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Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Koprzywnica
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech nad-
chodzące Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, troski i zmartwień. 

Życzymy aby upłynęły one z radością w spokoju, wśród rodziny 
i przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla Państwa osób.

Życzymy Błogosławieństwa Bożej Dzieciny, życzymy aby wieczór wigilijny upłynął Wam 
w szczęściu i poczuciu ciepła rodzinnego w atmosferze staropolskich kolęd i zapachu świerkowej gałązki.

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

życzenia składają 
Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Marek Jońca wraz z pracownikami Urzędu Gminy

oraz
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Paluch z Radnymi Rady Miejskiej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koprzywnica 
i Czytelnicy Koprzywnickich Pejzaży.

Oddajemy na Państwa ręce kolejne już 29 wydanie 
Koprzywnickich Pejzaży. 

To szczególny Świąteczno – Noworoczny numer, w którym 
mamy zaszczyt złożyć wam najserdeczniejsze i płynące prosto ze 

szczerego serca życzenia świąteczne. 
Życzymy Państwu aby magiczna moc wigilijnego wieczoru 

przyniosła  Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świąt 
Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem a Nowy Rok 

obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

życzy 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Koprzywnicy Alicja Stępień 
wraz z pracownikami i redakcją Koprzywnickich Pejzaży

Pieśń na Boże Narodzenie
Kolęda ma swe źródło w obchodach rzymskich calendae stycznio-

wych( menis Januaris). Od 153 roku przed narodzinami Chrystusa pierw-
szego dnia miesiąca (1 stycznia) konsulowie rzymscy obejmowali swój 
urząd. Później od 46 roku dekretem Juliusza Cezara 1 stycznia został ofi-
cjalnie uznany za początek roku administracyjnego. Z tej tez okazji miesz-
kańcy Rzymu w tym czasie składali sobie podarki, śpiewali, odwiedzali 
się –świętowano.

W chrześcijaństwie Boże Narodzenie jest początkiem rachuby nowe-
go czasu. W tym pierwszym znaczeniu zatem kolęda była noworoczna 
pieśnią powitalną i pochwalną przekazującą życzenia. Kolęda jako pieśń 
religijna związana ściśle z narodzinami Chrystusa wykształciła się później 
wraz z rozwojem Chrześcijaństwa. Początkowo wyłącznie łacińskie kolę-
dy są bardzo zróżnicowanym rodzajem śpiewów: antyfony, responsoria, 
introitu, sekwencje, hymny i pieśni. Uważa się, że korzenie kolęd tkwią 
w hymnologii, ale wywodzą się one również z tropów i land benedyk-
tyńskich. 

Pierwszą wzmiankę o śpiewie w dniu narodzin Jezusa zawiera Ewan-
gelia św. Łukasza. Początkowo twórcy kolęd opierali się na Ewangeliach 
św. Mateusza i Łukasza. W czasie późniejszym sięgano coraz częściej do 
źródeł pobożności ludowej. Najczęściej inspiracją były apokryfy, literatu-
ra średniowieczna oraz teatr. Definicję kolędy znajdujemy w ,,Śpiewniku 
kościelnym” Jan Siedlecki Wydanie jubileuszowe(1878-1928) wydrukowa-
nym w Krakowie, Nakład i własność Księży Misjonarzy ul. św. Filipa 19, 
w roku 1947, str.15. …,,kolęda os łacińskiego wyrazu calendae tj. pierwszy 
dzień miesiąca oznaczała u nas początkowo Nowy Rok, później życzenia, 
dary i śpiewy noworoczne, a w końcu także pieśń na Boże Narodzenie, 
którą jeszcze inaczej nazywano symfonią albo rotułą. Kolędy domowe 
zwie się pastorałkami Kolędy śpiewa się od Bożego Narodzenia (Nativitas 
Domini) do Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego). Brzmią one z radością 
z przyjścia na świat Boga – Człowieka i prośbą ażeby Chrystus Pan przez 
łaskę Swą narodził się także w duszach naszych”.

Autorem pierwszej kolędy według tradycji chrześcijańskiej jest św. 
Franciszek z Asyżu i była ona śpiewana w zorganizowanej przez Niego 
szopce. Najstarsza zaś polska kolęda pochodzi z 1424 roku a jej nazwa 
to ,,Zdrów bądź Królu anielski”. W najstarszych polskich kolędach tak 
w treści jak i w melodiach wyśpiewujemy naszą radość z przyjścia Jezusa 
Chrystusa ,,Bóg porzucił szczęście Swoje, wszedł między lód ukochany 
dzieląc z nim trudy i znoje…”.

