specjalnej ochrony sie-
dlisk Natura 2000. 

Niniejsza zmiana Studium poszerza możli-
wości inwestowania i stwarza warunki dla roz-
woju między innymi usług komercyjnych oraz 
działalności produkcyjnej, wyznacza również 
nowe tereny dla rozwoju mieszkalnictwa jed-
norodzinnego. Powyższa zmiana Studium 
wynika z konieczności uściślenia polityki 
przestrzennej na terenie miasta Koprzywnica 
oraz dostosowania jej do realnych potrzeb 
i możliwości rozwoju przestrzennego zgodnie 
z interesem społeczności lokalnej.

Sporządzona zmiana studium zawiera pro-
blematykę określoną w art. 10 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

UCHWAŁA Nr XLVI/211/10 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejsco-
wości „Koprzywnica” gmina Koprzywnica

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE
do uchwały Nr XLVI/211/10 Rady Miejskiej 

w Koprzywnicy z dnia 27 października 2010r 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Koprzywnica.

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Koprzywnica obejmuje ob-
szar o powierzchni około 1790 ha. 

W stanie obecnym są to tereny zainwesto-
wania miejskiego ale strukturze zabudowy ni-
skiej jednorodzinnej z usługami i zagrodowej, 
w niewielkim stopniu użytkowane rolniczo 
jako grunty orne i sady. Aktualne na terenie 
miasta nie obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego.

Inicjatywa planistyczna podjęta została 
przez władze miasta w celu uporządkowania 
przestrzeni publicznej, wyznaczenia nowych 
terenów budowlanych oraz w celu ukształto-
wania systemu komunikacji zewnętrznej i we-
wnętrznej.

Projekt planu wraz z niezbędnymi materia-
łami planistycznymi, w tym prognozą oddzia-
ływania na środowisko oraz prognozą skut-
ków finansowych został opracowany zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego za-
kresu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego.

Ustalenia planu są zgodne z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Koprzywnica. 

Rada Miejska w Koprzywnicy Uchwałą 
Nr XLVI/211/10 z dnia 27 października 2010r. 
uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Koprzywnica;

W opracowanej prognozie oddziaływa-
nia na środowisko nie przedstawiono uwag 
co do rozwiązań planistycznych i skutków 
ich realizacji, które wymagały uwzględnienia. 
We wnioskach i ustaleniach realizacyjnych 
podsumowano, że projektowane ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego nie spowodują pogorszenia stanu 
środowiska przyrodniczego pod warunkiem 
zachowania ustalonych w planie wymagań. 

UCHWAŁA Nr XLVI/212/10 
w sprawie zaciągnięcia kredytu

UZASADNIENIE
W uchwale Nr XL/188/10 z dnia 

29.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2010 r., po dokonanych zmianach, 
Rada Miejska ustaliła przychody budżetu 
z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 
4.830.000 zł oraz ustaliła limity zobowiązań 
z tytułu kredytów zaciąganych na sfinanso-
wanie planowanego deficytu w wysokości 
4.819.527 zł i na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych kredytów w wysokości 10.473 zł.

Wymogiem zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego na cel określony w niniejszej 
uchwale , jest podjęcie uchwały w tej sprawie 
przez Radę Miejską.

UCHWAŁA Nr XLVI/213/10 
w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej.

UZASADNIENIE
Na podstawie oraz art. 234, art.235 ust. 4 

i art. 236 ust. 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) podjęcie uchwały 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej wynika z przepisów obowiązują-
cych od 1 stycznia 2010.

Rada Miejska jest zobowiązana do okre-
ślenia trybu prac nad projektem budżetu oraz 
ma możliwość określenia większej szczegóło-
wości planu dochodów i wydatków, co wyni-
ka to z przepisów art. 234, art. 235 ust. 4 i art. 
236 ust. 5 w/w ustawy.

W tym stanie prawnym podjęcie przed-
miotowej uchwały jest zasadne.

UCHWAŁA Nr XLVI/214/10 
w sprawie: przyjęcia Statutu Ekologiczne-

go Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

UZASADNIENIE
Zarząd Ekologicznego Związku Gmin 

Dorzecza Koprzywianki przedstawił projekt 
nowego Statutu Związku odzwierciedlający 
aktualną liczbę gmin członkowskich oraz do-
stosowujący strukturę Związku do wykonywa-
nia zadań inwestycyjnych.

Nowy Statut uwzględnia wszystkie uwa-
gi i zalecenia organu nadzoru tj. Wojewody 
Świętokrzyskiego, oraz organu rejestrującego 
związki międzygminne tj. Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji .W tej wersji za-
pisy statutu zostały też dodatkowo skonsulto-
wane i zaakceptowane przez MSWiA w War-
szawie.

Wieloletnie starania Związku o przyjęcie, 
zarejestrowanie i ogłoszenie nowego statutu 
mogą zatem solidarnym wysiłkiem wszystkich 
gmin członkowskich zostać uwieńczone po-
wodzeniem jeszcze w tej kadencji samorzą-
dowej, tak aby w następnej kadencji uregulo-
wany był wreszcie prawnie status wszystkich 
członków Związku i można było wykonywać 
inwestycyjne zadania z przydzielonych już 
w Świętokrzyskim Regionalnym Programie 
Operacyjnym środków. Stąd potrzeba i apel do 
wszystkich członków Ekologicznego Związku 
Gmin Dorzecza Koprzywianki o bezpopraw-
kowe i solidarne podjęcie stosownych uchwał 
rad gmin jeszcze na sesjach październiko-
wych/listopadowych tego roku.

