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Ten szczególny Dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień
To dobroci Dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki Dzień
Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość
I nadejdzie noc pojednań, tylko jedna w całym roku taka Noc.

Drodzy mieszkańcy, szanowni czytelnicy Koprzywnickich Pejzaży.
Już po raz czwarty oddając w Wasze ręce szczególny świąteczno – noworoczny numer na-

szego pisma mamy zaszczyt i przyjemność złożyć Wam wszystkim najserdeczniejsze, płynące 
prosto z serca świąteczne i noworoczne życzenia. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło 

światła i ciepła rodzinnej atmosfery, niech ten wyjątkowy okres będzie chwilą wytchnie-
nia, zadumy, szczególnej bliskości. Boża Dziecina rodzi się nie tylko w kościele, ale 
przede wszystkim w naszych sercach – jej przyjście to dla nas kolejna szansa na stanie 
się lepszymi, szansa na pojednanie, na odnalezienie na nowo sił i wiary w  to, że zawsze 

jest jakieś jutro, w którym znów możemy zacząć wszystko od nowa. W nadchodzącym 
Nowym Roku niechaj spełniają się marzenia i realizują wszelkie zamierzone plany.

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Stępień 
wraz z pracownikami i redakcją Koprzywnickich Pejzaży.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. 
Niech nadchodzące święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk 
i zmartwień. Życzę, aby upłynęły w spokoju, radości, wśród rodziny, przyjaciół.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem, życzę dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza Was 
pomyślność i spełnią się te najskrytsze marzenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Paluch 
wraz z Radnymi Miasta i Gminy Koprzywnica

Niech ten czas Bożego Narodzenia, gdy Bóg sam przychodzi i zamieszkuje pośród 
nas wniesie radość i pogodę w przeżyciu Świąt w ciepłym, rodzinnym gronie. 

Proszę o przyjęcie życzeń, aby Jezus Narodzony  błogosławił na nadchodzący czas 
i wnosił wciąż żywą nadzieję na dobro, które jest silniejsze od ciemności zła. 

Wiele radości, pokoju, oraz Szczęśliwego Nowego 2011 Roku

 życzy Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Marek Jońca 
wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy.
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Wernisaż pracWiktora Bednarczuka
Wiktor Bednarczuk	 urodził	 się	

w	1949	r.	w	Chełmie,	gdzie	 też	ukoń-
czył	 Liceum	Ogólnokształcące	 im.	 St.	
Czarneckiego.	 Dyplom	 mgr	 inż.	 Elek-
tronika	 uzyskał	 na	 Politechnice	 War-
szawskiej.	W	 1973	 r.	 przeniósł	 się	 do	
Jastrzębia	 Zdroju.	 Pracował	m.in.	 jako	
laborant	 w	 zakładzie	 fotograficznym.	
W	 1981	 r.	 został	 członkiem	 Jastrzęb-
skiego	 Klubu	 Fotograficznego	 ,,Nie-

zależni”,	 a	 w	 latach	 1991-1992	 był	 jego	 prezesem.	 Członek	
Związku	Polskich	Artystów	Fotografików	–	okręg	świętokrzyski.	
W	2010	r.	przeprowadził	się	do	woj.	Świętokrzyskiego,	miesz-
kał	w	Osieku,	Staszowie,	a	od	kilku	lat	mieszka	we	wsi	Świniary	
Stare,	gm.	Łoniów.	

Obserwując	 liczne	obiekty	kultu	 religijnego,	autor	zamie-
ścił	w	powstałych	dziełach	motyw	dwu	przestrzeni	-	,,sacrum”	
i	 ,,profanum”.	Dotknął,	wyodrębnił	 i	opisał	 jeden	ważny	roz-
dział,	jeden	element	polskiego	krajobrazu.	Stworzył	dzieło	uni-
kalne	i	wartościowe.	Jego	fotografie	są	jedyne	w	swoim	rodzaju	
i	długo	zatrzymują	na	sobie	wzrok	odbiorcy	zmuszając	jedno-
cześnie	do	refleksji	nad	życiem	i	przemijaniem.	Wiktor Bed-
narczuk	z	uporem	i	zacięciem	fotografuje	obiekty	kultu	religij-
nego	na	terenie	gmin:	Łoniów,	Osiek	i	Sandomierz.	Komentując	
swoje	poszukiwania	twórcze,	mówi	m.in.:,,	Przez	swoje	prace	
pragnę	zwrócić	uwagę	odbiorców	na	wartość	tradycji,	często	
opacznie	uważanej	za	coś	wstecznego,	wrogiego	rzeczywisto-
ści”,	mówi:	,,Te	kapliczki,	krzyże	są	wymownym	świadectwem	
naszego	głębokiego	osadzenia	w	cywilizacji	chrześcijańskiej”.	

Twórca	pracuje	bez	 rozgłosu,	 skromnie	 i	wytrwale.	 Spod	
jego	 rąk	wychodzą	 prace	wielowarstwowe	 i	 kontrowersyjne.	
Poruszają	niemodną	tradycję	w	naszych	czasach	i	przywiąza-
nie	do	niej.	Obiekty	kultu	religijnego	tj.	kapliczki,	krzyże	i	figu-
ry	przydrożnych	świątków	,,sacrum”	nie	wyróżniają	się	niczym	
szczególnym	w	krajobrazie	drogi,	są	anonimowymi	świadkami	
i	obserwatorami	życia	 toczącego	się	w	ich	otoczeniu	 ,,profa-
num”.	Wokół	 trwa	nieprzerwana	 gonitwa	 ludzi,	 narasta	 ruch	
samochodów,	zaprzęgów	końskich	i	rowerów,	a	także	wędrow-
ców	i	przechodniów.	

15	 grudnia	 2010	 pan	 Wiktor Bednarczuk	 zaprezento-
wał	 swoją	wystawę	w	Miejsko	 –	Gminnym	Ośrodku	Kultury	

i	Sportu	w	Koprzywnicy.	Zatytułował	ją	,,Dwie	przestrzenie?”.	
W	wernisażu	uczestniczyła	pokaźna	grupa	osób	w	tym	mło-
dzież	szkolna,	która	interesuje	się	fotografią.	Autor	opowiadał	
o	swojej	pasji,	 swoich	przemyśleniach	 i	 spostrzeżeniach	oraz	
ogólnie	o	całej	swojej	ciekawej	twórczości.	W	głowach	uczest-

ników	wernisażu	od	razu	zrodziła	się	myśl,	aby	wśród	licznych	
kół	zainteresowań	w	MGOKiS	powstała	grupa	wielbicieli	i	pa-
sjonatów	 fotografii,	 co	 spotkało	 się	 z	ogromna	 radością	mło-
dych	fotografów.

uw
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6	grudnia	z	okazji	Mikołajek	w	Koprzywnickim	Domu	Kul-
tury	zorganizowano	przedstawienie	dla	uczniów	szkół	podsta-
wowych	z	naszej	gminy.	Prawie	200	dzieci	z	niecierpliwością	
oczekiwało	tego	dnia	na	to,	co	nastąpi.	Przed	godziną	9.00	na	
scenie,	którą	 tworzyła	sala	widowiskowa	pojawili	się	aktorzy,	
poprzebierani	w	bajkowe	stroje,	rozpoczęli	występ.

Fabuła	 przedstawienia	 traktowała	 o	 chorobie	 Świętego	
Mikołaja,	 który	 korzystając	 z	 pomocy	 swej	 siostry	 –	 wróżki	
kompletował	 pomocników	do	 świątecznego	obdarowywania	

prezentami.	 Pomysłodawczyni,	 reżyser,	 scenograf	 i	 autor	
tekstów,	czyli	jedyna	w	swoim	rodzaju	p.	Anita Bajorska	
stanęła	na	wysokości	zadania.	Bowiem	przedstawienie	
zachwycało	oryginalną	tematyką,	która	choć	na	krótką	
chwilę	 przeniosła	wszystkich	 zebranych	w	 cudowną	
bajkową	krainę	Świętego	Mikołaja,	gdzie	nikomu	nie	
dzieje	 się	 nic	 złego.	 Magiczny	 nastrój	 za	 pomocą	
świateł,	 dźwięku	 wyczarował	 akustyk	 DK	Michał 
Sarzyński.

Występująca	młodzież	i	dzieci	z	koła	teatralnego	działają-
cego	przy	DK,	już	po	raz	kolejny	zaprezentowała	swe	aktorskie	
talenty,	 rozbawiając	publiczność,	 sprawiając,	 że	na	 twarzach	
maluchów	pojawiał	się	uśmiech,	iskierka	w	oku	i	mina	zdziwie-
nia	czy	też	zaskoczenia.	Wypowiadane	kwestie	wprowadzały	
także	chwilę	ciszy,	powagi,	momentami	smutku.	Publiczność	
była	tym	bardziej	poruszona,	gdy	ulubieńcy	z	bajek	przecha-
dzali	 się	pomiędzy	siedzącymi	na	krzesełkach	dziećmi.	War-
to	zwrócić	uwagę	na	trafnie	dobraną	muzykę,	która	oddawała	
charakter	sztuki,	dopełniała	ją	oraz	stanowiła	wspaniałe	tło	do	
rozgrywających	się	na	scenie	wydarzeń.

Goście	świetnie	się	bawili,	miło	spędzili	czas,	niektórzy	za-
pewne	 jedyny	 raz	mieli	 okazję	 tego	dnia	 zobaczyć	Mikołaja	
z	cała	jego	świtą.	Pamiętajmy,	aby	naszym	maluchom	nie	tylko	
6	 grudnia	 sprawiać	 przyjemność	wręczając	 podarek.	 Często	
uśmiech,	całus	czy	cukierek	może	sprawić	ogromną	radość.

Elena

MIKOŁAJKI
W DOMU KULTUrY
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Dzień Patrona 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Skotnikach

Gośćmi	tegorocznego	święta	byli:	Zespół	Ludowy	„Powiślanie”	z	Koprzywnicy	i	Koło	Kobiet	
Wsi:	Wielogóra,	Miechowice,	Żuków.	„Powiślanie”	w	przepięknych	strojach	 ludowych	swoim	
występem	wprawili	gości	w	doskonały	nastrój.	Piosenki	wręcz	porywały	do	tańca.	Panie	z	Koła	
Kobiet	przygotowały	dla	wszystkich	żur	i	„dziadówkę”.	Należy	podkreślić	ogromne	zaangażowa-
nie	rodziców,	którzy	przygotowali	wspaniałe	potrawy	według	dawnych	przepisów.	Tak	więc	nie	
brakowało:	grochu	z	kapustą,	garusu,	makowców,	pierogów	z	kapustą	i	grzybami	oraz	innych	
smakowitych	 potraw.	Degustację	 dań	 umilił	 spontaniczny	 śpiew	 chóru	 „Powiślanie”,	w	 który	
włączyli	się	rodzice,	dziadkowie,	uczniowie	i	pracownicy	szkoły.	Dzięki	występowi	zespołu	te-
goroczne	obchody	Dnia	Patrona	były	wyjątkowo	uroczyste	i	niepowtarzalne.

Wielkie	wrażenie	zrobiła	na	wszystkich	wystawa	prezentująca	dawny	sprzęt	domowy,	narzę-
dzia	rolnicze	i	naczynia	codziennego	użytku.

Aktywizacja społeczności naszej gminy
Próba	szukania	lokalnej	tożsamości	drogowskazem	do	aktywności	i	zmian	na	koprzywnic-

kiej	ziemi	-	pod	takim	tytułem	odbyły	się	01-02.12.br	warsztaty	w	Domu	Kultury	dla	lokalnych	
liderów	z	terenu	naszej	gminy,	prowadzone	przez	Grzegorza Sitko	z	Fundacji	Bieszczadzkiej.	
To	kontynuacja	działań	projektu	realizowanego	przez	DK	w	ramach	PPWOW-Program	Integracji	
Społecznej.	W	skład	warsztatowej	grupy	 inicjatywnej	weszły	osoby	„pozytywnie	zakręcone”,	
które	chcą	w	swojej	okolicy	coś	zrobić,	zmienić	na	lepsze	i	wprowadzić	widoczne	zmiany.	Sens	
istnienia	takiej	grupy	polega	na	tym,	że	tworzą	ją	osoby	o	różnych	umiejętnościach,	zaintere-
sowaniach,	predyspozycjach,	osobowościach,	 itp.	Zespół	będzie	sprawny	tylko	wówczas,	gdy	

jego	członkowie	będą	się	wzajemnie	uzupełniać.	Głównym	założeniem	tej	grupy	będzie	wstęp-
ne	przeprowadzenie	inwentaryzacji	w	naszej	gminie,	zebranie	jak	największej	ilości	wiarygod-
nych	i	potwierdzonych	informacji	o	zasobach	przyrodniczych,	historycznych	oraz	kulturowych	
w	przeciągu	czasu.	Aby	sprawnie	działać	DK	i	grupy	będą	musiały	nawiązać	współpracę	z	wie-
loma	ekspertami,	instytucjami,	lokalnymi	artystami,	rękodzielnikami,	osobami	starszymi,	którzy	
mogą	swoimi	wspomnieniami	oraz	niepisanymi	informacjami	ubarwić	często	suche	opisy	fakto-
graficzne.	A.S.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skotnikach powstała w 1928 roku i nosi imię Władysława Stanisława Reymonta.
W poniedziałek 6 grudnia odbył się kolejny już Dzień Patrona. „Taką wieś ja jeszcze znałem, ale należy już do 
przeszłości, ten świat cały ginie… świat tak bajeczny.” – głosi cytat z Reymonta.

Uczniowie	 w	 okazałych	 strojach,	 na	 tle	
pięknie	 udekorowanej	 sali	 śpiewali	 piosenki	
ludowe	przenosząc	widzów	w	czasy	reymon-
towskie.

Uroczystość	 odbyła	 się	 dzięki	 wsparciu	
sponsorów:	pana	Jerzego Marcjana	ze	Stowa-
rzyszenia	Hipoterapeutycznego	Stadniny	Koni	
w	Samborcu,	koordynatora	ścieżki	regionalnej	
pana	Witolda Stefaniaka	oraz	pana	Sylwestra 
Łukawskiego	 prezesa	 Przedsiębiorstwa	 Han-
dlowo	–	Usługowego	ze	Strączkowa.

Grono Pedagogiczne szkoły w Skotnikach 
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KOBIECE ROBÓTKI 
ODPĘDZAJĄ SMUTKI

Pod	takim	właśnie	hasłem	w	niedzielę	12	grudnia	2010	r.	odbyły	się	w	Domu	Kultury	w	Ko-
przywnicy	warsztaty	rękodzielnicze	dofinansowane	ze	środków	Programu	,,Działaj	lokalnie	VI”	
Polsko	–	Amerykańskiej	Fundacji	Wolności	realizowanego	przez	Akademię	Rozwoju	Filantropii	
w	Polsce,	którego	partnerami	są	Sandomierski	Szlak	Jabłkowy,	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	
i	Sportu	w	Koprzywnicy	oraz	Etnograficzna	Galeria	Zapole	w	Sandomierzu.