 W tym stanie rzeczy podjęcie Uchwały 
jest zasadne i konieczne.

UCHWAŁA Nr XLVI/215/10 
w sprawie określenia szczegółowego spo-

sobu konsultowania z Gminną Radą Działal-
ności Pożytku Publicznego lub z organizacja-
mi pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o  wolontariacie, pro-
jektów aktów prawa miejscowego w dziedzi-
nach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji.

UZASADNIENIE
W dniu 12 marca 2010 roku weszła w ży-

cie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Art. 5 ust. 5 znowelizowanej 
ustawy zobowiązuje organ stanowiący samo-
rządu terytorialnego do określenia w drodze 
uchwały szczegółowego sposobu konsultowa-
nia z radami działalności pożytku publiczne-
go, organizacjami pozarządowymi i podmio-
tami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących ich działalności 
statutowej.

Zawarte w uchwale zasady i tryb prowa-
dzenia konsultacji dotyczą organizacji poza-
rządowych, jak również Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego, jeśli zostanie 
taka utworzona w Gminie Koprzywnica.                                                                                                  

informacja z obrad Rady miejskiej w Koprzywnicy

Szczegółowe uzasadnienia dotyczące podjętych w/w Uchwał przez Radę Miejska 
w Koprzywnicy zamieszczone są na stronie internetowej www.koprzywnica.eu-BIP

Z uwagi na to iż dłużnik jest w trudnej sy-
tuacji materialnej i rodzinnej, nie posiada ma-
jątku, nie można ustalić dłużnika, lub dłużnik 
zmarł i nie można wyegzekwować należności   
stosuje sie możliwość rozłożenia należności na 
raty, odroczenie terminu spłaty lub umorzenie 
w części lub w całości.         

 UCHWAŁA NR XLVII/218/2010  w spra-
wie nadania imienia Przedszkolu  w Koprzyw-
nicy.

Uzasadnienie: Z wnioskiem o nadanie na-
zwy Przedszkolu w Koprzywnicy, z upoważ-
nienia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 
wystąpiła dyrektorka przedszkola, pani Marta 
Marczewska w sprawie nadania przedszkolu na-
zwy Przedszkole „Pod Sosnami”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały 
w przedmiotowej sprawie jest zasadne.
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7 października wierni z parafii Matki Bożej Różańcowej 
przeżywali uroczystości odpustowe ku czci Królowej Różańca 
Świętego. Dzień ten, naznaczony był dwoma ważnymi akcen-
tami. Pierwszym z nich była suma odpustowa, celebrowana 
przez ks. kan. Jerzego Beksińskiego – Dziekana z Łagowa, 
a także ks. kan. Stanisława Zarębę, proboszcza z Łoniowa oraz 

ku czci Matki Bożej Różańcowej 
Odpust - 10 rocznica istnienia koprzywnickiej parafii

wikariusza ks. Adriana Kalka. Msza św. została zakończona 
procesją Eucharystyczną wokół kościoła.

Kolejnym istotnym elementem była wieczorowa, uroczysta 
Msza św. Liturgii przewodniczył ks. dr Jacek Staszak – pierw-
szy proboszcz parafii, w asyście obecnego proboszcza – ks. lic. 
Marka Dzióby oraz ks. lic. Tomasza Lisa – pierwszego wika-
riusza w parafii. Msza św. była odprawiana w duchu dziękczy-
nienia, składanego Bogu Najwyższemu, za 10 lat istnienia par. 
Matki Bożej Różańcowej. Jako wotum wdzięczności dwie para-
fianki złożyły w darach ołtarza odnowione i wyzłocone para-
menty liturgiczne: zabytkową monstrancję i kielich liturgiczny. 

Uwieńczeniem tego szczególnego dnia była procesja Eu-
charystyczna z przejściem do pięciu, specjalnie na tę oko-
liczność przygotowanych ołtarzy. Procesja, którą rozświetlały 
światła księżyca, lamp i świec, z modlitwą różańcową i śpie-
wem na ustach, zatrzymywała się przy kolejnych stacjach, aby 
wsłuchiwać się w Ewangelie.

Słowem Bożym umacniał nas tego dnia ks. kan. Jerzy 
Beksiński – „syn koprzywnickiej ziemi”. W swoich homiliach 
podkreślał sentyment, jaki pielęgnuje w swoim sercu do Matki 
Bożej Różańcowej. 

Ks. Adrian Kalek

PIELGRZYMKA
6 listopada jest dniem, który zapisany jest szczególnymi zgłoskami 

w historii Koprzywnicy. Każdego roku, w tym czasie, pątnicy z naszego 
miasta i pobliskich wiosek, zmierzają do Sanktuarium Matki Bożej Bo-
lesnej w Sulisławicach. Nasi pielgrzymi, w duchu dziękczynienia, prze-
mierzają ten szlak od ponad stu lat. Składają w ten sposób, na ręce Su-
lisławskiej Pani, wotum wdzięczności za cud uratowania mieszkańców 
od straszliwej choroby. 