Rękodzieło	artystyczne	od	zawsze	było	domeną	kobiet	–	to	one	ozdabiały	mieszkania	ko-
ronkami,	wycinankami	czy	kwiatkami	z	bibuły.	To	głównie	one,	czasem	przy	pomocy	dzieci,	
wykonywały	ozdoby	do	domu	i	atrybuty	związane	ze	świętami	dorocznymi.	Elementy	zdobni-
cze	zawsze	podlegały	modom	i	aktualnym	trendom	oraz	były	uzależnione	od	aktualnych	moż-
liwości	technicznych:	np.	popularne	i	modne	w	ubiegłym	wieku	wycinanki	czy	kwiaty	z	bibuły	
pojawiały	się	we	wnętrzach	wraz	z	odstępczością	papieru	i	rozwijały	wraz	z	rozwojem	prze-
mysłu	papierniczego	dostarczającego	coraz	bardziej	kolorowego	i	tańszego	materiału.	Obecnie	
nie	ma	konieczności	własnoręcznego	wykonywania	ozdób,	zmieniły	 się	 tez	preferencje	este-
tyczne	a	sztuka	stała	się	towarem	masowym	pozbawionym	indywidualnego	ciepła.	W	zalewie	
produkcji	przemysłowej,	nierzadko	obcego	pochodzenia,	zatracamy	umiejętności	a	także	wiarę	
w	możliwość	samodzielnego	wykonywania	pięknych	przedmiotów	zdobiących	nasze	domy	i	ży-
cie	codzienne.	Niedostępne	są	już	nam	pozytywne	emocje	związane	z	własnoręcznym	wyko-
nywaniem	symboli	świątecznych.	Tracimy	pamięć	i	znajomość	regionalnego	zdobnictwa,	jego	
motywów	i	charakteru.	Wraz	ze	zmianą	tradycyjnego	modelu	życia,	w	którym	wiele	prac	i	czyn-
ności	wykonywano	zespołowo,	coraz	bardziej	dzisiaj	brakuje	okazji	do	wspólnego	spędzania	
czasu.	Kobiety	ze	swej	natury	potrzebują	wzajemnych	kontaktów	i	współdziałania	a	każdemu	
człowiekowi	twórcza	realizacja	daje	satysfakcję	i	osobiste	spełnienie.	

Warsztaty	rękodzielnicze	cieszyły	się	ogromnym	zainteresowaniem	ze	strony	lokalnych	ak-
tywnych	kobiet,	które	stworzyły	pokaźną	30	-	sto	osobową	grupę.	Wszystkie	uczestniczki	spo-

Warsztaty tradycyjnych
dekoracji świątecznych
W	bajkowy	zimowy	wieczór	15	grudnia	br.	w	DK	dla	pań	z	grupy	florystycznej	odby-

ły	się	warsztaty	przygotowania	tradycyjnych	ozdób	świątecznych.	Za	inspirację	posłużyła	
sztuka	ludowa	z	jednej	i	klimat	zimy	za	oknem	z	drugiej	strony.	Nie	zawsze	musimy	wydać	
dużo	pieniędzy	na	zakup	ozdób,	można	je	wykonać	samodzielnie.	Te	przygotowane	pod-
czas	ostatnich	warsztatów	propozycje	dekoracji	świątecznych	-cudowne	lodowe	bombki	
z	nici	i	z	bibuły	są	niepowtarzalne,	urokliwe	i	sentymentalne.	

Dzięki	wskazówce	 i	 opiece	prowadzących	Alicji Stępień	 i	Małgorzaty Sarzyńskiej,	
każda	uczestniczka	będzie	mogła	z	pewnością	stworzyć	swoje	własne,	cudowne	i	autor-
skie	święta.	 A.S.

„Odczuwamy nostalgię za aniołem, ponieważ Biblia 
mówi, że jest on prawdziwym przyjacielem, cichym, 
skromnym, dyskretnym, a jednak skutecznym i nieza-
wodnym. Radzi i pociesza w niepowodzeniach, pod-
nosi z sytuacji trudnych i wskazuje właściwą drogę, 
idzie obok i rozwesela w chwilach smutnych. Potrze-
bujemy go, ponieważ potrzebujemy Boga, któremu 
służy i do Którego prowadzi.”

Anioły	jako	strażnicy	nowo	narodzonej	
dzieciny	Bożej	 	 pojawiły	 się	przy	 szopce.	
Dlatego	też	odkąd	tylko	dekorowano	domy	
na	 ten	magiczny	 czas,	 na	naszych	 choin-
kach,	pojawiał	się	anioł-	który	strzegł	rów-
nież	rodziny.	

Takie	 oto	 piękne	 i	 subtelne	 aniołki	
przedstawiamy	Państwu	w	naszej	gazecie.	
Ich	szczęśliwą	właścicielką	jest	Pani	Maria 
Rej	z,	Trzykós,	która	co	roku	wiesza	je	na	
bożonarodzeniowym	 drzewku.	 Wartym	
podkreślenia	 jest	 fakt,	 iż	 ta	 tradycja	 trwa	
w	jej	rodzinie	już	ok.	100	lat.

OMO

tkania	to	osoby	z	terenu	Gminy	Koprzywnica,	które	mają	pełne	predyspozycje	i	ogromny	talent	
i	umiejętności	plastyczne	do	tworzenia	wszelkiego	rodzaju	ozdób	związanych	z	lokalną	tradycją	
rękodzielniczą.	Naukę	na	warsztatach	przeprowadziła	etnograf	pani	Irena Godyń	posiadająca	
odpowiednie	do	tego	przygotowanie.	

Niedzielne	spotkanie	było	okazją	do	przepływu	wzajemnych	oddziaływań,	udowodniono,	
że	 tradycyjne	wyroby	mogą	być	wykonywane	nowoczesną	 techniką,	a	nowoczesna	 technika	
zdobnicza	może	korzystać	z	dawnych	wzorów,	co	wpływa	korzystnie	na	zachowanie	i	konty-
nuację	miejscowych	tradycji	rękodzielniczych.	Zgodnie	z	powyższym	uczestniczki	warsztatów	
wzajemnie	wymieniały	się	tradycyjną	wiedzą	i	doświadczeniem	związanymi	ze	zdobnictwem	
bożonarodzeniowym.	Aktywne	i	twórcze	kobiety	dzieliły	się	w	tym	dniu	swoimi	umiejętnościa-
mi,	spostrzeżeniami	dotyczącymi	tworzenia	tych	starych,	zapomnianych	ozdób	jak	również	tych	
w	nowym	wydaniu	o	zgodnych	z	aktualnymi	trendami.	Powstały	piękne	ozdoby	choinkowe,	wy-
cinanki,	bibułkowe	kwiaty	oraz	przeróżne	kolorowe	atrybuty	kolędnicze,	co	można	podziwiać	
na	zamieszczonych	fotografiach	i	stronie	internetowej	www.domkultury.koprzywnica.eu	

Irena	Godyń,	A	S,	L	Z

W	warsztatach
udział	wzięły:

- Sokołowska Irena
- Zbirada Zdzisława
- Paruch Beata 
- Krawczyk Alicja
- Dyl Barbara  
- Lipa Janina 
- Pruś Jadwiga 
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POŚWIĘCENIE ODNOWIONYCH OŁTARZY
W KOŚCIELE ŚW. FLORIANA

Biskup	sandomierski	Krzysztof Nitkiewicz	poświęcił	podczas	Mszy	świętej	dwa	odnowione	
ołtarze	św.	Kazimierza	i	bł.	Wincentego	Kadłubka	w	pocysterskiej	świątyni	Św.	Floriana	w	Ko-
przywnicy	12	grudnia	2010	roku.	W	homilii	bp Nitkiewicz	wskazał	na	potrzebę	zjednoczenia	
z	Bogiem	i	współpracy	z	łaską	Bożą	we	wszystkich	podejmowanych	zadaniach,	gdyż	o	własnych	
siłach	niewiele	można	zdziałać.	Nawiązując	do	patronów	nowo	poświęcanych	ołtarzy	św.	Kazi-
mierza	i	bł	Wincentego	Kadłubka	podkreślił,	że	oni	dzięki	zjednoczeniu	z	Bogiem	byli	świętymi	
ludźmi	 i	nie	ulegli	pokusom.	Na	zakończenie	ordynariusz	zachęcił	zgromadzonych,	aby	„po-
przez	gorliwą	modlitwę,	przyjmowanie	sakramentów	świętych,	spowiedź	adwentową,	a	także	
poprzez	czynienie	dobra,	byli	rzeczywiście	posłańcami	Jezusa	Chrystusa,	aby	świat	dzięki	naszej	
posłudze	stawał	się	lepszy,	bliższy	Boga”.

Nowo	poświęcone	wczesnobarokowe	ołtarze	pochodzą	z	połowy	XVII	wieku.	Jeden	z	nich	
przedstawia	św.	Kazimierza	królewicza,	którego	pobożność	odznaczała	się	nabożeństwem	do	
Matki	Bożej,	adoracją	Najświętszego	Sakramentu,	umiłowaniem	cnoty	czystości	oraz	opieką	nad	
ubogimi.	Drugi	ołtarz	przedstawia	bł.	Wincentego	Kadłubka,	biskupa	krakowskiego	i	prepozyta	
kolegiaty	sandomierskiej,	który	następnie	zrzekł	się	urzędów	i	wstąpił	do	zakonu	cystersów,	gdzie	
realizował	zasadę	ascetyczną:	„Bogu	wszystko	-	sobie	nic”.	Ołtarz	św.	Kazimierza	został	odno-
wiony	dzięki	ofiarności	parafian,	zaś	bł.	Wincentego	dzięki	wsparciu	finansowemu	burmistrza	
Koprzywnicy	Marka Jońcy	i	Rady Miasta	oraz	firmie	konserwatorskiej	Elżbiety Graboś.

Ks.	Dariusz	Woźniczka		

„RAZEM!” w Koprzywnicy

Ekonomia społeczna to zjawisko, które ma pomagać w działaniu na rzecz wspólnot lo-
kalnych w celu realizacji ich pomysłów i marzeń z wykorzystaniem dostępnych na miejscu 

Szkolenie	odbyło	się	w	nowoczesnym	i	odnowionym	bu-
dynku	Miejsko-Gminnego	Ośrodka	 Kultury	 i	 Sportu,	 którego	
Dyrektorem	jest	Pani	Alicja Stępień	–	osoba,	bez	której	szko-
lenie	byłoby	 trudne	do	przeprowadzenia.	To	dzięki	 Jej	zaan-
gażowaniu	i	aktywnemu	działaniu	na	terenie	gminy	udało	się	
zachęcić	17	pań	do	poznania	narzędzi	 i	 skutecznych	 sposo-
bów	 realizacji	 zamierzeń	 w	 dziedzinie	 ekonomii	 społecznej	
w	lokalnej	społeczności.	Pani	Trener	Grażyna Gruba-Jankow-
ska	zmotywowała	swoje	kursantki	do	wzmożenia	aktywności	
i	należy	mieć	nadzieję,	że	po	kolejnym	szkoleniu	-	z	tworzenia	
partnerstw	lokalnych	-	na	terenie	Koprzywnicy	powstaną	cieka-
we	inicjatywy,	które	zgłoszą	się	do	konkursu	ogłoszonego	w	ra-
mach	Projektu	„RAZEM!”.	Ekonomia	Społeczna	jest	najbardziej	
przyjazną	 wersją	 oswajania	 kapitalizmu,	 dlatego	 warto,	 aby	
coraz	więcej	osób	prywatnych	i	instytucji	widziało	w	niej	sku-
teczne	 narzędzie	 do	 rozwiązywania	 problemów	 związanych	
z	 rozwojem	 regionu,	 przeciwdziałaniem	 wykluczeniom	 spo-
łecznym	czy	tworzeniem	nowych	miejsc	pracy.	

Szkolenie	odbyło	się	w	salach	MGOKiS	w	dniach	24-26	li-
stopada	2010	roku.	Zdjęcia	ukazują	tylko	cząstkę	doskonałej	at-
mosfery	i	energii,	którą	udało	się	na	spotkaniu	wyzwolić.	Warto	
dodać	dla	zainteresowanych	informację,	że	projekt,	o	którym	
napisaliśmy	jest	realizowany	w	ramach	priorytetu	VII	PO	KL	na	
podstawie	umowy	Fundacji	ze	Świętokrzyskim	Biurem	Rozwo-
ju	Regionalnego.

Krzysztof	Kieszkowski
Malwina	Soroko

środków oraz potencjału tkwiącego w ludziach. Szkolenie z tej dziedziny zorganizowano 
w ramach projektu „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” realizowanego 
przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw ze środków Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.
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Tomasz Grela 
Ma	34	 lata.	 Jest	 Radnym	Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy	 pierwszą	 kadencję.	 Został	

wybrany	z	miejscowości	Sośniczany,	wchodzi	w	skład	Komisji	Rewizyjnej.	Jest	żonaty,	ma	
troje	dzieci	(7	lat,	5	lat	i	3	lata).	

Obecnie	pracuje	w	Pilkington	Automotive	w	Sandomierzu.	Dodatkowo	wraz	z	żoną	
Magdaleną	prowadzą	gospodarstwo	sadownicze.	

Władysław Łabik
Ma	58	lat,	jest	żonaty	i	ma	dwoje	dzieci.	Mieszka	w	Postronnej	-	reprezentuje	obwód	

Dmosice	-	Postronna.	Będzie	brał	czynny	udział	w	pracach	Rady	Miejskiej	mając	na	uwadze	
rozwój	gminy	łącznie	ze	swoim	obwodem.	Ma	świadomość,	że	jako	Radny	ma	wpływ	na	
losy	naszej	gminy	i	dlatego	przy	podpisywaniu	decyzji	podczas	głosowania	na	sesji	będzie	
się	kierował	rozsądkiem	i	tylko	rozsądkiem.

Janusz Piotr Ćwiertnia
Ma	35	lat,	wykształcenie	średnie,	żona	Małgorzata.	Od	urodzenia	mieszka	w	Kamień-

cu.	Prowadzi	gospodarstwo	rolne	–	pow.	7,80	ha	o	charakterze	sadowniczym.	Jako	Radny	
w	obecnej	 kadencji	 chciałaby	doprowadzić	 do:	wyremontowania	 dróg	dojazdowych	do	
gruntów	rolnych	w	miejscowościach	Kamieniec	i	Ciszyca,	uzupełnienia	oświetlenia	uliczne-
go	w	miejscowości	Kamieniec,	dokończenia	remontu	OPS	Ciszyca,	odtworzenia	melioracji	
w	naszym	regionie.

Kazimierz Kitliński
Zamieszkuje	w	Koprzywnicy,	jest	żonaty	-	żona	emerytowana	nauczycielka.	Ma	dwóch	

dorosłych	żonatych	synów.	Posiada	wykształcenie	magisterskie	wyższe,	jego	kierunek	stu-
diów	 to	 resocjalizacja	na	WSP	w	Rzeszowie.	Był	nauczycielem	w	różnych	 typach	szkół.	
Przepracował	łącznie	34	lata,	z	tego	20	lat	w	Policji.	Aktualnie	jest	emerytowanym	oficerem	
policji.	Pracuje	społecznie	na	rzecz	lokalnej	społeczności	w	Koprzywnicy.	Jest	już	7	–	rok	
Przewodniczącym	Spółki	Gruntowej	w	Koprzywnicy.	W	tym	okresie	dokonał	wraz	z	Zarzą-
dem	S.W.G.	modernizacji	placu	targowego	w	Koprzywnicy	wspólnie	zrekultywowali	teren	
piaskowni	i	posadzili	ok.	25.000	drzew	iglastych	i	liściastych.	Powiększyli	również	plac	tar-
gowy	i	wyasfaltowali	drogi	dojazdowe	wraz	z	drogą	do	targowicy	do	stadionu	sportowego	

w	Koprzywnicy.	Kazimierz	Kitliński	jest	radnym	Rady	Miasta	w	Koprzywnicy	już	II	kadencję.	Z	racji	tego,	że	jest	prze-
wodniczącym	Komisji	Ładu	i	Porządku	Rady	Miasta	zamierza	dbać	o	bezpieczeństwo	mieszkańców	naszej	gminy	-	tych	
dorosłych	i	tych	nieletnich.	Chciałby	polepszyć	stan	dróg	i	ich	oznakowań,	chciałby	aby	stanęły	przejrzyste	i	czytelne	
znaki	drogowe,	ponadto	pragnie	usprawnić	drogi	transportu	rolnego	w	naszej	gminie.	Bardzo	ważnym	zadaniem	jest	
dla	niego	zadbanie	o	wybudowanie	parkingu	przy	Przedszkolu	i	Urzędzie	Gminy	w	Koprzywnicy.

Aleksandra Klubińska 
Ma	32	lata,	mężatka,	dwoje	dzieci.	Absolwentka	Wydziału	Prawa	Uniwersytetu	Marii	

Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie,	ponadto	ukończyła	studia	podyplomowe	z	zakresu	admini-
stracji	publicznej	w	Wyższej	Szkole	Administracji	i	Zarządzania	w	Rzeszowie.	Pracownik	
Państwowej	Wyższej	Szkoły	Zawodowej	im.	prof.	Stanisława	Tarnowskiego	w	Tarnobrzegu.	
Od	urodzenia	mieszkanka	Koprzywnicy.	Ważne	jest	dla	mnie	dobro	każdego	mieszkańca	
lokalnej	społeczności.

Marek Kubicki 
Ma	46	lat.	Mieszka	wspólnie	z	żoną	Elżbietą	i	córką	Agnieszka	w	Niedźwicach.	Od	12	

lat	prowadzi	10	hektarowe	gospodarstwo	rolne.	W	latach	1998-2000	sołtys	wsi	Beszyce.	
Obecnie	radny	trzeciej	kadencji	Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy-	pełni	funkcję	v-ce	prze-
wodniczącego.	 Inicjator	wielu	wydarzeń	 i	działań	 społecznych	w	okręgu	wyborczym	nr	
5	 (Niedźwice,	 Beszyce,	 Trzykosy)	 np.:	 urządzenie	 siłowni	 w	 budynku	 OSP	 Niedźwice,	
spotkania	integracyjne	mieszkańców	z	niepełnosprawnymi	członkami	Warsztatów	Terapii	
Zajęciowej	 z	 Sandomierza,	 kuligi,	 ogniska,	 rozgrywki	 sportowe	 i	 inne	 formy	aktywności	
lokalnej.	Propagator	i	realizator	na	swoim	terenie	kilku	twórczych	projektów	skierowanych	
w	szczególności	do	dzieci	i	młodzieży	w	ramach	PPWOW	–	Programu	Integracji	Społecznej	

wspólnie	z	aktywnymi	członkami	stowarzyszenia	np.	Agnieszką	Ambroziak.	Wieloletni	członek	Rady	Parafialnej	przy	
Parafii	 św.	Floriana	w	Koprzywnicy.	Owoce	dotychczasowej	pracy	określa	 jako	wynik	partnerskich	działań	przede	
wszystkim	ze	swoimi	mieszkańcami,	władzami	różnych	szczebli,	jednostkami	i	organizacjami	pozarządowymi.

Dziękuje	wyborcom	za	dotychczasowe	zaangażowanie	i	wszelką	wieloraką	pomoc	w	działaniach	na	rzecz	wspól-
nego	środowiska	oraz	za	udzielone	poparcie	w	tegorocznych	wyborach.	Liczy	na	dalszą	dobrą	współpracę.

Anna Paluch 
Ma	37	lat.	Radna	drugą	kadencję,	wybrana	z	miejscowości	Błonie.	Obecnie	Przewodni-

cząca	Rady	Miejskiej	oraz	Przewodnicząca	Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Błoniu.	
Panie	z	KGW	w	Błoniu	na	swoim	koncie	mają	wiele	sukcesów	m.in.:	pierwszą	nagrodę	

w	konkursie	Wojewody	na	Świętokrzyską	Potrawę	Świąteczną	oraz	„Srebrną	Chochlę”	w	
konkursie	„Nasze	Sandomierskie	–	Kulinaria	Regionalne”,	który	to	organizowało	Muzeum	
Okręgowe	w	Sandomierzu.	Jest	współautorką	realizowanego	przez	gminę	Programu	Inte-
gracji	Społecznej	-	dzięki	temu	odnowiony	został	park	w	Błoniu,	wybudowano	altankę	oraz	
plac	zabaw.	Powstały	rów-nież	dwa	boiska.	Stara	się	integrować	i	aktywizować	wszystkich	
mieszkańców.	Studiuje	na	wydziale	Ogrodnictwa	w	Państwowej	Wyższej	Szkole	Zawodo-

wej	w	San-domierzu,	obecnie	jest	na	ostatnim	roku.	Wraz	z	mężem	Jarosławem	prowadzi	gospodarstwo	rolne	oraz	
działalność	gospodarczą.	Mają	dwie	córki,	16-letnią	Paulinę	i	11-letnia	Ilonę.

Artur Przybyłek
Ma	38	lat	jest	szczęśliwym	mężem	Magdaleny	i	ojcem	Damiana.	Ukończył	technikum	

rolnicze	zdobywając	średnie	wykształcenie.	Pracuje	w	firmie	Schollglas	–	Sp.	Z.	o	o.	w	San-
domierzu,	jako	operator	urządzeń	do	obróbki	szkła.	Wspólnie	z	żoną	od	15	lat	prowadzą	
gospodarstwo	rolne	o	powierzchni	4	ha.

Jako	Radny	Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy	chce	godnie	reprezentować	swoją	rodzinną	
wioskę	Beszyce	poprzez	czyste	i	przejrzyste	działanie.	Uczestnicząc	we	współdecydowa-
niu	o	 rozwoju	naszej	 gminy	 chce	 znajdować	wspólny	 język	 ze	współradnymi	 jak	 i	 całą	
społecznością.	Jego	zainteresowanie	dla	działalności	społecznej	miało	wyraz	już	wcześniej	
poprzez	czynny	udział	w	inicjatywach	społeczno	–	kulturalnych	na	rzecz	mieszkańców	jego	

wioski.	Jako	ważne	uważa	połączenie	wysiłków	wszystkich	przedstawicieli	naszej	społeczności	na	rzecz	harmonijnego	
rozwoju	miasta	i	poszczególnych	wiosek	gminy	z	poszanowaniem	potrzeb	wszystkich	mieszkańców.	Jest	przekonany	o	
konieczności	współodpowiedzialności	i	współpracy	w	trudnych	do	rozwiązywania	problemach.

Zofia Skrok 
Jest	Radną	miejscowości	Gnieszowice,	 którą	 	wybrano	po	 raz	piąty.	Ma	51	 lat,	 jest	

mężatką,	ma	męża	Ryszarda	oraz	pięcioro	dzieci		w	wieku	31	–	14	lat	(Madzia,	Ania,	Ewa,	
Paweł	i	Agnieszka)	oraz	czworo	wnucząt	(Asia,	Bartuś,	Ala	i	Hubert).		Pracuje	zawodowo	
w	Zakładzie	Zadrzewień	Zieleni	i	Rekultywacji	w	Tarnobrzegu		na	stanowisku		kierownik	
budowy.	Wspólnie	z	mężem	i	rodziną	prowadzą	10	ha	gospodarstwo.

W	poprzednich	kadencjach	była	członkiem	zarządu,	przewodniczącą	Komisji	Rewi-
zyjnej,	przewodniczącą	Komisji	Rolnej	i	Budżetowo	–	Gospodarczej,	obecnie	pełni		funkcję	
wiceprzewodniczącej	Rady.	Głównym	jej	celem	jest	praca	na	rzecz	społeczności	wiejskiej.

Uważa,	że	najważniejszymi	potrzebami	 jej	 rodzinnej	miejscowości	 są:	dokończenie	
rozpoczętych	inwestycji	–	remont	świetlicy	wiejskiej	oraz	boiska	wraz	z	placem	zabaw,	remonty	dróg	łącznie	z	nakład-
kami	asfaltowymi	na	odcinkach	przy	których	usytuowane	są	gospodarstwa,	kanalizacja,	melioracja.

Potrzeb	jest	o	wiele	więcej,	jednak	do	ich	realizacji	potrzebne	są	odpowiednie	zabezpieczenia	finansowe.	Praca	
w	radzie	przynosi	jej	satysfakcję,	ale	jedynie	wtedy	gdy	panuje	w	niej	spokój	i	wzajemne	zrozumienie,	wówczas	na	
pewno	można	wspólnie	zrobić	wiele	dla	każdego.	

Chciałaby	podziękować	wszystkim	swoim	wyborcom	za	oddane	głosy,	będzie	dążyła	do	tego,	aby	nie	zawieść	
pokładanych	w	niej	nadziei	i	oczekiwań	mieszkańców	Gnieszowic.

Adam Jońca 

Lat	52	mieszka	w	Zbigniewicach	Koloni,	ma	żonę	Barbarę	i	dwóch	synów	Mateusza	
i	 Łukasza.	Na	co	dzień	prowadzi	 gospodarstwo	 rolne,	 jest	 również	prezesem	 ludowego	
klubu	sportowego	„ZRYW	ZBIGNIEWICE”.	Wybrany	na	II	kadencję	Rady	Miejskiej	w	Ko-
przywnicy.		

Irena Sokołowska
Ma	51	lat,	mieszka	w	Krzcinie.	Jest	mężatką	i	matką	dwóch	dorosłych.	Razem	z	mężem	

Jerzym	prowadzi	gospodarstwo	sadownicze.	Od	2003	roku	jest	sołtysem	Krzcina,	a	obecnie	
została	wybrana	przez	mieszkańców	Krzcina	na	drugą	kadencję	Radnej	Rady	Miejskiej	w	
Koprzywnicy.	Działając	wspólnie	z	mieszkańcami,	młodzieżą	 i	 jednostką	OSP	oraz	wła-
dzami	Gminy	zmieniła	wizerunek	swojej	miejscowości.	Dokonano	wiele	ważnych	i	drogich	
inwestycji	i	uważa,	że	nadal	będą	wykonywane	kolejne.	Priorytetową	dla	niej		sprawą	jest	
budowa	sieci	wodociągowej	i	kolejnych	drogi.	Obiecuje,	że	dla		najmłodszych	mieszkań-
ców	Krzcina	w	2011	r.	powstanie	okazały	plac	zabaw.

Iwona Kopeć
Jest	doświadczonym	pedagogiem	oraz	nauczycielem	dyplomowanym.	Ukończyła	stu-

dia	magisterskie	w	zakresie	nauczania	początkowego	i	studia	podyplomowe	z	trzech	kie-
runków:	Organizacja	i	zarządzanie	oświatą,	Informatyka,	Zarządzanie	Placówkami	Oświa-
towymi	 w	 Zjednoczonej	 Europie	 otrzymując	 tytuł	 “Menadżer	Oświaty	 Europejskiej”.	W	
latach	1999-2009r.	była	dyrektorem	Szkoły	Podstawowej	w	Koprzywnicy.	W	ciągu	10	lat	
radykalnie	zmieniła	oblicze	szkoły	i	jej	otoczenia.	Jest	dumna	ze	swoich	dokonań	i	dorobku	
zawodowego.	Zna	potrzeby	tutejszej	społeczności	i	dzięki	Państwa	głosom	otrzymała	man-
dat	radnej	do	Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy,	za	co	serdecznie	DZIĘKUJE.	Całym	sercem	
będzie	służyć	naszemu	środowisku,	z	którego	się	wywodzi.	Obecnie	w	Radzie	Miejskiej	w	

Koprzywnicy	pełni	funkcję	przewodniczącej	Komisji	Oświaty,	Kultury,	Ochrony	Zdrowia,	Opieki	Społecznej,	Sportu	
i	Turystyki.

Artur Bernyś
Ma	35	 lat,	wraz	z	 rodziną	mieszka	w	Łukowcu.	 Jest	 żonaty,	 żona	ma	na	 imię	Zofia	

a	 syn	Mateusz.	Wspólnie	prowadzą	gospodarstwo	 rolno	–	 sadownicze.	 Jako	 radny	Rady	
Miejskiej	w	Koprzywnicy	chciałby	zrealizować	następujące	zadania:	Wybudować	świetlicę	
wiejską	w	Łukowcu,	sfinalizować	remont	budynku	świetlicy	wiejskiej	w	Świężycach,	otwo-
rzyć	meliorację	na	wszystkich	terenach	nadwiślańskich,	wyremontować	drogi	dojazdowe	w	
miejscowościach	Łukowiec	i	Świężyce.	

Szanowni Państwo! Drodzy wyborcy!

Pragnę serdecznie podziękować za ogrom zaufania, jakim 
obdarzyliście Państwo moją osobę. Osiągnięty wynik – ponad 

75% poparcia jest dla mnie potwierdzeniem, że wszystko co 
robimy ma sens, że razem możemy tworzyć dobrą Gminę 
i nowoczesne miasto Koprzywnica. Jestem przekonany, że 

decyzję jaką Państwo podjęliście, wspólną pracą przełożymy 
na sukces i pomyślność naszej Małej Ojczyzny!

Serdecznie dziękuję!
Marek Jońca

nowa rada Miejska
Anna Paluch		 	Przewodnicząca	Rady	Miasta
Zofia Skrok		 	Z-ca	Przewodniczącej
Marek Kubicki		Z-ca	Przewodniczącej

Artur Bernyś
Iwona Kopeć
Kazimierz Kitliński
Władysław Łabik

Aleksandra Klubińska
Tomasz Grela 
Adam Jońca
Irena Sokołowska 
Janusz Piotr Ćwiertnia
Artur Przybyłek
Maria Banaś
Walenty Bochyński

Skład Rady Miasta i Gminy Koprzywnica:
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UcHWaŁa nr i/ 3/10
rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 30 listopada 2010 rok

w	sprawie	powołania	Komisji	Rewizyjnej	 i	 stałych	komisji	
Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy,	ustalenia	zakresów	ich	działania	
i	składów	osobowych.

Na	podstawie	art.	18a	ust.	1	i	art.	21	ust.	1	ustawy	z	dnia	8	
marca	1990	roku	o	samorządzie	gminnym	/	Dz.	U.	z	2001	roku	
Nr	142,	poz.	1591	z	późn.	zm.	/	

Rada	Miejska	w	Koprzywnicy	postanawia,	co	następuje:

§	1.

Powołuje	się	następujące	stałe	komisje	Rady	Miejskiej	w	Ko-
przywnicy:	
1)	Rewizyjna
2)	Rolnictwa	i	Budżetowo	-	Gospodarcza	
3)	Oświaty,	 Kultury,	 Ochrony	 Zdrowia,	 Opieki	 Społecznej,		
Sportu	i	Turystyki	

4)	Ładu	i	Porządku	Publicznego	

§	2

Komisja	Rewizyjna	wykonuje	zadania	w	zakresie	kontroli,	
określone	ustawie	o	samorządzie	gminnym.	