Pod koniec XIX wieku w Koprzywnicy i pobliskich okolicach wielkie 
żniwo wśród ludzi zbierała choroba cholery. Mieszkańcy, wobec szale-
jącej choroby, byli bezsilni. Jedyną nadzieją dla przerażonego ludu była 
Matka Najświętsza – Pani „tysiąca imion”. 

Ludność koprzywnicka, wiedząc o nadzwyczajnym działaniu Matki 
Bolesnej, udała się przed Jej tron, usytuowany na sulisławskim wzgó-
rzu. Jednak i tam trzeba było zmierzyć się z kolejną trudnością, jaką 
był strach tamtejszej ludności przed rozprzestrzenieniem się choroby. Po 
kilku nieudanych próbach udało się ostatecznie koprzywniczanom trafić 
na człowieka, który wpuścił ich do świątyni. Po tym wydarzeniu choro-
ba zaczęła znikać, a ludzie doświadczyli na własnym życiu nadzwyczaj-
nego działania Matki Bożej Bolesnej z Sulisławic.

Po raz 121 pielgrzymowali w tym roku wierni z Koprzywnicy i okolic 
do sulisławickiego Sanktuarium. W tegorocznej pieszej pielgrzymce wzię-
ło udział 70 uczestników pod duchowym kierownictwem ks. Zbigniewa 
Gajewskiego i ks. Adriana  Kalka. Najmłodszy uczestnik pielgrzymki 
miał 7 lat, najstarszy zaś 80 lat. Ze śpiewem i modlitwą na ustach prze-
mierzyli ten pielgrzymi szlak. U celu czekali już na nich współbracia, 
którzy na miejsce przybyli środkami transportu. Wszyscy razem wzięli 
udział we Mszy św. – najpiękniejszej formie dziękczynienia. 

Trzeba zaznaczyć, że pielgrzymi zostawili po sobie bardzo dobre 
wrażenie. Gospodarze sulisławickiego sanktuarium zauroczeni byli 
pięknem śpiewu koprzywniczan oraz znaczącą liczbą uczestników piel-
grzymki. 

Ks. Adrian Kalek
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Wieści ze szkolnego podwórka

Święto Szkoły Podstawowej im. Wł. Ja-
sińskiego w Koprzywnicy było obchodzone 
5 listopada 2010 r. w 43 rocznicę jej powsta-
nia. Obchody Święta Szkoły rozpoczęła Msza 
święta odprawiona przez proboszcza parafii 
św. Floriana ks. Jerzego Burka w kościele pa-
rafialnym. Uczestniczyli w niej m.in. Burmistrz 
Miasta i Gminy Koprzywnica pan Marek Joń-
ca, Sekretarz Miasta i Gminy pani Dorota 
Kruszec – Nowińska, Prezes Świętokrzyskie-
go Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskie-
go pani Wanda Kołtunowicz, emerytowani 
pracownicy szkoły, przedstawiciele instytucji 

Święto Szkoły Podstawowej im. 
Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy

działających na terenie gminy, przedstawi-
ciele Rady Rodziców naszej szkoły, dyrekcja 
szkoły, grono nauczycielskie i uczniowie wraz 
z pocztem sztandarowym. Uroczystość odby-
ła się pod hasłem „Pamiętając o przeszłości 
budujemy przyszłość”. Po Mszy św. odświęt-
nie ubrani uczniowie przeszli do budynku 
szkoły, gdzie po krótkiej przerwie rozpoczę-
ła się dalsza część uroczystości. Centralnym 
miejscem odchodów była szkolna sala gim-
nastyczna, bo tylko tam mogli zmieścić się 
licznie przybyli goście i gospodarze. Tę część 
uroczystości rozpoczęła pani dyrektor Teresa 
Majczak, która była pomysłodawczynią ob-
chodów tego ważnego święta. Pani dyrektor 
w swoim wystąpieniu powiedziała: „Jako dy-
rektor wielką wagę przykładam do budowa-
nia właściwych postaw społecznych i oby-
watelskich naszych wychowanków, dlatego 
też odnoszenie się z szacunkiem do dorobku 
minionych pokoleń stało się w tej szkole prio-
rytetem. Widniejący zaś na szkolnym sztanda-
rze napis „Słowa uczą, przykłady pociągają” 
towarzyszy nam w nieustającym, codziennym 
procesie wychowawczym”. Następnie pani 
dyrektor wręczyła statuetki Przyjaciela Szkoły 
osobom, które w sposób szczególny w minio-

nych latach wspierały jej działalność. Hono-
rowe tytuły przyznane przez powołaną do 
tego kapitułę otrzymali: pani Maria Jasińska, 
synowa Wł. Jasińskiego oraz pan Mieczysław 
Korczak, Prezes Stowarzyszenia Kombatantów 
Jędrusiów ich Rodzin i Sympatyków. Kolejnym 
punktem obchodów Święta Szkoły było obej-
rzenie bardzo ciekawej prezentacji multime-
dialnej na temat historii i aktualnej działalności 
szkoły. W części artystycznej zebrani wysłu-
chali ciepłych i rzewnych piosenek poświęco-
nych szkole, wychowaniu i ojczyźnie, a także 
fragmentów z kroniki szkoły prowadzonej 
od 1941 roku przez ówczesnego kierownika 
szkoły pana Antoniego Żgutowicza, który 
opisywał, z jakimi trudnościami dydaktycz-
nymi i lokalowymi borykał się, zanim podjęto 
decyzję o budowie, a następnie wybudowano 
obecną szkołę. Następnie w obecności gości, 
dyrekcji szkoły i przedstawicieli Samorządu 
Szkolnego ks. J. Burek poświęcił wyremon-
towaną kuchnię, po czym wszyscy przy her-
bacie w świetlicy szkolnej snuli wspomnienia 
o latach przeżytych w szkole. W tym czasie 
w klasach odbyły się konkursy wiedzy o życiu 
i dokonaniach Patrona szkoły, a także o historii 
szkoły. Na sali gimnastycznej w analogicznym 

konkursie uczestniczyli uczniowie klas VI - 
tych. Około 12.00 sala gimnastyczna znowu 
wypełniła się uczniami i gośćmi. Uczniom, 
którzy zwyciężyli w konkursach: plastycznym, 
wiedzowym i poetyckim ogłoszonych z okazji 
Święta Szkoły, wręczono nagrody.

Marzenia wielu osób o nowej, przestrzen-
nej, dobrze wyposażonej szkole spełniły się 
i dziś koprzywnicka podstawówka jest nowo-
czesną placówką oświatowo – dydaktyczną, 
w której kształcą się kolejne pokolenia.

Jolanta Bzduch

Dnia 13 października 2010r. w Szkole Pod-
stawowej w Koprzywnicy odbyła się uroczy-
sta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji 
Narodowej. Uczniowie klas piątych i szóstych 
przygotowali bardzo ciekawy i zabawny pro-
gram artystyczny, a chór szkolny pięknie za-
troszczył się o stronę muzyczną.

DZIĘKUJEMY WAM NAUCZYCIELE
W trakcie uroczystości został rozstrzygnię-

ty konkurs na „Najsympatyczniejszego Na-
uczyciela Szkoły”. W kategorii klas I-III zwy-
ciężyła p. Renata Kaczor-Zwolska, natomiast 
w kategorii klas IV-VI p. Wojciech Mrozik. 

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej stało się także okazją do pożegnania p. Te-
resy Kornackiej, która przeszła na emeryturę. 
Pani dyrektor podziękowała jej za wieloletnią 
pracę z dziećmi i zaangażowanie w pracę na 
rzecz szkoły.

Uroczystość została przygotowana przez 
p. Monikę Różyc, p. Elżbietę Beksińską-Kon-
tov, p. Marię Kossak-Błajszczak, p. Boże-
nę Grzyb, p. Agnieszkę Drożdżal, p. Annę 
Ostrowską i p. Ewę Tenderendę.

Maria Kossak-Błajszczak
Monika Różyc



Koprzywnickie Pejzaże 13Koprzywnickie Pejzaże

Turniej „Orlik” 
W dniu 15.09.2010 w Samborcu odbył 

się turniej „ Orlika ” o puchar premiera Do-
nalda Tuska. W zawodach brało udział 6 
szkół, w tym chłopcy w wieku 10-11 lat ze 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasiń-
skiego w Koprzywnicy. Po bardzo ciekawej 
i zaciekłej walce z dwoma silnymi zespo-
łami, nasza drużyna wyszła z grupy i gra-

Ślubowanie klas pierwszych

„Bezpiecznie zdrowo odlotowo”- pod 
takim hasłem blisko 80 zuchów, harcerzy 
i instruktorów sandomierskiego Hufca ZHP 
zainaugurowało nowy rok harcerski. Spo-
tkali się reprezentanci następujących środo-
wisk: 7 GZ Bractwo Leśnej Przygody, 11 GZ 
Ekoludki, 18 GZ Leśne Duszki,19 GZ Przy-
jaciele Ekoludka, 20 GZ Sprytna Gromadka 
Kubusia Puchatka, 20 DH Nadwiślańskie 
Trampy, 22 DH Słoneczny Patrol, 23 DH 
Wichry, 24 DH im. Stefana Żeromskiego. 
Uczestnicy w sobotni poranek spotkali się 
na Małym Rynku Starego Miasta, gdzie 
po krótkiej odprawie i omówieniu zadań 
do wykonania wyruszyli na przygotowaną 
trasę biegu harcerskiego. Wśród zadań do 
wykonania były między innymi zagadki do-
tyczące historii i architektury Sandomierza, 
quizy o bezpieczeństwie oraz utrwalenie 
numerów alarmowych poprzez odwiedze-

nie portalu internetowego www.znamibez-
piecznie.pl. Patrole rajdowe uczestniczyły 
w pokazie udzielania pierwszej pomocy 
poprowadzonym przez grupę ratownictwa 
PCK. czestnicy włączyli się także do akcji 
programu 18 stop. Zachęcali sprzedawców 
do odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów 
tytoniowych. 