§	3

1.	 Przedmiotem	działania	Komisji	Rolnictwa	i	Budżetowo	Go-
spodarczej	są	w	szczególności	sprawy	z	zakresu:

	 1)	 gospodarki	nieruchomościami
	 2)	 budżetu	i	finansów	gminy
	 3)	 gospodarowania	mieniem	gminnym
	 4)	 rolnictwa
	 5)	 ochrona	środowiska	i	przyrody
	 6)	 ochrony	gruntów	rolnych	i	leśnych.

2.	 Przedmiotem	 działania	 Komisji	 Oświaty,	 Kultury,	 Ochrony	
Zdrowia,	Opieki	Społecznej,	Sportu	i	Turystyki	są	w	szcze-
gólności	sprawy	z	zakresu:

	 1)	 ochrony	zdrowia
	 2)	 polityki	prorodzinnej
	 3)	 pomocy	społecznej
	 4)	 edukacji	publicznej
	 5)	 kultury(w	tym	biblioteki	i	innych	placówek	upowszech-

niania	kultury),
	 6)	 kultury	fizycznej
	 7)	 	turystyki	(w	tym	terenów	rekreacyjnych	i	urządzeń	spor-

towych)	Gminie
	 8)	 promocji	gminy.
	 9)	współpracy	z	organizacjami	pozarządowymi
	 10)współpraca	ze	społecznościami	lokalnymi	i	regionalnymi	

innych	gmin	i	innych	państw.

3.	 Przedmiotem	działania	Komisji	Ładu	i	Porządku	Publiczne-
go	są	w	szczególności	sprawy	z	zakresu:

	 1)	 ładu	przestrzennego
	 2)	 porządku	publicznego	i	bezpieczeństwa	obywateli
	 3)	 ochrony	przeciwpożarowej	i	przeciwpowodziowej	
	 4)	 utrzymanie	gminnych	obiektów	i	urządzeń	użyteczności	

publicznej	oraz	obiektów	administracyjnych
	 5)	 gminnego	budownictwa	mieszkaniowego
	 6)	 utrzymania	czystości	 i	porządku	oraz	urządzeń	sanitar-

nych	i	wysypisk	

§	4

Powołuje	 się	 następujące	 składy	osobowe	 radnych	w	po-
szczególnych	komisjach:

1.	 Komisja	Rewizyjna:
	 1)	 Tomasz	Grela
	 2)	 Artur	Bernyś
	 3)	 Janusz	Ćwiertnia

2.		 Komisja	Rolnictwa	i	Budżetowo	-	Gospodarcza:	
	 1)	 Artur	Przybyłek
	 2)	Marek	Kubicki
	 3)	 Janusz	Ćwiertnia
	 4)	 Adam	Jońca	

3.		 Komisja	Oświaty,	 Kultury,	Ochrony	Zdrowia,	Opieki	 Spo-
łecznej,	Sportu	i	Turystyki:	

	 1)	 Iwona	Kopeć
	 2)	Maria	Banaś
	 3)	 Aleksandra	Klubińska

4.		 Komisja	Ładu	i	Porządku	Publicznego:	
	 1)	 Irena	Sokołowska
	 2)	Władysław	Łabik	
	 3)	 Kazimierz	Kitliński	
	 4)	Walenty	Bochyński																										

§	5

Uchwała	wchodzi	w	życie	z	dniem	podjęcia.

Porządek	sesji:

1.		 Otwarcie	obrad.

2.		 Złożenie	ślubowania		przez	radnych.

3.		 Przyjęcie	porządku	obrad.	

4.		 Powołanie	 Komisji	 Skrutacyjnej	 do	 przeprowadzenia	
wyboru	Przewodniczącego	Rady	Miejskiej	i	jego	zastęp-
ców.

5.		 Wybór	Przewodniczącego	Rady	Miejskiej	.

6.		 Wybór	Wiceprzewodniczących	Rady	Miejskiej	.

7.		 Złożenie	ślubowania	przez	Burmistrza.

8.		 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 powołania	 Komisji	 Rewi-
zyjnej	i	stałych	komisji		Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy,	
ustalenia	zakresów	ich	działania	i	składów	osobowych.

9.		 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	wyboru	przewodniczących	
stałych	komisji.	

10.		Wolne	wnioski	i	zapytania	radnych.

11.		Zamknięcie	obrad	sesji.

Zostały	podjęte	następujące	uchwały:

-		U	C	H	W	A	Ł	A		Nr		I/1/1				w	sprawie	wyboru	Przewod-
niczącego	Rady	Miejskiej.

Na	podstawie		art.	19	ust.	1	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	
roku	o	samorządzie	gminnym	/DZ.	U.	z	2001	roku	Nr	142,	
poz.	1591	z	póżn.	zm./	

Rada	Miejska	w	Koprzywnicy	jest	zobowiązana	do	wy-
boru	Przewodniczącego	Rady.

Podjęcie	niniejszej	uchwały	jest	zasadne.		

Ma	56	lat,	mieszka	w	Koprzywnicy	na	ulicy	Sportowej	2.	
Ma	żonę	i	cztery	córki.	Jest	założycielem	i	właścicielem	do-
brze	prosperującej	firmy	Usługowo	Handlowej	w	Koprzyw-
nicy.	Jego	własna	działalność	została	założona	w	1992	r.	i	jest	
firmą	rodzinną,	w	której	zatrudnia	11	pracowników	(	w	tym	
4	córki	i	zięcia).	Prowadzi	również	działalność	gospodarczą	
w	charakterze	handlu	częściami	do	ciągników	i	maszyn	rolni-
czych,	naprawy		sprzętu	rolniczego,	diagnostyki	i	mechaniki	
pojazdów	samochodowych.	Posiada	także	Okręgową	Stację	
Kontroli	Pojazdów.	Zdzisław	Nasternak	współpracując	z	Po-
wiatowym	Urzędem	Pracy	w	Sandomierzu	zawiera	umowy	
zatrudniając	stażystów	w	celu	zdobycia	praktyki	zawodowej	
i	pracowników	do	prac	interwencyjnych.	W	swoim	zakładzie	
obecnie	szkoli	9	uczniów	zawierając	z	nimi	3	letnią	umowę	
przez	Cech	w	celu	odbycia	praktycznej	nauki	zawodu	o	kie-
runku	mechaniki	pojazdowej.	Bezinteresownie	współpracuje	
on	także	ze	szkołami	m.in.	OSTiS	im.	prof.	Z.	Strzeleckiego	
w	Sandomierzu,	Euro	–	Szkołą	NOŚ	w	Tarnobrzegu,	zawie-
rając	miesięczne	umowy	na	szkolenia	praktyczne	w	zakresie	
mechaniki	 pojazdowej.	 Również	 od	 kilkunastu	 lat	 współ-
pracuje	z	Zespołem	Szkół	Centrum	Kształcenia	Rolniczego	
szkoląc	uczniów	w	celu	odbycia	praktyki	zawodowej	w	za-
wodzie	mechanik	–	operator	pojazdów	i	maszyn	rolniczych.	
Współpracując	z	w/w	szkołami	służy	uczniom	profesjonalną	
wiedzą	i	poświęca	im		wiele	czasu.

W	związku	z	druga	kadencją	pełnienia	 funkcji	Radne-
go	 Powiatowego	 przyczynił	 się	 do:	 przebudowy	 i	 moder-
nizacji	 dróg	 na	 terenie	 gminy	 Koprzywnica	 i	 Łoniów,	 od-
tworzenia	 przepustów	 i	 uzupełnienia	 brakujących	 znaków	
drogowych,	wykonania	chodnika	w	Koprzywnicy	na	ul.	S.	
Kopra,	wykonania	chodnika	w	miejscowości	Gnieszowice.	
Był	 inicjatorem	 pozyskania	 środków	 i	 budowy	miasteczka	
ruchu	drogowego	przy	Przedszkolu	w	Koprzywnicy.	Dietę	
Radnego	 przeznacza	m.in.	 na	 sponsorowanie	m.in.	 Klubu	
Sportowego	 Koprzywianka	 Koprzywnica,	 Młodzieżowy	
Klub	Sportowy	Arka	Koprzywnica,	 Szkoły	w	Koprzywnicy	
i	Niedźwicach,	Dom	Dziecka	w	Łoniowie,	Stowarzyszenie	

-	U	C	H	W	A	Ł	A		Nr	I/2/10w	sprawie	wyboru	Wiceprze-
wodniczących		Rady	Miejskiej	.

Na	podstawie	art.	19	ust.	1	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	
roku	o	samorządzie	gminnym	/	Dz.	U.	z	2001	roku	Nr	142,	
poz.	1591	z	późn.	zm.	/

Rada	Miejska	w	Koprzywnicy	jest	zobowiązana	do	wy-
boru	wiceprzewodniczących	Rady.

Podjęcie	niniejszej	uchwały	jest	zasadne.

-	U	C	H	W	A	Ł	A		Nr	I/3/10	w	sprawie	powołania	Komisji	
Rewizyjnej	i	stałych	komisji		Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy,	
ustalenia	zakresów	ich	działania	i	składów	osobowych.

Na	podstawie	art.	18a	ust.	1	i		art.	21	ust.	1		ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	roku	o	samorządzie	gminnym	/Dz.	U.	z	2001	
roku	Nr	142,	poz.	1591	z	późn.	zm.	/	

Rada	Miejska	w	Koprzywnicy	jest		zobowiązana	do	po-
wołania		komisji	stałych	Rady.

Podjęcie	niniejszej	uchwały	jest	zasadne.

-		U	C	H	W	A	Ł	A	Nr	I/4/10			w	sprawie	wyboru		przewod-
niczących	stałych	komisji.

Na	podstawie	art.18a	ust.	1	i	art.	21ust.	1	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	roku	o	samorządzie	gminnym	/Dz.	U.	z	2001	
roku	Nr	142,		poz.	1591	z	późn.	zm.	/	

oraz	§	22	ust.	4	Statutu	Miasta	 i	Gminy	w	Koprzywni-
cy	stanowiącego	załącznik	 	do	uchwały	Nr	XXXVII/169/09			
Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy	 	z	dnia	24	września	 	2009	
roku	w	sprawie	uchwalenia	Statutu	Miasta	 i	Gminy	w	Ko-
przywnicy,		Rada	Miejska	w		Koprzywnicy	jest	zobowiązana	
do	wyboru	przewodniczących	stałych	komisji.

Podjęcie	niniejszej	uchwały	jest	zasadne.

Wszystkie	podjęte	uchwały	są	zamieszone	w	BIP.

Zdzisław nasternak 
Radny Rady Powiatu Sandomierskiego

800	–	lecia	Opactwa	Cysterskiego	,,	Ku	Przyszłości”	w	Ko-
przywnicy	 i	OSP	na	 terenie	Miasta	 i	Gminy	Koprzywnica.	
Pomagał	również	w	pozyskiwaniu	sprzętów	dla	OSP,	służył	
także	 pomocą	 ludziom	 dotkniętym	 powodziami.	 Posiada	
m.in.	samochód	do	przewozu	osób,	którym	bezinteresownie	
wozi	dzieci	z	w/w	klubów	sportowych	na	basen	oraz	organi-
zowane	zawody	i	obozy	sportowe.	Chętnie	wspiera	również	
inne	instytucje	charytatywne.

infOrMacja Z OBraD sesji raDY MiejsKiej W KOprZYWnicY 
z dnia 30 listopada 2010 roku
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Porządek	obrad:

1.	 Otwarcie	obrad.

2.	 Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	poprzedniej	sesji.

3.	 Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2010	rok.

4.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	przyjęcia	programu	współpra-
cy	 Gminy	 Koprzywnica	 z	 organizacjami	 pozarządowymi	
oraz	 innymi	 podmiotami	 prowadzącymi	 działalność	 po-
żytku	publicznego	w	zakresie	realizacji	zadań	publicznych	
Gminy	na	2011	rok.

5.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	obniżenia	ceny	skupu	żyta	do	
celów	wymiaru	podatku	rolnego.

6.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 	 określenia	 wysokości	 sta-
wek	podatku	od	nieruchomości	oraz	zwolnień	z	podatku	
w	2011	r.		

7.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 określenia	 wysokości	 sta-
wek	i	zwolnień	w	podatku	od	środków	transportowych	na	
2011r.	

8.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	zatwierdzenia	taryf	za	zbioro-
we	zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	odprowadzanie	ście-
ków	na	terenie	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica.

9.	 Podjęcie	 uchwały	 	 w	 sprawie	 	 opłat	 za	 przyjęcie	 	 przez	
Oczyszczalnię	Ścieków	w	Koprzywnicy.

10.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	 	wskazania	 	wiceprzewodni-
czącego		do	delegowania	w	podróż		służbową		przewodni-
czącego	Rady	Miejskiej.

11.	Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 zbycie	
nieruchomości.

12.	Podjęcie	uchwały	w	spawie	w	sprawie	ustalenia	wysokości	
wynagrodzenia	dla	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	w	Koprzyw-
nicy.

13.	Wolne	wnioski	i	zapytania	radnych.

12.	Zamknięcie	obrad	sesji.	

Zostały	podjęte	następujące	uchwały:

-	UCHWAŁA	Nr	II/5/10	w	sprawie	dokonania	zmian	w	bu-
dżecie	gminy	na	2010	rok	

Podjęta	uchwała	wynika	z		otrzymanych	dotacji	i	przenie-
sień	między	paragrafami.	

-	 UCHWAŁA	 Nr	 II/6/10	 w	 sprawie	 przyjęcia	 programu	
współpracy	 Gminy	 Koprzywnica	 z	 organizacjami	 pozarzą-
dowymi	 oraz	 innymi	 podmiotami	 prowadzącymi	 działalność	
pożytku	publicznego	w	zakresie	 realizacji	 zadań	publicznych	
Gminy	na	2011	rok.

Projekt	 programu	 współpracy	 z	 Gminy	 z	 organizacjami	
pozarządowymi	 i	 innymi	 podmiotami	 prowadzącymi	 działal-
ność	pożytku	publicznego	na	2011	rok	został	opracowany	po	
uprzednio	 przeprowadzonych	 konsultacjach	 z	 gminną	 radą	
działalności	 pożytku	 publicznego	 i	 gminnymi	 organizacjami	
pozarządowymi,	 które	 statutowo	zajmują	 się	 realizacją	zadań	
publicznych,	o	których	mowa	w	art.4	ust.	1

ustawy	z	dnia	24	kwietnia	2003	roku	o	działalności	pożytku	
publicznego	 i	o	wolontariacie	 (Dz.U.	Nr	96,	poz.843	z	póżn.
zm.).

W	 projekcie	 programu	 uwzględniono	 także	 zaplanowane	
na	2011	rok	środki	w	budżecie	gminy	na	realizację	zadań	pu-
blicznych,	które	będą	zlecane	współpracującym	z	gminą	pod-
miotem.

Uchwalenie	programów	współpracy	jednostek		samorządu	
terytorialnego	 z	 organizacjami	 pozarządowymi	 jest	 zadaniem	
obligatoryjnym,	 o	 czym	przesądza	 treść	 art.	 5a	 ust	 1	 ustawy	
o	działalności	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie.