Podsumowanie Harcerskiego Startu od-
było się w Ośrodku Akcji Kulturalnej. Tam 
też miał miejsce inauguracyjny apel Hufca 
w trakcie którego uczestnicy otrzymali upo-
minki ufundowane przez wydawcę portalu 
internetowego www.znamibezpiecznie.pl 
oraz Urząd Miejski w Sandomierzu. Nie 
zabrakło pamiątkowej fotografii oraz słod-
kiego poczęstunku.

dh. Renata Turbak
dh Piotr Turbak

„Niech ćwiczenia fizyczne będą częścią 
waszego poszukiwania wyższych wartości, 
które kształtują charakter i dają poczucie 
godności i sukcesu - we własnych oczach 
i w oczach innych”

Jan Paweł II

Szkoła stanowi najważniejsze „źródło” 
edukacji w zakresie kultury fizycznej. Ciekawe 
zajęcia wychowanie fizycznego w przyszłości 
ukształtują człowieka nie tylko fizycznie, lecz 
wspomogą także wychowanie umysłowe, spo-
łeczne i moralne. Poszukując nowych rozwią-
zań mających na celu zachęcenie dzieci do 
aktywnego spędzania wolnego czasu w okre-
sie od 1 października 2010, uczniowie Szko-
ły Podstawowej im Władysława Jasińskiego 
w Koprzywnicy, mają możliwość uczestnic-
twa w wyjazdach na basen. Zajęcia odbywają 
się pod czujnym okiem instruktora na krytej 
pływalni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tar-
nobrzegu .

Podstawowym celem wyjazdów jest na-
uka pływania, kształtowanie nawyków proz-
drowotnych, walka z otyłością, profilaktyka 
skrzywień kręgosłupa oraz wyrównywanie 
szans dzieci i młodzieży ze wsi do standardów 
zdrowotnych dzieci z miasta.

8 października 2010 roku w  Szkole Pod-
stawowej w Koprzywnicy im. Władysława 
Jasińskiego miało miejsce ważne wydarzenie 
szkolne – ślubowanie  uczniów klas pierw-
szych. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor 
mgr Teresa Majczak witając zaproszonych 
gości, nauczycieli, rodziców, uczniów i bo-
haterów dnia – pierwszoklasistów. Na uro-
czystość przybyli: sekretarz Miasta i Gminy 
Koprzywnica mgr Dorota Kruszec – Nowiń-
ska, proboszcz parafii św. Floriana ks. Jerzy 
Burek, Przewodnicząca Rady Rodziców pani 
Agnieszka Garnuszek, wychowawczynie grup 
,,O’’ – pani mgr Grażyna Milarska i pani mgr 
Renata Turbak z dziećmi. 

Na początku wystąpiły dzieci z grup ze-
rowych, które pożegnały dawnych kolegów 
z przedszkola. Następnie odbył się akt ślu-
bowania. Siedmiolatkowie złożyli ślubowa-
nie przed sztandarem szkoły obiecując być 
dobrym uczniem, a w przyszłości dobrym 
Polakiem. Zgodnie z tradycją szkolną chłopcy 
i dziewczęta przystąpili również do ceremonii 
pasowania na uczniów. Pasowania na pełno-
prawnych uczniów Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Koprzywnicy dokonała pani dyrek-
tor mgr Teresa Majczak. Do grona uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Koprzywni-

cy dołączyło 47 uczniów. Zaproszeni goście 
i rodzice mieli okazję wysłuchać dzieci w pro-
gramie artystycznym przygotowanym pod 
kierunkiem wychowawczyń: pani mgr Renaty 
Kaczor-Zwolskiej i pani mgr Marty Chamer-
skiej. 

Pierwszoklasiści z okazji tak ważnego dla 
nich dnia otrzymali pamiątkowe dyplomy od 
Dyrekcji  Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy 
oraz upominki od Burmistrza Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy i Dyrekcji Publicznego Przed-
szkola w Koprzywnicy. 

Marta Chamerska

HaRCERSKi STaRT 2010

Grupa 25 uczniów klas IV-VI jest bardzo 
zadowolona z wyjazdów. Dzieci twierdzą, że 
zajęcia są interesujące i wartościowe, ponie-
waż dają możliwość nauki pływania, korygują 
wady postawy i dostarczają relaksu.

O przydatności i popularności wyjazdów 
na basen  świadczą opinie uczniów.

„Jestem bardzo zadowolona z wyjazdów 
na basen, ponieważ dostarczają mi one dużo 
ruchu. Po lekcjach zamiast spędzać czas 
przed komputerem wykorzystuję go w poży-
tecznym celu”  

Anitka kl. IV

„Wyjazdy na basen są świetne! Niektóre 
osoby uczą się pływać. Miła atmosfera połą-
czona z zabawą tworzy doskonały klimat. Bar-
dzo mi się podoba i chciałbym, żeby te wyjaz-
dy nadal się odbywały”

Michał kl. V  

Jako nauczyciel wychowania fizycznego 
cieszę się, że uczniowie miło i pożytecznie 
spędzają wolny czas i mam nadzieję, że nadal 
będą aktywnie kontynuować udział w zaję-
ciach.

ła o pierwsze miejsce ze szkołą ze Skotnik, 
wygrywając 1:0. Dzięki zajęciu pierwszego 
miejsca zawodnicy awansowali do drugiego 
etapu turnieju, który odbył się w Klimonto-
wie. W rywalizacji uczestniczyły drużyny 
ze szkoły w Klimontowie i Ostrowca Świę-
tokrzyskiego. 

Po zabawie i rywalizacji „Fair play” nasi 
chłopcy ulegli przeciwnikom, ale wracali 
zadowoleni i uśmiechnięci, ponieważ prze-
żyli ciekawą i fajną przygodę

BASEN

W.M.