W	tym	stanie	prawnym	wnoszę	o	podjęcie	uchwały	o	przy-
jęciu	przedmiotowego	programu	do	realizacji	w	2011	roku.

-	UCHWAŁA	Nr	 II/7/10	w	 sprawie	 obniżenia	 ceny	 skupu	
żyta	do	celów	wymiaru	podatku	rolnego

Zgodnie	z	art.	18	ust	2	pkt	8	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	
o	samorządzie	gminnym	(	Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	
z	póź.	zm.	)	art.	6	ust	3	ustawy	z	dnia	15	listopada	1984	r.	o	po-
datku	rolnym	(	Dz.	U.	z	2006	r.	Nr.136,	poz	963	z	póź.	zm.	),	
Rada	Miejska	jest	uprawniona	do	obniżenia	średnich	ceny	sku-
pu	żyta	określonej	w	ust.	2	przyjmowaną	jako	podstawę	obli-
czenia	podatku	rolnego	na	obszarze	gminy.	

Wobec	tego	obniżono	cenę	skupu	żyta	do	celów	wymiaru	
podatku	rolnego	ogłoszoną	w	Komunikacie	Prezesa	Głównego	
Urzędu	Statycznego	z	dnia	19	października	2010	r.		w	sprawie	
średniej	 ceny	 skupu	 żyta	 za	 okres	 trzech	 kwartałów	 2010	 r.	
z	kwoty	37,64	za1dt	do	kwoty	36,00zł.	za	dt.

1	–	W	powszechnym	używaniu	w	handlu	produktami	rolny-
mi	jest	jednostka	decytona	zwana	potocznie	kwintalem.

1	decytona		1	dt	=	0,1t	=1q	=	100kg

-	UCHWAŁA	NR	 II/8/10	w	 sprawie	 określenia	wysokości	
stawek	podatku	od	nieruchomości		oraz	zwolnień	

z	podatku	w	2011	r.

Zgodnie	z	art.18	ust.	2	pkt.	8	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	
r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz	1591	
z	 póź.	 zm.)	 art.	 5	 i	 7	 ust.	 3	 ustawy	 z	 dnia	 12	 stycznia	 1991	
r.	o	podatkach	 i	opłatach	 lokalnych	 	 (Dz.	U.	z	2010	 r.	Nr	95	
poz.	613)	oraz	obwieszczenia	Ministra	Finansów	z	dnia		30	lipca	
2010	r.	w	sprawie	górnych	granic	stawek	kwotowych	podatków	
i	opłat	lokalnych	w	2011	r.		(	M.P.	Nr	55		poz.	755)	Rada	Miejska	
jest	upoważniona	do	określenia	stawek	podatku	od	nierucho-
mości	i	zwolnień	z	podatku.	

Wobec	powyższego	ustalono	stawki	w	wysokości	określo-
nej	w	uchwale.

-	UCHWAŁA	Nr	II/9/19	w	sprawie	określenia	wysokości	sta-
wek	w	podatku	od	środków	transportowych		na	2011	rok.

Zgodnie	z	art.18	ust.	2	pkt.	8	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	
r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz	1591	
z	póź.	zm.)	art.	5	i	7	ust.	3	ustawy	z	dnia	12	stycznia	1991	r.	
o	podatkach	i	opłatach	lokalnych	(	Dz.	U.	z	2006	r.	Nr	121	poz.	
844)	oraz		Obwieszczenia	Ministra	Finansów	z	dnia		03	sierpnia	
2009	r.		w	sprawie	górnych	granic	stawek	kwotowych	podatków	
i	opłat	lokalnych	w	2010r	/	M.P.	Nr	52	poz.	742/	i	Obwieszcze-
nia	Ministra	Finansów	z	dnia	6	października	2009r.	w	sprawie	
stawek	 podatku	 od	 środków	 transportowych	 obowiązujących	
w	2010	r.	/M.P.	Nr	67	poz.	872/	Rada	Miejska		jest	upoważniona	
do	określenia	wysokości	stawek	podatku	od	środków	transpor-
towych.	

W	wykonaniu	w/w	kompetencji	Rada	Miejska	ustaliła	staw-
ki	podatku	od	środków	transportowych	na	2010r	w	wysokości	
nie	przekraczającej	górnych		granic	stawek	kwotowych	określo-
nych	w	Obwieszczeniu	Ministra	Finansów.

	

-	UCHWAŁA	Nr	II/10/10	w	sprawie	zatwierdzenia	taryf	za	
zbiorowe	 zaopatrzenie	 w	 wodę	 i	 zbiorowe	 odprowadzanie	
ścieków	na	terenie	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica.

Do	uchwały	w	 sprawie	zatwierdzenia	 taryf	dla	zbiorowe-
go	zaopatrzenia	w	wodę	i	odprowadzanie	ścieków		na	terenie	
Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	na	okres	od	1	stycznia	2011r.	do	
31.12.2011r.

Powyższe		taryfy	opracowano	zgodnie		z	przepisami	ustawy	
z	dnia	7	czerwca	2001	r.	o	zbiorowym	zaopatrzeniu	w	wodę	
i	zbiorowym	odprowadzaniu	ścieków	(Dz.	U	z	2006r.	Nr	123	
poz.8580).

Ceny	i	stawki	opłat	zawarte	w	taryfach	określono	na	pod-
stawie	niezbędnych	przychodów		dla	prowadzenia	działalności	
w	zakresie		zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	i	zbiorowego	od-
prowadzania	ścieków.

-	UCHWAŁA	Nr	II/11/10	w	sprawie	opłat	za	przyjęcie		przez	
Oczyszczalnię	Ścieków	w	Koprzywnicy.

Do	 uchwały	w	 sprawie	 opłat	 za	 przyjecie	 ścieków	 przez	
Oczyszczalnię	Ścieków		w	Koprzywnicy.

Uchwała	 została	 opracowana	 zgodnie	 Z	 art.4	 ust.1	 pkt	 2	
ustawy	z	dnia	20	grudnia	1996r.o	gospodarce	komunalnej	(Dz.	
U	z	1997r.Nr	9	poz.43	z	późn.	zm.).

-	UCHWAŁA	NR	II/12/10	w	sprawie		wskazania		wiceprze-
wodniczącego		do	delegowania	w	podróż		służbową		przewod-
niczącego	Rady	Miejskiej.

Rozporządzenie	z	dnia	31	lipca	2000	roku	w	sprawie	spo-
sobu	 ustalania	 należności	 z	 tytułu	 	 zwrotu	 kosztów	 podróży		
służbowych	radnych	gminy		dotyczy	wskazania	jednego	z	wi-
ceprzewodniczących	do	delegowania	w	podróż	służbową	prze-
wodniczącego	Rady	Miejskiej	.

Podjęcie	uchwały	jest	konieczne	.			

-	 UCHWAŁA	Nr	 II/13/10	w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	
zbycie	nieruchomości

Zgodnie	 z	 art.	 37	 ust.	 2	 pkt	 6	 ustawy	 z	 dnia	 21	 sierpnia	
1997	roku	o	gospodarce	nieruchomościami	(Dz.U.	z	2010	r.	Nr	
102,	poz.	651	z	późn.	zm.)	przedmiotem	zbycia	w	drodze	bez-
przetargowej	może	być	nieruchomość,	jeśli	może	poprawić	wa-
runki	zagospodarowania	nieruchomości	przyległej,	stanowiącej	
własność	lub	oddanej	w	użytkowanie	wieczyste	osobie,	która	
zamierza	tę	nieruchomość	nabyć,	jeżeli	nie	mogą	być	zagospo-
darowane	jako	odrębne	nieruchomości.	

Na	działce	Nr	334/5	stanowiącej	własność	Gminy	Koprzyw-
nica	usytuowany	jest	częściowo	budynek	mieszkalny	posado-
wiony	na	sąsiedniej	działce	Nr	334/4.

Celem	uregulowania	stanu	prawnego	budynku	koniecznym	
jest	 sprzedaż	działki	Nr	334/5	właścicielowi	działki	Nr	334/4	
celem	poprawienia	warunków	jej	zagospodarowania.

W	 związku	 z	 powyższym	 Rada	 Miejska	 winna	 podjąć	
uchwałę	w	przedmiotowym	zakresie,	stosownie	do	art.	18	ust.	
2	pkt	9	lit.	a	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	roku	o	samorządzie	
gminnym	(Dz.U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	z	późn.	zm.).

-	 UCHWAŁA	NR	 II/14/10	 w	 sprawie	 ustalenia	 wysokości	
wynagrodzenia	dla	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	w	Koprzywnicy.

Zgodnie	z	art.	18	ust.	2	pkt.	2	ustawy	z	dnia	08	marca	1990	
roku	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2001	roku	Nr	142,	poz.	
1591	z	późn.	zm.)	oraz	rozporządzeniem	Rady	Ministrów	z	dnia	
18	marca	2009	 roku	w	sprawie	wynagradzania	pracowników	
samorządowych	 (Dz.U.	Nr	 50,	 poz.	 398	 z	 późn.	 zm.)	 	 Rada	
Miejska	w	Koprzywnicy	podjęła	uchwałę	o	wysokości	wyna-
grodzenia	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	w	Koprzywnicy.

Przy	 ustalaniu	 wysokości	 wynagrodzenia	 zostały	 wzięte	
pod	uwagę	takie	czynniki	jak:	duża	złożoność	pracy	na	stano-
wisku	burmistrza,	wysoka	odpowiedzialność	za	podejmowane	
decyzje	wynikająca	z	realizacji	zadań,	konieczność	pozostawa-
nia	w	ciągłej	dyspozycji,	a	także	fakt,	że	od		2006	roku,	a	więc	
od	4	lat	posiadane	wynagrodzenie	pozostawało	na	tym	samym	
poziomie,	pomimo	corocznej	stopy	inflacji.	

Wszystkie	podjęte	uchwały	są	zamieszone	w	BIP.

infOrMacja Z OBraD sesji raDY MiejsKiej W KOprZYWnicY 
z dnia 9 grudnia 2010 roku



10 Koprzywnickie	Pejzaże

Pamiętna	data	dla	Legionu	Maryi	to	wi-
gilia	uroczystości	Narodzenia	Najświętszej	
Maryi	 Panny	w	 roku	 1921	 tj.	 7	września.	
Tego	dnia	w	Dublinie	zawiązała	się	wspól-
nota,	która	w	wkrótce	urosła	w	dużą	orga-
nizację,	 a	obecnie	 liczy	kilkanaście	milio-
nów	katolików	na	całym	świecie.	

Członkiem	 Legionu	 Maryi	 może	 być	
każdy,	 kto	 świadomy	 jest	 swego	 miejsca	
w	Kościele	Katolickim,	niezależnie	od	wie-
ku,	 wykształcenia,	 wykonywanego	 zawo-
du	czy	posiadanej	wiedzy	religijnej.	Każdy	
może	dać	innym	świadectwo	wiary.

Na	 terenie	 dekanatu	 Koprzywnica	
pierwsze	 Prezydium	 Legionu	 Maryi	 po-
wstało	 w	 2002r.	 w	 parafii	 Matki	 Bożej	
Różańcowej.	 Na	 dzień	 dzisiejszy	 istnieje	
7	takich	grup	zrzeszających	około	60	czyn-
nych	oraz	70	wspierających	członków.	Na-
szej	 formacji	w	duchu	 legionowej	 święto-
ści	służą	cotygodniowe	zebrania,	podczas	
których	zostają	odmówione	modlitwy	oraz	
omówione	sprawy	dotyczące	grupy.	

Co	 miesiąc	 odbywają	 się	 spotkania,	
w	których	uczestniczą	przedstawiciele	po-
szczególnych	Prezydiów	z	dekanatu.	Są	to:	

Ukochani czciciele
Najświętszej Maryi Panny

Oto	czas,	kolejny	już	raz	w	naszym	życiu,	kiedy	Bóg-człowiek,	
Jezus	Chrystus	w	swoim	nieskończonym	miłosierdziu	rodzi	się	dla	
nas	ponownie.

W	 tym	 świętym	 czasie	 obchodzenie	 rocznicy,	 kiedy	 to	Naj-
świętsza	 Maryja	 Panna	 porodziła	 Syna	 –	 Jedynego	 Zbawiciela	
naszego,	 łączmy	 się	 jako	 jedna	 rodzina	 i	 uczmy	 się	 wzajemnej	
miłości,	która	nas	połączy	z	Jedynym	Panem	Zbawicielem	Świata	
Jezusem	Chrystusem.

Wszystkim	 Legionistom	 –	 czynnym,	 wspierającym	 oraz	Wa-
szym	rodzinom	życzymy,	aby	Matka	Najświętsza	pochylająca	się	
nad	Dzieciątkiem	wypraszała	wszelkie	potrzebne	łaski,	aby	każdy	
z	Was	odnalazł	swoje	właściwe	miejsce	w	rodzinie	Ludu	Bożego.

Bądźmy	mężni	i	dzielni,	niech	nie	załamują	nas	przeciwności	
losu.	Umiejmy	wołać	do	Nowonarodzonego	Chrystusa:

„Podnieś	rękę	Boże	Dziecie,
błogosław	Ojczyźnie	naszej.”

naszym	rodzinom	i	nam	wszystkim.

Prezydium	Kurii	Koprzywnicy	
z	opiekunem	duchownym	ks.	Markiem	Dzióbą

Z życia Legionu Maryi 
Prezydium	przy	kościele	M.B.	Różańcowej,	
św.	 Floriana	w	Koprzywnicy,	M.B.	Wspo-
możycielki	 Wiernych	 w	 Łukowcu	 oraz	
w	Osieku,	Czajkowie,	Długołęce,	Wiązow-
nicy.	Opiekunami	duchowymi	są:	ks.	Pro-
boszcz	Marek Dzióba,	 ks.	Adrian Kalek,	
ks.	Zbigniew Gajewski.	

Spotkania	 te	 mają	 miejsce	 cyklicznie	
w	Domu	Kultury	w	Koprzywnicy.	Tu	rów-
nież	spotykamy	się	po	Mszach	św.	z	oka-
zji	 odmówienia	 przyrzeczeń	 legionowych	
zwanych	ACIES,	 dorocznego	Zlotu	Gene-
ralnego	–	na	wspólnej	agape.	

Dla	nas	Legion	Maryi	jest	wielką	łaską	
i	darem,	dziękujemy	Bogu	za	każdy	dzień	
bycia	legionistą	Maryi.	Ci,	którzy	się	waha-
ją	lub	odkładają	wstąpienie	do	wspólnoty,	
niech	zadadzą	sobie	pytanie	czy	warto	stra-
cić	choćby	jeden	dzień	tej	łaski.	Bóg	chce	
nas	ciągle	obdarowywać,	ale	nie	robi	tego	
na	siłę.	Czeka	na	krok	z	naszej	strony	i	na	
naszą	wyciągniętą	dłoń.	

Każdego	 chętnego	 zapraszamy	 do	
wspólnej	 modlitwy	 różańcowej	 w	 każdą	
sobotę	po	wieczornej	Mszy	Świętej.