W.M.
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Dnia 25 października 2010 roku w Szkole Podstawowej 
w Niedźwicach miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, 
szczególnie dla uczniów I klasy. Tego właśnie dnia odbyło się 
ich ślubowanie i w obecności gości, kolegów, nauczycieli, i ro-
dziców zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. 

Uczniowie pod okiem wychowawczyni, mgr Marty Kalist 
przygotowali i przedstawili miły dla oka i ucha program arty-
styczny. Zawierał on wiersze o szkole, piosenki oraz wskazów-
ki jak należy się zachowywać. 

Następnie dokonano ważnego aktu ślubowania podczas 
którego uczniowie obiecali między innymi dbać o honor klasy 
i szkoły, dobrze się uczyć, służyć pomocą słabszym, słuchać 
nauczycieli. A potem pora na... prezenty od Rady Rodziców 
i władz gminy.

Świadkami tego ważnego wydarzenia byli goście:
• europoseł Paweł Zalewski
• wiceminister sportu Zbigniew Pacelt
• burmistrz Marek Jońca
• sekretarz Dorota Kruszec-Nowińska
• ksiądz Zbigniew Gajewski
• przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Urbańska

Goście także złożyli naszym milusińskim życzenia: przede 
wszystkim szóstek i piątek, miłych kolegów, przyjaznej w szko-
le atmosfery. Wyrazili także nadzieję, że może w przyszłości 
któreś z pociech pójdzie w ich ślady i zostanie politykiem.

Wszyscy życzymy maluchom rozwagi, mądrości i radości.
aa

15 września 2010r. uczniowie klasy I Szko-
ły Podstawowej w Niedźwicach uczestniczyli 
w III edycja kampanii „Kochane Pierwszaki” 
zorganizowanej przez Urząd Marszałkow-
ski, Wojewodę Świętokrzyskiego, Diecezję 
Sandomierską, Diecezję Kielecką, Komendę 
Wojewódzką Policji i Świętokrzyskiego Kura-
tora Oświaty w Kielcach oraz władze samo-
rządowe powiatu i gminy Opatów. Spotkanie 
uczniów klas pierwszych odbyło się na Ryn-
ku w Opatowie i miało na celu promowanie 
działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym oraz kształtowanie umiejętności i na-
wyków bezpiecznego zachowania się w sytu-
acjach zagrożenia. W czasie wspólnej zabawy 
dzieci mogły pogłębić wiedzę praktyczną na 
temat zagrożeń wypadkami drogowymi, prze-
widywania skutków zabaw w pobliżu jezdni. 
Funkcjonariusze Policji wygłosili pogadankę 
na temat bezpiecznego zachowania w ruchu 
drogowym, zaprezentowali też sprzęt policyj-
ny służący do zapobiegania zagrożeniom oraz 
tresurę psa policyjnego.

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkie-
wicz wraz z Biskupem Pomocniczym Die-
cezji Kieleckiej Marianem Florczykiem po-
święcili dzieciom tornistry i przybory szkolne. 
W trakcie spotkania odbyły się liczne zabawy 
związane z profilaktyką i bezpieczeństwem 
na drodze. Uczniowie otrzymali zawieszki 
odblaskowe „Pierwszaku świeć przykładem” 
ufundowane przez Urząd Marszałkowski, „Bi-
lety do szkoły” w formie zakładki do książki 
przekazane przez Wydawnictwo „Jedność” 
oraz plakaty „Kodeks Bezpiecznego Pierwsza-
ka” sponsorowane przez Fundację Vive Serce 
Dzieciom z Kielc. Dzięki życzliwości Caritas 
Diecezji Sandomierskiej dzieci skorzystały ze 
słodkiego poczęstunku.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewni-
li Państwo Marta i Sławomir Strzeszkowscy 
wraz z zespołem. Dzięki nim przez kilka go-
dzin Rynek Opatowski rozbrzmiewał muzyką             
i spontanicznym śpiewem Pierwszaków, któ-
rzy bawili się wyśmienicie.

Marta Kalist

„III edycja kampanii „Kochane Pierwszaki”

WCZORAJ PRZEDSZKOLAKI, 
DZISIAJ PIERWSZAKI!!!
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• Notebooki uczniowskie – 10 sztuk
• Notebook nauczycielski
• Ruter sieci bezprzewodowej
• Oprogramowanie specjalistyczne

Ten nowy sprzęt otrzymaliśmy dzięki udziałowi 
w II edycji „Świętokrzyskiego Programu Wspierania 
Rozwoju Edukacji w 2010 roku”. Z tego samego pro-
gramu w roku ubiegłym otrzymaliśmy interaktywny ze-
staw multimedialny, który jest rzeczywiście przydatną 
pomocą dla nauczycieli, a dla uczniów możliwość  ko-
rzystania z niego  to przede wszystkim wielka frajda.

Głównym celem Programu jest tworzenie w regio-
nie świętokrzyskim warunków równych szans eduka-
cyjnych dla dzieci i młodzieży, bez względu na miejsce 
zamieszkania i pobierania nauki szkolnej. Szczególny  
nacisk położony jest na nabycie i rozwój u uczniów 
umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, 
w tym z komputera i Internetu. Również i nauczyciele 
będą mogli doskonalić swój warsztat w zakresie wy-
korzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. 
Ponadto w ramach tego Programu odbywają się bez-
płatne szkolenia dla kadry pedagogicznej. 
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Pod takim hasłem 25 października 2010 roku 
w Sandomierzu odbyła się IV edycja konkursu o bez-
pieczeństwie, w którym wzięli udział uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Niedźwicach. Był to etap po-
wiatowy konkursu skierowanego tylko dla uczniów 
klas V szkół podstawowych.

Organizatorami byli m. in.: Wydział Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 
i Wydział Prewencji, Wydziały Prewencji i Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej i Powiatowych Policji 
woj. świętokrzyskiego, Kuratorium Oświaty w Kiel-
cach, Automobilklub Kielecki, Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Kielcach, Targi Kielce, KRUS 
w Kielcach i Opatowie, Komenda Wojewódzka Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach.   

W trakcie zawodów drużyna w składzie: Kata-
rzyna Graboń, Monika Pyszczek i Mateusz Graboń 
musieli wykazać się wiedzą na temat bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa osobistego 
i pierwszej pomocy przedmedycznej.

W eliminacjach powiatowych wzięło udział 7 dru-
żyn, każda z nich miała 30 minut na rozwiązanie testu 
składającego się z 20 pytań. Ocenie i punktacji pod-
legały także plakaty wykonane przez uczestników na 
temat: „Moja bezpieczna droga do szkoły”.

Nasi uczniowie spisali się znakomicie zajmując 
I miejsce, a więc tym samym zakwalifikowali się do 
etapu wojewódzkiego. 

Gratulujemy i życzymy sukcesu w Kielcach. 
Agnieszka Ambroziak

24 września 2010 roku odbył się w Szkole Podstawowej 
w Niedźwicach I TURNIEJ ŁUCZNICZY.

Organizatorem imprezy były: Szkoła Podstawowa 
i Uczniowski Klub Sportowy „Junior”, zaś sponsorem Urząd 
Marszałkowski w Kielcach.

W turnieju udział wzięli uczniowie ze szkół w Niedźwi-
cach i  Mąchocice – Scholasteria.

Zawody rozegrano w kategorii: dziewczęta i chłopcy. Strze-
lano z 10- i 15-tu metrów, i każdy uczestnik oddał 12 serii.

A oto wyniki:
Chłopcy:
I miejsce – Krzciuk Dominik
II miejsce – Jaros Dominik
III miejsce – Chrabąszcz Norbert
Dziewczęta:
I miejsce – Ziomkowska Paulina
II miejsce – Haja Karolina
III miejsce Żurek Aleksandra
Gościem specjalnym tegoż turnieju był Wojciech Borzęcki 

– Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który jest 
przyjacielem i częstym gościem naszej placówki. 

Ta nowa dyscyplina sportowa zagościła w naszej szkole 
wiosną tego roku. Fundusze, w kwocie 10 tys. złotych szkoła 
pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach 
realizacji zadania publicznego pt. „Powszechny program po-
pularyzacji łucznictwa wśród dzieci i młodzież na obszarach 
wiejskich”.

Pierwsze zajęcia odbyły się 10 maja 2010 pod bacznym 
okiem pana Leszka Mozera – trenera pierwszej klasy łucznic-
twa i sędziego klasy państwowej.

aa
 

TURNIEJ ŁUCZNICZY

NOTEBOOKI 
DLA UCZNIÓW

BEZPIECZEŃSTWO 

NA PIĄTKĘ

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego 
w Niedźwicach 
wzbogaciła się 
o nowy mobilny 
zestaw kompu-
terowy w skład 
którego wcho-
dzą:



MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
ZADZWOŃ

TEL. 015/847 63 22

Jak każdy zapewne wie Ks Koprzywianka 
rundę jesienną ma już poza sobą. Nadszedł 
teraz czas rozliczyć i ocenić grę zespołu po 
zakończeniu pierwszej połowy sezonu. Zerk-
nijmy  na tabelę.

KS Koprzywianka na półmetku rozgrywek 
zajmuje 12 miejsce w tabeli z dorobkiem 21 
punktów. Po takim i nie innym miejscu w tabeli 
można by rzec, że plan minimum został osią-
gnięty, lecz aspiracje kibiców oraz piłkarzy nie 
pozwalają nam mówić o takim rezultacie jak o 
sukcesie. Ks Koprzywianka na jesieni prezento-
wała średni futbol nie ma co ukrywać ale tabela 
chodź by nawet i tego nie odwzorowuje.