Maria	Sroczyńska

18	listopada	w	kościele	w	Łukowcu,	należącym	do	pa-
rafii	Matki	Bożej	Różańcowej	w	Koprzywnicy,	 odbyła	 się	
doroczna	uroczystość	odpustowa	ku	czci	bł.	Karoliny	Kóz-
kówny.	W	modlitwie	ku	czci	dziewicy	i	męczennicy,	która	
w	17	roku	życia	zginęła	za	wiarę,	uczestniczyli:	ks. Marek 
Dzióba,	proboszcz	miejscowej	parafii,	ks. Jerzy Burek,	pro-
boszcz	parafii	pw.	św.	Floriana	w	Koprzywnicy,	ks. Michał 
Szawan,	 wicedyrektor	 Gimnazjum	 i	 Liceum	 Katolickiego	
w	Stalowej	Woli,	ks. Dariusz Woźniczka	referent	ds.	dusz-
pasterstwa	 trzeźwościowego	diecezji	 sandomierskiej,	wła-
dze	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	na	czele	z	burmistrzem	
Markiem Jońcą	oraz	licznie	przybyli	wierni	z	Koprzywnicy,	
Łukowca	 i	okolic.	W	wygłoszonej	homilii	ks.	Michał	Sza-
wan	ukazał	liczne	cnoty	bł.	Karoliny	Kózkówny	podkreśla-
jąc,	że	nabyła	je	dzięki	żywej	i	autentycznej	wierze	swojego	
rodzinnego	domu.	„Silna	wiara,	którą	napełniony	był	dom	
Kózków	wyrażała	 się	we	wspólnej	modlitwie	wieczornej	
i	przy	posiłkach,	śpiewaniu	Godzinek,	i	uczestnictwie	we	Mszy	św.,	nie	tylko	w	niedzielę,	
ale	i	w	dzień	powszedni”	–	mówił	kaznodzieja.	„Dzięki	świadectwu	wiary	swoich	rodziców	
oraz	osobistemu	ukochaniu	modlitwy	i	pracy	bł.	Karolina,	pomimo	młodzieńczego	wieku	
dała	przykład	dojrzałej	miłości	do	swoich	bliźnich,	a	w	sposób	szczególny	do	Jezusa,	gdy	
poniosła	śmierć	męczeńską	w	obronie	swojego	dziewictwa”	–	podkreślił	ks. Szawan.	Ka-
znodzieja	zaznaczył	również,	iż	bł.	Karolina	umierając	za	swoją	czystość	stała	się	również	
czytelnym	przykładem	obrony	kobiecej	godności.	Na	zakończenie	Mszy	św.	wierni	modlili	
się	litanią	ku	czci	błogosławionej	oraz	oddali	cześć	jej	relikwiom.

Błogosławiona KarolinaINNA OPOWIEŚĆ WIGILIJNA...
Józef	 stał	na	zmarzniętych	grudach	ziemi	

patrzył	w	dal	...	dumał	nad	tym	co	było	
i	będzie.	Kończył	się	dla	niego	czas	cięż-

kiej	 harówki	 	 można	 było	 trochę	 sfolgować,	
choć	 przecie	wiadomo,	 że	w	 gospodarstwie	
zawsze	 jakaś	 robota	 czeka	 choćby	 młócka	
zboża	od	której	nieraz	grabiały	ręce.	A	i	koło	
inwentarza	 trza	było	co	dzień	obrządek	zro-
bić,	baby	przecież	też	miały	swoją	robotę	przy	
darciu	pierza	czy	szyciu.	No	ale	narzekać	nie	
wolno	dobre	tyle	co	Bóg	dał,	ważne	że	zdro-
wie	jest	i	te	dzieciska	się	jako	tako	chowają.	

Najstarszą	Hanie	będzie	 już	 trza	za	mąż	
wydać	–	dobra	z	niej	dziewczyna	wyrosła	to	
i	kawalera	byle	jakiego	mieć	nie	może	–	karna-
wał	się	zbliża	to	może	tam	jakiego	se	upatrzy,	
a	 może	 dzisiaj	 już	 jej	 święty	 Jędrzej	 powie	
komu	pisana.	

Dnia	coraz	mniej	…	dobrze	że	wszystko	
już	 obrobione	…ziemia	 nasza	 święta	 se	 od-
pocznie,	tyle	przyjęła	i	tyle	wydała	a	za	pro-
giem	święta	czekają	…	coraz	zimniej	...	pójdę	
dzieciska	 pogonić	 co	 by	 się	 kładły	 bo	 jutro	
na	roraty	z	rana	trza	iść,	adwent	się	zaczyna,	
czekać	 będziemy	 na	 tą	 dziecinę	 bożą...	 tyle	
w	 człowieku	 spraw	niepoukładanych,	 czasa-
mi	o	te	okruszynę	chleba	tyle	się	namordować	
trzeba	 i	bać	się	czy	 jutro	będzie	co	do	gęby	
włożyć	a	od	rana	do	wieczora	nie	usiądzie	się	
nie	 pogada	 bo	 i	 kiedy	…Teraz	 przynajmniej	
będzie	 czas	 by	 usiąść	 popatrzeć	 na	 te	moje	
promyki,	Maryśkę	przytulić,	Bogu	kolędę	za-
śpiewać	na	chwałę	i	z	kumami	pogadać,	po-
weselić	się	wspólnie.	Dobrze	wielebny	gadał	
że	wszyscy	staramy	się	być	jacyś	lepsi	bo	toć	
nadzieja	się	w	człowieku	rodzi..

Z	 rana	wyszli	wszyscy	do	kościoła,	choć	
w	nocy	spadł	pierwszy	śnieg	i	zaspy	się	poro-
biły	ale	nikt	nie	narzekał	że	mu	ciężko	iść	czy	
się	nie	chce	mimo	że	do	kościoła	dobre	cztery	
kilometry	 przez	 sady	 się	 szło	 drożyną	 nędz-
ną.	Młodsze	dzieciuchy	to	nawet	się	cieszyły	
bo	 lampiony	 co	 z	 matulą	 porobiły	 migotały	
w	ciemnościach	poranka	a	do	tego	dawały	cie-
pło.	W	kościele	ciche	modły,	śpiewy	adwento-
we	i	ten	nastrój		jakby	Matka	Boska	obok	nas	
siedziała	i	po	cichu	się	z	nami	modliła.	

Jakeśmy	 wracali	 z	 powrotem	 powiedzia-
łam	mojemu	że	 już	pora	wziąć	 się	za	biele-
nie	i	porządki	póki	jeszcze	pogoda	jako	taka,	
klepisko	trzeba	oczyścić	w	izbach,	glinką	po-
sypać	 no	 a	 później	 to	wiadomo	 z	 	 Hanusią	
my	będziemy	miały	 roboty	a	 roboty	 ,	cieszy	

mnie	 jednak	 to	że	córka	moja	pracowita	 jest	
nie	leń,	talent	do	gotowania	posiadła	,	chętnie	
pomaga	to	i	szybciej	się	z	tym	całym	grajdo-
łem	uwiniemy	–	dwanaście	postnych	potraw		
przygotować	 trzeba	o	żadnej	 zapomnieć	nie	
wolno	bo	każda	jednako	ważna	.	Józuś		przy-
niesie	z	chłopcami		choinkę	z	lasu		a	potem	ją	
przystroi	się	tak	że	hej,	w	jabłka	co	najlepsze	
schowane	orzechy	w	sreberkach	 ,	porobi	się	
łańcuchy	 z	 kolorowej	 bibułki	 i	 gwiazdki	 ze	
słomy,	aniołki-	pięknie	będzie.		Razem	będzie-
my	my,dzieci,	ojce	jedne	i	drugie,	moje	siostry	
i	brat,	szwagier	z	żoną	i	dzieckami.	Razem	po-
tem	pójdziem	na	pasterkę,	(ciekawe	czy	zdej-
mą	w	tym	roku	bramę	kawalery?)	podziękuje	
za	to,	że	ich	wszystkich	mam,	choć	lekko	nie	
jest,	a	ile	nocy	przepłakanych	przecie	nie	raz	
i	nie	dwa	ze	strachu	o	bliskich	i	o	to	czy	się	
temu	życiu	podoła		-	ale	Jezus	Chrystus	i	Mat-
ka	Przenajświętsza	chronią	całą	rodzinę	i	po-
zwala	się	cieszyć	póki	co	każdego	roku	z	tego	
cudu	narodzin	i	daje	nadzieję	że	i	następnego	
się	doczeka	w	zdrowiu.	

Cieszę	się	z	tych	świąt,	może	to	już	moje	
ostatnie	w	domu	z	rodzicami	i	rodzeństwem	
spędzane?	Jeszcze	nie	wiedzą,	ale	Jaśko	chce	
się	pobrać,	mówi,	że	trza	zmówić	już	zrękowi-
ny,	bo	mnie	kocha	i	czekać	nie	chce	już	dłużej	
aż	będę	jego.	No	a	że	Bystronie	rodzina	sza-
nowana	i	tatko	się	z	nimi	lubi	to	pretensji	mieć	
nie	powinien	 tylko	 rychło	pobłogosławić.	Oj	
dobrze	by	 to	było,	 ja	bym	chciała	 taką	żoną	
być	i	matką	dzieciom	jak	i	moja	matula,	takie	
święta	 szykować	 i	żeby	 tak	było	 jak	 i	u	nas,	
że	przy	 stole	cała	 rodzina,	dziadki,	 stryjowie	
i	stryjenki	 i	maluchy.	Lubię	 tak	matuli	poma-
gać,	 szykować	 wszystkie	 potrawy,	 sprzątać,	
z	 małymi	 choinkę	 ubierać.	 A	 choć	 przepy-
chu	nie	ma,	to	mi	serce	się	ciśnie	w	piersi	ze	
wzruszenia,	że	Pan	Bóg	mi	 taką	 rodzinę	dał,	
i	co	roku	mogę	łamać	się	z	nimi	opłatkiem,	na	
pasterkę	iść	i	mieć	nadzieję,	że	i	 ja	tak	będę	
miała	w	życiu,	bo	najważniejsze	 to	miłować	
i	szanować	się	–	to	nawet	jakby	nam	bieda	za-
glądała	w	talerze	bogaci	będziemy,	bo	razem,	
a	 jak	 już	kolęda	z	ust	wszystkich	się	wyrwie	
by	chwalić	nowo	narodzoną	dziecinę	bożą	to	
wiadomo,	że	święta	przyszły.	

Nie	możemy	się	doczekać	aż	święta	będą,	
już	byśmy	choinkę	ubierali,	tatko	izbę	wybieli	
a	mamusia	z	Hanusią	taką	wieczerzę	uszyku-
ją,	a	potem	w	nocy	pójdziem	na	pasterkę	i	tam	
będziemy	 śpiewać	 i	 do	 żłobka	nas	mamusia	

zaprowadzi.	 A	 w	 ogóle	 jeszcześmy	 nie	 zro-
bili	gwiazdy	do	kolędowania,	ale	to	już	tatuś	
nam	pomóc	muszą	starsi,	a	potem	będziemy	
biegać	po	wsi	 aż	do	 trzech	 króli,	 się	wygłu-
piać	będziem	mogli,	śpiewać	i	straszyć.	Nam	
to	się	najbardziej	podoba,	że	wszyscy	na	nas	
tak	czekają,	toć	to	wiadomo,	że	tam	gdzie	się	
pojawiamy	mieszkają	dobre	ludzie	i	każdy	go-
spodarz	we	wsi	to	mało	z	okna	nie	wypadnie	
patrząc	za	nami	a	gospodyni	 to	nam	jeszcze	
tego	placka	dołoży.	A	 ile	zabawy	 i	 śmiechu,	
i	choć	nam	te	jedyne	buty	przemokną,	co	to	
później	się	susza	długo	to	i	tak	za	nic	byśmy	
się	nie	zamienili	z	tymi	ze	dworu,	u	nas,	choć	
nie	 mamy	 rarytasów	 to	 najlepsze	 są	 święta,	
bo	razem	my	je	spędzamy	a	mamusia	i	tatuś	
i	cała	rodzina	jak	nas	ściskają	to	im	tak	łzy	lecą	
po	policzkach,	ale	my	mamy	nadzieję,	że	tak	
ze	wzruszenia	 i	ze	szczęścia,	no,	bo	 jak	 ina-
czej	–	razem	jesteśmy	a	Jezusek	da	to	będzie	
tak	za	rok	i	zawsze.	No	i	później	są	całe	święta	
tacy	 radośni,	 i	 śpiewają	 i	 gadają	 i	widać,	 że	
nas	kochają	tak	jak	Maryja	i	św	Jóżef	małego	
Jezuska	kochali.	

Kiedy	pierwsza	gwiazda	zamigotała	na	nie-
bie	co	odkrył	mały	Stasio,	najstarszy	z	rodziny	

-ojciec	 Józka	zaczął	odmawiać	modlitwę,	za	
chwilę	szeptali	ją	wszyscy	potem	zaś	wziął	ten	
przenajświętszy	opłatek	co	go	organista	po	wsi	
sprzedawał,	 następnie	 porozdzielał	 między	
domowników	i	poczęli	się	łamać	tym	chrystu-
sowym	symbolem.	A	łzy	jak	grochy	leciały,	co	
poniektórzy	nawet	to	słowa	wydusić	nie	mogli	
tylko	 mocno	 się	 ściskali…samo	 coś	 stawało	
w	gradle	niczym	 taka	gula.	Zasiedli	wszyscy	
razem	nad	wieczerzą,	matula	z	Hanią	zrobiły	
postne	pierogi,	kutie,	była	i	kapusta	z	zasmaż-
ką	a	nie	 zabrakło	 także	 śledzi	 –	pilnie	 strze-
żonych,	co	by	ich	nikt	przed	wilią	smakować	
nie	 zechciał.	Wszystkich	 razem	 potraw	 było	
12	 jako	 tych	 apostołów,	 każdej	 spróbować	
nie	omieszkano.	Po	zaspokojeniu	pierwszego	
głodu,	bo	cały	dzień	nic	nie	jedzono	jak	na-
kazywał	zwyczaj,	zaintonowano	kolędy.	Śpie-
wał	każdy,	jak	kto	umiał,	a	płynęły	one	prosto	
z	duszy	z	wnętrza.	Jakiś	nieokreślony	spokój,	
nostalgia,	wzruszenie	 ogarnęło	wszystkich,	 –	
bo	to	Bóg	się	narodził,	kolejny	raz	w	tej	prostej	
chałupinie	 pod	 strzechą,	 przynosząc	 pokój	
i	miłość,	nadzieję.	

OMO
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Wieści ze szkolnego podwórka                                                    Szkoła Podstawowa Koprzywnica

W pOsZUKiWaniU pOZYTYWnYcH DOZnaŃ esTeTYcZnYcH

Współczesna	 szkoła,	 poza	 wiedzą	 prze-
kazywaną	w	klasach,	oferuje	swoim	uczniom	
przebogaty	 wachlarz	 propozycji	 wycieczek	
krajoznawczych	 i	 spektakli	 teatralnych,	 które	
rozwijają	 intelekt	 i	 dostarczają	wielu	doznań	
duchowych.	

Uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Ko-
przywnicy	 systematycznie	 wyjeżdżają	 na	
różnorodne	 spektakle	 teatralne	 przygotowy-

25	listopada	w	Szkole	Podstawowej	w	Ko-
przywnicy	 odbyła	 się	 zabawa	 andrzejkowa,	
na	 którą	 tłumnie	 przybyli	 uczniowie	wszyst-
kich	klas.		Na	tę	okazję	Samorząd	Uczniowski	
przygotował	 kącik	 z	 wróżbami,	 gdzie	 każdy	
mógł	 sobie	 powróżyć	 i	 zobaczyć	 co	 czeka	
go	w	przyszłości.	Nie	zabrakło	 też	wesołych	
zabaw	na	 sali.	 Był	 taniec	 z	balonami,	 taniec	
z	 krzesełkami	 oraz	 inne	 atrakcyjne	 konku-
rencje,	 w	 których	 uczniowie	 bardzo	 chętnie	
uczestniczyli.	W	trakcie	imprezy	został	 także	
rozstrzygnięty	 konkurs	 na	 Najoryginalniej-
sze Nakrycie Głowy,	w	którym	jury	oceniało	
głównie	 pomysłowość	 i	 własne	 wykonanie.	
Najlepiej	spisali	się	nasi	najmłodsi	uczniowie:	
Julia Cieciura	 i	Dominik Bernyś	 z	 kl.0	 oraz	
Dominik Chuchnowski	z	klasy	Ib,	którzy	zo-
stali	nagrodzeni	drobnymi	upominkami.	

Szaleństwu	nie	było	końca,	a	ci	najbardziej	
zmęczeni	mogli	udać	się	do	klas,	gdzie	często-
wali	 się	 smakołykami	przygotowanymi	przez	
rodziców.	 Wieczór	 andrzejkowy	 upłynął	
w	niezwykle	miłej	i	radosnej	atmosferze	przy	
dźwiękach	najnowszych	hitów	muzycznych.

Monika	Różyc

Już	 po	 raz	 kolejny	 Szkoła	 Podstawowa	w	 Koprzywnicy	 odniosła	 sukces	 w	 V	 edy-
cji	 konkursu ekologicznego ,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady”,	zorgani-
zowanego	przez	Ekologiczny	Związek	Gmin	Dorzecza	Koprzywianki.	

Nasi	uczniowie	pod	kierunkiem	nauczycieli	przyrody	p. Barbary Miklas i p. Małgorza-
ty Gawrońskiej,	przy	współudziale	p.	Bożeny Grzyb	wykonali	wszystkie	zadania	przewi-
dziane	w	regulaminie	konkursu.	Szkoła	w	nagrodę	otrzymała	rzutnik	multimedialny	i	ekran	
na	statywie.	

W	ramach	V	edycji	konkursu	ekologicznego	w	naszej	placówce	zostały	przeprowadzo-
ne	następujące	konkursy:	
• plastyczny	 – Jak segregować odpady – I miejsce Seweryn Staszewski i Weronika Ko-

peć, 
• wiedzowy – Formy ochrony przyrody–  I miejsce Aleksandra Witas i Michał Nowiński  
• komiks literacko - plastyczny ,,Dlaczego zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpa-

dy”-  I miejsce Radosław Mazurkiewicz. 

Największą ilość surowców wtórnych zebrali Wiktoria Surowiec i Julia Dyl. 
Dla	 uczniów	 zorganizowana	 została	 również	 wycieczka	 do	Oczyszczalni	 Ścieków	

w	Koprzywnicy.	
Przedmiotem	 oceny	 były	 też	 liczne	 działania	 ekologiczne	 podejmowane	 w	 naszej	

szkole,	których	celem	jest	kształtowanie	zachowań	i	nawyków	proekologicznych	wśród	
uczniów	w	życiu	codziennym.	Cieszy	nas	fakt,	że	inicjatywy	z	dziedziny	ekologii	podej-
mowane	przez	naszych	nauczycieli	i	uczniów	kolejny	raz	zostały	docenione	przez	komisję	
konkursową.

Bardzo	dziękujemy	wszystkim	nauczycielom,	uczniom	i	rodzicom,	którzy	z	wielkim	
zaangażowaniem	włączyli	się	w	selektywną	zbiórkę	surowców	wtórnych.

B.	Miklas

KONKURS EKOLOGICZNY
,,ZBIERAMY, SEGREGUJEMY I PRZETWARZAMY ODPADY”

wane	 przez	 profesjonalistów.	 Najczęściej	 są	
one	prezentowane	na	scenie	teatralnej	Domu	
Katolickiego	w	Sandomierzu,	 ale	 również	na	
scenie	Wojewódzkiego	Domu	Kultury	w	Tar-
nobrzegu.	 Dotychczas	 obejrzeli	 następujące	
sztuki:	 ,,Jaś	 i	 Małgosia”,	 ,,Ten	 obcy”,	 ,,Ania	
z	Zielonego	Wzgórza”,	,,Wielki	wyścig	w	po-
ziomkowym	lesie”.

Niezwykle	 kształcące	 były	 wyjazdy	
uczniów	 do	 Europejskiego	 Centrum	 Bajki	
w	Pacanowie,	zwiedzanie	Jaskini	Raj	i	Tokar-
ni,	wędrówki	po	Górach	Świętokrzyskich,	Wy-
żynie	Krakowsko-Częstochowskiej,	a	także	po	
najbliższej	okolicy.	W	tym	semestrze	uczestni-
czyli	również	w	wyjazdach	do	kina	3D,	gdzie	
obejrzeli	ciekawe	filmy.

Każda	 z	 organizowanych	 wycieczek	 jest	
formą	 dodatkowego	 źródła	 wiadomości	 do-
starczającego	przeżyć	i	wzruszeń,	a	także	kon-
frontacją	 informacji	 podręcznikowych	 z	 rze-
czywistością	bezpośrednio	obserwowaną.	

J.	Bzduch

anDrZejKOWY WiecZÓr
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SPROSTOWANIE: 
,,DZIEń NAuCZyCIELA”

Redakcja	Koprzywnickich	Pejzaży	zamieszcza	spro-
stowanie	 dotyczące	 artykułu	 ,,Dzień	 Nauczyciela”	 za-
mieszczonego	 w	 gazecie	 nr	 23	 na	 str.	 5.	Wśród	 osób	
nagrodzonych	Nagrodą	Dyrektora	 Szkoły	 Podstawowej	
w	 Koprzywnicy	 była	 pani	 Joanna Kitlińska	 pracownik	
administracyjny.	Za	pomyłkę	przepraszamy.

c.d. Dnia nauczyciela
14	października	w	Święto	Komisji	Edukacji	Narodowej	w	bu-

dynku	Miejsko	–	Gminnego	Ośrodka	Kultury	i	Sportu	uhonoro-
wano	wielu	nauczycieli	 jak	 również	personel	 szkolny.	W	po-
przednim	 numerze	 Koprzywnickich	 Pejzaży	 zamieszczono	
nazwiska	osób	zasłużonych	pracujących	w	Szkole	Podstawowej	
im.	Władysława	Jasińskiego,	 tym	razem	dołączamy	listę	osób,	
które	otrzymały	Nagrodę	Burmistrza	w	Zespole	Szkół	Ogólno-
kształcących	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	Koprzywnicy	i	są	to:

Dyrektor mgr Krystyna Piątek
mgr Sławomir Grzyb
natomiast	nagrodę	Dyrektora	Szkoły	przyznawała	osobiście	

p.	Dyrektor	Krystyna Piątek	a	otrzymały	ją	następujące	osoby:
z-ca	dyrektora	mgr Mirosław Sarzyński
mgr Anna Mazurkiewicz
mgr Danuta Majkowska
mgr Mirosław Kępa
mgr Stanisław Juda
mgr Agnieszka Materkowska - Fudala
mgr Anna Babiak
mgr Maria Banaś
mgr Marzanna urbańska
mgr Agnieszka Sośniak
Nagrodę	 Dyrektora	 Szkoły	 odebrali	 również	 pracownicy	

administracyjni:
Halina Skrzypczak
Rafał Kowalski
Anna Gach

uw

„ZBIERAM NAKRĘTKI, POMAGAM 
PRZYRODZIE I NIE TYLKO…”

Pod	tym	hasłem,	kryje	się	akcja	charytatywna	zorga-
nizowana	 przez	 Samorząd	 Uczniowski	 Szkoły	 Podsta-
wowej	 w	 Koprzywnicy,	 Dziecięcy	 Ruch	 Światło-Życie	
działający	przy	tejże	szkole,	a	także	przez	parafię	rzym-
sko-katolicką	pod	wezwaniem	św.	Floriana.	Jej	celem	jest	
zaktywizowanie	 uczniów	 do	 czynnego	 wspomagania	
dzieł	miłosierdzia.	 Poprzez	 zbieranie	 zakrętek	 plastiko-
wych	dzieci	 i	młodzież	uczą	się	poszanowania	przyro-
dy,	zadbania	o	środowisko,	a	przede	wszystkim	tego,	że	
pomoc	drugiemu	wcale	nie	musi	wiele	kosztować.	Mały	
gest	odkręcenia	nakrętki	z	zużytego	pojemnika	i	przeka-
zanie	 go	 organizatorom	akcji	 pociąga	 za	 sobą	 łańcuch	
dobroci.	Każda,	nawet	najmniejsza	nakrętka,	przyczynia	
się	 do	 powiększenia	 uśmiechu	 trzyletniego	 Tobiaszka 
Lichosika	i	jego	rodziców.	Ten	3-letni	chłopczyk	choru-
je	 na	 cukrzycę.	 Codzienne,	 wielokrotne	wstrzykiwanie	
insuliny	powoduje	wielki	ból	 i	 stres.	Pompa	 insulinowa	
odmieniłaby	całkowicie	życie	Tobiasza.

Sytuacja	finansowa	rodziny	chorego	chłopca	nie	jest	
najłatwiejsza,	dlatego	też	liczą	oni	na	każdy,	nawet	naj-
mniejszy	gest	ze	strony	każdego	z	nas.	Zebranie	12	ton	
tegoż	surowca	pomoże	w	realizacji	 jednego	z	najwięk-
szych	marzeń	naszego	małego	Bohatera.	Plastikowe	na-
krętki	można	przekazywać	zarówno	Szkole	Podstawowej	
w	Koprzywnicy	jak	i	parafii	św.	Floriana	w	Koprzywnicy.

Każdego	roku	z	okazji	Dnia	Edukacji	Narodowej	zasłużeni	
nauczyciele	otrzymują	podziękowania,	odznaczenia	i	nagrody	
resortowe.	

14	października	w	teatrze	im.	St.	Żeromskiego	w	Kielcach	
odbyła	się	wojewódzka	uroczystość	z	okazji	święta	edukacji,	
którą	uświetnili	 swoją	obecnością	wojewoda	Pani Bożentyna 
Pałka-Koruba,	marszałek	województwa	świętokrzyskiego	Pan	
Adam Jarubas.	

Wśród	 kilkudziesięciu	 nauczycieli	 z	 województwa	 świę-
tokrzyskiego	zaproszonych	na	te	obchody	była	dyrektor	Szko-
ły	 Podstawowej	w	 Koprzywnicy	 Pani	Teresa Majczak,	 która	
otrzymała	 nagrodę	 Świętokrzyskiego	 Kuratora	Oświaty	 z	 rąk	
Pani	Kurator	Małgorzaty Muzoł.

Obchody	zakończył	koncert	muzyczny	w	wykonaniu	kie-
leckich	artystów.

Gratulujemy.

NAGRODA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Dzień	 6	 grudnia	 jest	 szczegól-
nym	dniem	dla	najmłodszych	człon-
ków	 społeczności	 szkolnej,	 w	 tym	
dniu	 zgodnie	 z	 tradycją	 na	 prośbę	
Samorządu	Szkolnego	do	szkoły	za-
witał	Święty Mikołaj.

Od	wczesnego	ranka	uczniowie	
naszej	szkoły	z	niepokojem	oczeki-
wali	przybycia	niezwykłego	gościa.

Mikołaj	 miał	 worek	 pełen	 nie-
spodzianek,	 z	 czego	 dzieci	 najbar-
dziej	się	ucieszyły.	Wszystkie	zgod-
nie	 twierdziły,	 że	 były	 grzeczne.	
Obiecały,	 że	 również	w	 przyszłym	
roku	 nie	 zawiodą	 swoich	 bliskich	
i	 nauczycieli.	 Mikołaj	 odwiedził	
wszystkich	 uczniów	 i	 tym,	 którzy	
byli	grzeczni	rozdawał	prezenty,	na-
tomiast	 niegrzecznym	 rózgi.	 Gość	
z	Laponii	chodził	od	klasy	do	klasy	
wysłuchiwał	piosenek	i	wierszyków,	
a	 potem	 już	 tylko	 obdarowywał	
upominkami.

Dziękujemy	 Ci	 Święty	 Mikoła-
ju,	 że	 o	 nas	 pamiętałeś.	 Dziękuje-
my	 również	 wszystkim	 Rodzicom,	
którzy	 wysłali	 listy	 do	 Mikołaja,	
wskazali	mu	drogę	do	naszej	szkoły	
i	 pomogli	 dźwigać	 ogromne	 worki	
z	prezentami.

E.	Beksińska-Kontow

GOŚĆ Z LAPONII 
W sZKOLe pODsTaWOWej W KOprZYWnicY
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Wieści ze szkolnego podwórka                                                         Szkoła Podstawowa Niedźwice

Tak	Świętemu Mikołajowi	–	postaci,	którą	kochają	wszyst-
kie	 dzieci	 –	 śpiewała	 grupa	 dziesięciorga	 „zerówkowiczów”	
uczestników	wycieczki	do	Tarnobrzega,	właśnie	06	grudnia.	

Najpierw	dzieci	pojechały	do	Figlolandu,	gdzie	przez	dwie	
godziny	„szalały”	co	sił	wykorzystując	wszystkie	dostępne	tam	
atrakcje.	 	 Potem	 nastąpiło	 spotkanie	 ze	 Świętym	Mikołajem,	
który	mimo	siwej	brody	był	dla	naszych	pociech	bardzo	miły													
i	 wyrozumiały.	 Każde	 dziecko	 otrzymało	 zasłużony	 prezent,	
a	jako	podziękowanie	zaśpiewały	piękne	piosenki	o	Mikołaju.

Ale	na	tym	nie	koniec	atrakcji.	W	dalszej	kolejności	czekała	
je	wizyta	w	kinie	i	hit	sezonu	„Zakochany	wilczek”.		

Mimo	chłodu	 i	ostrej	zimy	dzień	był	gorący,	a	dzieci	 już	
marzą	o	powtórce.		

aa		

W	dniach	17-19	listopada	2010	roku	odbył	się	I	Ogólnopol-
ski	Zlot	Szkół	im.	Stefana	Żeromskiego.	Miał	on	miejsce	w	Mą-
chocicach	Scholasterii	–	to	urocze	miejsce	malowniczo	poło-
żone	u	stóp	Łysicy.	Urokliwość	tego	pejzażu,	jego	czar	i	magię	
odszukać	można	w	twórczości	Stefana	Żeromskiego.

Celem	spotkania	była	próba	nawiązania	współpracy	z	na-
uczycielami	 i	 uczniami	 innych	 szkół	 noszących	 imię	 Stefana	
Żeromskiego	po	to,	aby	promować	uroki	regionu	świętokrzy-
skiego	oraz	popularyzować	wiedzę	o	życiu	i	twórczości	pisa-
rza.	Szkołę	Podstawową	w	Niedźwicach	reprezentowały	panie:	
Sylwia Sado	i	Agnieszka Ambroziak.

Spotkaniu	patronowała	pisarka	Barbara Wachowicz	–	Mi-
strzyni	Mowy	Polskiej.

„Święty Mikołaju, My Ci pomożemy
I wszystkie prezenty dzieciom rozniesiemy”

ZLOT SZKÓŁ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

Na	spotkaniu	omówiono	możliwości	i	terminy	organizowania	zlotu	szkół	w	okresie	wakacji	
2011	roku.

W	trakcie	pobytu	zorganizowano	wycieczki	na	Święty	Krzyż,	do	Muzeum	Stefana	Żerom-
skiego	w	Kielcach	oraz	nowo	otwartego	Szklanego	Domu	i	Dworu	pisarza	w	Ciekotach.

Na	zlot	przybyło	37	nauczycieli	z	całej	Polski	m.in.	z	Jarosławia,	Orłowa	czy	Gdańska.
Spotkaniu	towarzyszyła	przemiła	atmosfera,	a	rozstaniu	nadzieja	na	spotkanie	w	wakacje.			
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W	dniu	6	grudnia	2010r.	w	Zespole	Szkół	w	Lipniku	odbyło	
się	podsumowanie	 i	 rozdanie	nagród	V	edycji	konkursu	pn.,,	
Zbieramy,	segregujemy	i	przetwarzamy	odpady”	organizowa-
nego	przez	Ekologiczny	Związek	Gmin	Dorzecza	Koprzywian-
ki.	

Ocenie	 podlegała	 działalność	 ekologiczna	 ujęta	 w	 spra-
wozdaniu	prowadzona	od	listopada	2009	r	do	listopada	2010r.	
i	zbiórka	surowców	wtórnych	trwająca	również	przez	rok.	Za	
działania	ekologiczne	Szkoła	Podstawowa	w	Niedźwicach	uzy-
skała	94	pkt.	na	100	możliwych	co	pozwoliło	na	zdobycie	na-
grody	w	postaci	rzutnika	do	foliogramów	wraz	z	ekranem.	

(Działalność	 ta	 opierała	 się	 na	 tzw.	 formach	 obowiązko-
wych,	które	obejmowały:	konkurs	wiedzy	pt.,,	Formy	ochrony	
przyrody	w	Polsce”,	konkurs	plastyczny,	konkurs	literacko-pla-
styczny	i	wycieczka	ekologiczna.	Natomiast	wśród	form	dodat-
kowych,	 które	 szkoły	 realizowały	według	własnych	 inspiracji	
nasza	szkoła	zorganizowała	między	innymi	Dzień	Ziemi,	insce-
nizacje,	prezentację	mody	i	humoru	ekologicznego,	określanie	
stanu	 zanieczyszczenia	 środowiska	 na	 podstawie	 skali	 poro-
stowej,	opracowanie	gazetki	ekologicznej	 ,,Ekowieści”,	udział	
w	akcji	Sprzątanie	świata	i	inne.)

Za	 zbiórkę	 surowców	wtórnych	 i	 baterii	 szkoła	 uzyskała	
I	miejsce	i	otrzymała	Multimedialny	Atlas	Przyrodniczy,	a	naj-
więcej	ich	zebrała	Weronika Satławska	z	klasy	V	za	co	otrzy-
mała	odtwarzacz	MP4.

W	 działalność	 ekologiczną	 zaangażowane	 było	 nie	 tylko	
koło	przyrodnicze,	ale	także	uczniowie	całej	szkoły	a	poprzez	
nich		szersze	grono	jakim	są	rodzice	i	społeczność		lokalna.

Stąd	organizator	działań	w	Szkole	Podstawowej	w	Niedź-
wicach	p.	Elzbieta Król	dziękuje	rodzicom	i	lokalnej	społecz-
ności	 za	wsparcie	 i	 zaangażowanie	w	prowadzone	działania	
ekologiczne.

Elżbieta	Król

Dnia	 26.11.2010	 r.	 na	 terenie	 Centrum	 Targowego	
w	Kielcach	odbyła	się	Olimpiada	Bezpieczeństwa	pt.,	,,Bez-
pieczeństwo	na	piątkę”.	O	miano	drużyny	najlepiej	znają-
cej	 zasady	 bezpieczeństwa	 walczyło	 14	 trzyosobowych	
drużyn,	w	 tym	drużyna	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Niedź-
wicach	w	składzie:	Katarzyna Graboń, Monika Pyszczek, 
Mateusz Graboń	wyłonionych	wcześniej	w	drodze	elimina-
cji	powiatowych.	Podczas	olimpiady	drużyny	uczestniczyły	
w	wielu	niełatwych	konkurencjach,	podczas	których	mło-
dzież	musiała	wykazać	się	nie	tylko	wiedzą	teoretyczną,	ale	
również	umiejętnościami	praktycznymi	np.	podczas	udzie-

BeZpiecZeŃsTWa na piĄTKĘ
 -CIĄG DALSZYlania	pierwszej	pomocy	przedmedycznej.	Ponadto	rozgrywane	

były	liczne	konkursy	m.in.	dotyczące	bezpieczeństwa	w	ruchu	
drogowym	oraz	konkurs	plastyczny-malowanie	znaków	drogo-
wych.	 Do	 zawodów	 uczniowie	 przygotowywali	 także	 pracę	
o	 prewencji	 kryminalnej.	 Punktowana	 była	 też	 towarzysząca	
grupa	kibiców	za	pomysłowość	i	zaangażowanie	we	wspiera-
niu	własnej	drużyny.	Zajęliśmy	4	miejsce	na	14	drużyn.	

Gościem	 honorowym	 Olimpiady	 Bezpieczeństwa	 był	
Krzysztof ,,Diablo” Włodarczyk,	który	zachęcał	najmłod-
szych	do	zdrowego,	aktywnego	i	bezpiecznego	spędzania	
wolnego	czasu.

EKONAGRODY W DNIU ŚW. MIKOŁAJA
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Turniej Piłki Nożnej Halowej 
seniorów w ramach cyklu turniejów o Puchar Starosty Sandomierskiego

Zapraszamy	wszystkich	kibiców		
na	sportowe	emocje	i	doping	drużynom	podczas	turniejów:

	III Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt 

Gdzie? Hala	Sportowa	w	Koprzywnicy
Kiedy? 8	stycznia 2011	

Start	–	godz	10.00	

II Ponadregionalnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej
o	Puchar Przewodniczącego 

Rady Miasta i Gminy Koprzywnica

Gdzie?		Hala	Sportowa	w	Koprzywnicy
Kiedy?	29	stycznia	2011r.	(sobota)

Start	–	godz.	10.00

II Ponadregionalnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej
o	Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica

Gdzie?	Hala	Sportowa	w	Koprzywnicy
Kiedy?	12	lutego	2011r.	(sobota)

Start	–	godz.	10.00

W	dniu	29.12.2010	organizowany	jest	wyjazd	na	narty	do	Bałtowa.	
Chętne	osoby	prosimy	o	zapisy	w	Domu	Kultury	w	godzinach:	

8.00	–	20.00	oraz	na	hali	sportowej		od	16.00	do	20.00.	
Zapisy	przyjmujemy	do	27.12.2010	do	godziny	12.00	

W	dniu	11.12.2010	roku	na	hali	sportowej	MGOKiS	w	Koprzywnicy	odbył	się	turniej	piłki	
nożnej	halowej,	w	którym	udział	wzięły	następujące	drużyny:	

	 „WISŁA” Sandomierz
 „WISŁA” Nowy Korczyn
 „ZRyW” Zbigniewice
 KS „KOPRZyWIANKA” I
 KS „KOPRZyWIANKA” II
 „KLIMONTOWIANKA” Klimontów
 „GKS ŚWINIARy”
 „HuRAGAN” Wilczyce.

Turniej	otworzył	Burmistrz	Miasta	 i	Gminy	Koprzywnica,	pan	Marek Jońca,	w	obecności	
pani	Dyrektor	MGOKiS,	Alicji Stępień	oraz	Wiceprzewodniczącego	Rady	Powiatu	Sandomier-
skiego,	pana	Zdzisława Nasternaka.	Z	ramienia	ŚZPN	podokręg	Sandomierz	nad	przebiegiem	
zawodów	czuwał	Sekretarz	ŚZPN,	pan	Zbigniew Dziuba.	

W	trakcie	trwania	turnieju	odbyło	się	12	meczy.	Poniżej	przedstawiamy	ich	wyniki:

„ZRyW” Zbigniewice – „WISŁA” Sandomierz  1:5
„KLIMONTOWIANKA” Klimontów – „HuRAGAN” Wilczyce  2:1
„WISŁA” Nowy Korczyn – „GKS ŚWINIARy”  3:4
„KOPRZyWIANKA” I – „WISŁA” Sandomierz 3:5
„ZRyW” Zbigniewice – „HuRAGAN” Wilczyce 3:0
„KLIMONTOWIANKA” Klimontów – „GKS ŚWINIARy” 3:2
„WISŁA” Nowy Korczyn – „KOPRZyWIANKA” II  3:1
„KOPRZyWIANKA” I – „HuRAGAN” Wilczyce               11:0
„ZRyW” Zbigniewice – „GKS ŚWINIARy”  7:2
„KLIMONTOWIANKA” Klimontów – „KOPRZyWIANKA” II 3:3
„WISŁA” Nowy Korczyn – „WISŁA” Sandomierz  2:1
„KOPRZyWIANKA” I – „KOPRZyWIANKA” II  5:3

Turniej	przebiegł	w	sportowej	atmosferze,	a	wszystkie	drużyny	były	poczęstowane	gorącym	
żurkiem,	który	przygotowały	panie	Elżbieta Nasternak i Elżbieta Knap.	Chleb	 i	bułki	 słodkie	
ufundowane	zostały	przez	GS Koprzywnica.	

Kolejny	 turniej	w	ramach	 tego	samego	cyklu	odbędzie	się	15.01.2011	r.	na	hali	 sportowej	
w	Koprzywnicy.	Serdecznie	zapraszamy.	

Karolina	Jasińska

Klasa A, gr. II, 2010/11
Ostatnie	spotkania	Klasa	A,	gr.	II

	Zorza	Tempo	 3	–	2	GKS	Górno	SOB		12:00	
	 Baszta	 0	–	1	 Agricola	SOB		 	13:00	
	 Kamienna	 9	–	0	 Sokół	NDZ		 	12:00	
	 MKS	Zdrój	 1	–	1	 Piast	S.	NDZ	 		12:00	
	 Piast	O.	 1	–	0	 Star	NDZ		 	12:00	
	 Zryw	 8	–	1	 Świt	NDZ		 	12:00	
	 Stal	 0	–	1	Wisła	NDZ		 	12:00

W	rundzie	jesiennej	w	drużynie	Zryw	Zbignie-
wice	trenera	Macieja	Gajdę	zastąpił	Wojciech	
Ciach.

22	grudnia	o	puchar	w	Mikołajkowym	
Turnieju	Piłki	Nożnej	walczyli	uczniowie	
Gimnazjum.	 Podajemy	 jeszcze	 gorące	
wyniki	a	zwycięzcom	oczywiście	gratu-
lujemy;)

MIEJSCE	I	–„Pytony”

MIEJSCE	II	–	„Drink	Team”

MIEJSCE	III	–	„Wróble	Franka	Smudy”	

Wyróżnieni	poszczególnymi	tytułami	za	
zjawiskową	grę	na	boisku	zostali:

Król	Strzelców	–	Marek Pawlik	

V-ce	Król	Strzelców	–	Adrian Granica

Bramkarz	–	Krystian Pyszczek 



MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
ZADZWOń

TEL. 015/847 63 22

II Turniej Szachowy „STRATEG” 18.11.2010
Wśród	tegorocznych	mistrzów	szachownicy	znaleźli	się	:	

Miejsce I		 –	Krzysztof	Cebuchowski	
Miejsce II		 –	Wojciech	Ciach	
Miejsce III		 –	Stanisław	Rowiński	
Miejsce IV		 –	Ostrowski	Wojciech	

I Seria Tenisa Stołowego „ GRAND PRIX” 24.11.2010 
Po drugiej edycji Grand Prix Tenisa Stołowego kolejność punktowa jest następująca  

SENIORZY 
	 1	 Karwatowski	Robert	
	 1	 Sarzyński	Mirosław	
	 2	 Słowik	Mateusz	

GIMNAZJuM 
	 1	Mroczek	Mateusz	
	 2	 Tokarski	Grzegorz	
	 3	 Pawlik	Dariusz	

DZIEWCZĘTA 
	 1	 Ewelina	Potyrka	
	 2	 Izabela	Materkowska	
	 3	 Paulina	Dudek	
	 4	 Agnieszka	Maśloch	

Następny etap rozgrywek odbędzie się 12 stycznia 2011, wszystkie chętne i zaintereso-
wane  tenisem stołowym osoby zapraszamy do rozgrywek. 

Mimo zimowej pory zwolennikom spor-
tu nuda nigdy nie grozi. Wolny czas, którego 
w zimie mamy nieco więcej niż zazwyczaj 
można wykorzystać w sposób nie tylko przy-
jemny, ale i pożyteczny uprawiając różne dys-
cypliny sportowe - i nie mamy tu koniecznie 
na myśli narciarstwa. Na hali sportowej od-
były się już pierwsze zawody i turnieje, które 
sprawdziły umiejętności lokalnych (i nie tyl-
ko) miłośników wszelkiego ruchu i aktywno-
ści. Poniżej podajemy wyniki a jednocześnie 
zachęcamy wszystkich czytelników, jeśli nie 
do bezpośredniego uczestnictwa, to do ak-
tywnego dopingu, – bo to też bardzo ważna 
część wszelkich wydarzeń sportowych nota-
bene niezbędna do super atmosfery wspoma-
gającej zawodników. 

ODBYTE 
TURNIEJE

siaTKÓWKa DZieWcZĄT 27.11.2009 
– W zaciętej rywalizacji uczestniczyło osiem drużyn z naszej gminy i nie tylko, 

bo jak się okazało zaciętą walkę o finał z naszymi koprzywnickimi siatkarkami 
stoczyły rywalki z Chobrzan.

A	oto	wyniki	zmagań	

	 1	 UKS		Chobrzany	
	 2	 Siatkarki	MGOKiS	
	 3	 ZSO	III	Gim

Mikołajowy	Turniej	Piłki	Nożnej		Halowej	
Szkół	Podstawowych

W	zawodach	uczestniczyło	7	drużyn	 ze	 szkoły	podstawowej	w	Koprzywnicy	
oraz	reprezentacja	Orlika	Samborzec.	Najlepsze	okazały	się	drużyny:		

	 1	 V	b	Grzybki	
	 2	 VI	c	Złote	Orły	
	 3	 VI	b	Czarne	Mustangi	

Wśród	młodych	piłkarzy	dzięki	swojej	grze	zaszczytne	tytuły	zdobyli: 

KRÓL	STRZELCÓW		 		–		 Michał	Nowiński
V-CE	KRÓL	STRZELCÓW	–		 Bartosz	Korona
NAJLEPSZY	BRAMKARZ		–		 Bartłomiej		Kopeć,	
	 	 	 	 Mateusz	Machała

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej 
Gimnazjum 