Przypomnijmy może chodź by nawet nie-
zasłużone wyniki, na pierwszy rzut oka na-
suwa nam się mecz z Jandarem Bodzechów 
gdzie nasz stołeczny klub został ukarany 
walkowerem, sytuacja była by jasna gdyby 
nie to, że zawodnik, który wszedł na boisko 
w 94 minucie nie był zakwalifikowany do gry 
no, ale cóż z tego jak nawet nie utrzymał się 
przy piłce, lecz takie tłumaczenie nie jest do 
końca uzasadnione, nie wiadomo kto zawinił? 
I nawet nie ma co się zagłębiać w sprawie, ale 
faktem jest to, że te punkty mogłyby inaczej 
wpłynąć na rozwój tabeli czy poczynań ze-
społu gdyż pierwsze zwycięstwa są bardzo 
ważne i wpływają istotnie na rozwój sezonu 
zwłaszcza że KS wygrała ten mecz lecz wynik 
został anulowany, również z wieloma innymi 
przeciwnikami albo to brakowało wykończe-
nia akcji albo szczęścia. Warto podkreślić, że 
drużynę ze sportowej prowadzi nowy trener, 
młody i jakby na to nie patrzeć niedoświad-
czony w swoich poczynaniach gdyż dopiero 
swój wątek z trenerką zaczyna, to też mogło 
wpłynąć na zespół. Analizując gdzie trener 
mógł zawinić? Wniosek nasuwa się jeden - 
we wczesnej fazie rozgrywek, trener nie mógł 
dobrać odpowiedniego ustawienia czy dobrać 
odpowiednich osób do kadry, która doskonale 
by mogła wspólnie ze sobą współpracować. 
Lecz późniejsze złe decyzje naprawił i doszedł 
do pewnych wniosków. Trener odkrył nową 
ostoję obrony Rafała Zwolskiego oraz odmło-
dził swoją drużynę, w której regularnie zaczęli 
występować zawodnicy wyciągnięci z druży-
ny juniorskiej, mowa tu oczywiście o Sylwe-
strze Pyszczku, Karolu Jasińskim czy Pawle 
Kruczku, zawodnicy Ci zaczęli regularnie grać 
co dodatkowo pozytywnie wpłynęło na ich 
rozwój umiejętności piłkarskich a także na roz-
wój wydarzeń. Póki co nie ma co zbytnio roz-
paczać gdyż nie jest najgorzej, a może być już 

PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ 
klasy okręgowej sezonu 2010-2011 
w wykonaniu KS Koprzywianki

tylko lepiej. KS na wiosnę wróci wzmocniona 
mowa tu o potencjalnych transferach oraz za-
awansowanym nowym systemem treningów, 
w między czasie zostanie również zorganizo-
wany obóz który powinien diametralnie po-
lepszyć umiejętności i podrasować drużynę w 
taki sposób aby 4-5 miejsce było w zasięgu. 
Tego im życzymy .

W ostatnich miesiącach dużą popularnością cieszy się 
gra w piłkarzyki ręczne, które popularnie zwane są „mi-
chałkami”. Spędzanie wolnego czasu w taki sposób przy-
ciąga wiele młodzieży. Obecnie taka gra znajduje się na 
hali sportowej i jest dostępna dla wszystkich w godzinach 
16.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku.            T.O. i W.M. 

W każdą środę od godziny 17.00 na hali sportowej 
odbywają się treningi piłki siatkowej dziewcząt. Zawod-
niczki rozgrywają mecze między sobą, próbują swoich 
sił na wyjazdach jak również podejmują na swoim tere-
nie gościnne drużyny piłkarskie. Trenerami „naszej” piłki 
siatkowej są Tomasz Oszczudłowski i Wojciech Mrozik. 
Wszystkie zainteresowane grą osoby prosimy o kontakt 
z trenerami.                                                        T.O. i W.M.

„POMAGANIE PRZEZ KLIKANIE”
Miło jest nam poinformować, że projekt „Odjazdowo bo sportowo – raz ,dwa, trzy aktywny bądź i Ty” 
złożony przez MGOKiS do konkursu ogólnopolskiego, grantowego ALIOR BANKU „Dom z wyższą kulturą” za-
kwalifikował się do trzeciego etapu czyli głosowania internautów. 
To wielkie wyróżnienie biorąc pod uwagę, iż mieliśmy wielu rywali, bo spośród prawie 200 zgłoszonych projek-
tów z całego kraju kapituła wybrała tylko 22 najlepsze w tym również nasz.  

Mamy więc bardzo gorącą prośbę, odwiedzajcie codziennie niżej podane strony internetowe,
 klikajcie na nie i pomagajcie! Nic Was to nie kosztuje a za dobre serce ciepło dziękujemy. 

Głosowanie trwa do 29 listopada br do godz.24.00
https://domykultury.newsweek.pl/artykul/miejsko-gminny-kultury-i-sportu-w-koprzywnicy,kdk39

Hala sportowa to nie tylko miejsce, z którego mogą 
korzystać grupy zorganizowane czy uczniowie odby-
wający tu lekcje, w-f lecz także a może przede wszyst-
kim prężnie działający ośrodek życia sportowego na-
szej gminy oferujący różnorakie imprezy sportowe dla 
wszystkich grup wiekowych. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram tych najbliż-
szych – zapewniamy miłą atmosferę i niezapomniane 
emocje. 

ZAPRASZAMY !!!

LISTOPAD 

• 24.11.2010 –  I OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY 
   AMATORÓW

• 27.11.2010 –  I OTWARTY TURNIEJ PIŁKI 
   SIATKOWEJ SZKÓŁ 
   GIMNAZJALNYCH 

GRUDZIEŃ 

• 08.12.2010 –  I EDYCJA GRAND PRIX TENISA 
   STOŁOWEGO 

• 15.12.2010 – MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI 
   NOŻNEJ dla roczników 98-2000

• 22.12.2010 –  MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI 
   NOŻNEJ rocznik 95-97

T.O. i W.M.