Ubóstwo żłóbka betlejemskiego, garść  siana i drobniutka postać 
Dzieciątka mówi o Jego ogromnej miłości do nas ,,Niemało cierpiał nie-
mało…”. Boże Narodzenie budzi w sercach naszych uczucie ogromnej 
radości, jakaż to radość dla Polaka śpiewać  Bogu ,,Lulaj że Jezuniu, moja 
perełko, lulaj ulubione me pieścidełko…” Ileż to rzewnego uczucia w roz-
ważaniu dziecięcej bezsilności Boga: Jezus malusieńki, leży wśród stajen-
ki, płacze z zimna nie dała Mu Matula sukienki – bo uboga była …”

Dawno już uznano doniosłą rolę pieśni kościelnych w językach na-
rodowych, jako czynnika wychowującego pod względem etyczno-religij-
nym. O naszych polskich pieśniach religijnych można śmiało stwierdzić, 
iż zawarły w sobie całą dogmatykę katolicką i katolickie zasady moralno-
ści. Polska pieśń kościelna stała się ludowi naszemu tak drogą, iż pieśni tej 
nie będzie można go pozbawić nigdy, bez narażenia na szwank praktycz-
nej strony jego wiary. Co więcej dziś lud polski żyjący na obczyźnie widzi 
w niej odczuwalny znak przynależności religijnej i narodowej, zwłaszcza 
dziś kiedy tak wielu naszych rodaków pracuje za granicami kraju.

 
Przykładem pieśni religijnej łączącej w sobie radość serca, senty-

mentalizm i miłość do Polski jest ,,Pieśń o narodzeniu Pańskim” zwana 
powszechnie jako kolęda p.t. ,,Bóg się rodzi”. Jej autorem jest Franciszek 
Karpiński. Pisał on religijne poematy pełne radości serca, sentymenta-
lizmu i miłości do Ojczyzny. Niedaleko Przemyśla tuz nad Sanem leży 
Dubiecko, dawna posiadłość Krasickich. Gdy Polska znalazła się w nie-
woli  trzech zaborców, często myśląc o zniewolonej Ojczyźnie, zaglądał 
tu Franciszek Karpiński. Tam też zabrał się do pisania bożonarodzeniowej 
pieśni, która dawała by Polakom w tej smutnej rzeczywistości dziejowej 
siłę i wsparcie na te ciężkie dni. Kolęda ,,Bóg się rodzi” wyzwala w każ-
dym gorące uczucia jest niezwykle piękna, a jednocześnie pełna ciepła, 
melodyjności , dostojeństwa, swojskości  a także polskości.  Franciszek 
Karpiński jest również autorem takich pieśni jak ,,Kiedy ranne wstają zo-
rze”, ,,Wszystkie nasze dzienne sprawy”, ,,Zróbcie mu miejsce Pan idzie 
z nieba” czy ,,Królu Boże Abrahama”. Pisał on także rzewne liryki miło-
sne oraz pieśni  patriotyczne. Nawet gdyby Karpiński nie napisał żadnych 
innych utworów przeszedł by do historii narodowej kultury jako twórca 
narodowej kolędy ,,Bóg się rodzi”.

Wdzięczni jesteśmy Karpińskiemu za wspaniałe pieśni i za tę kolędę, 
która stanowi chlubę narodową i która tak chętnie śpiewamy w świąty-
niach i rodzinnym gronie. A zachętą niech będą słowa ze starego polskie-
go kancjonału:

,,Maszli śpiewać z serca śpieway, Boga y siebie nie zdradzay”.    
opracował Jan Burek
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11 listopada 1918r. to data, która uzna-
na jest za początek niepodległości, to 
tego dnia po 123 latach niewoli Polska 
odrodziła się jako suwerenne i niepod-
ległe państwo. 11 listopada jest najważ-
niejszym polskim świętem państwowym, 
obchodzonym co roku dla upamiętnienia 
rocznicy odzyskania przez Naród Polski 
niepodległego bytu państwowego. Dzień 
ten jest dniem wolnym od pracy. Główne 
obchody, z udziałem najwyższych władz 
państwowych, odbywają się w Warsza-
wie na placu Józefa Piłsudskiego przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza.

Obchody Narodowego Święta Nie-
podległości odbywają się w każdym 
zakątku Polski. W naszej miejscowości 
również uczciliśmy tę bardzo ważną dla 
państwowości polskiej rocznicę. 11 listo-
pada 2011r. mieszkańcy gminy Koprzyw-
nica zebrali się na Rynku aby wspólnie 
ulicą 11 Listopada w skupieniu przema-
szerować do kościoła p.w. św. Floriana 
i uczestniczyć we mszy św. za Ojczyznę. 
Ulica 11 Listopada jest nietypowa tak z ra-
cji swojej nazwy, jak i z racji tego, iż co-
dziennie kroczą nią setki ludzi: młodzieży 
szkolnej, dzieci i przechodniów. Wszyscy 
ci ludzie codziennie mijają Pomnik Pa-
mięci lecz 11 listopada jest okazją aby 
się przy nim zatrzymać i pochylić głowę 
w hołdzie bohaterom naszej wolności. 

W tegorocznym przemarszu brali 
udział przedstawiciele: Urzędu Gminy 
Koprzywnica, szkół z terenu gminy, OSP 
z terenu gminy, różnych innych organiza-
cji oraz poczty sztandarowe. Niebywałą 
zaś atrakcją uroczystego przemarszu stał 
się jeździec w osobie p. Jerzego Marcja-
na oraz dwie bryczki wiozące przedsta-
wicieli Związku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Wojennych. Aby uczcić 93 już rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
wszyscy uczestnicy po mszy św. któ-
rej przewodniczył ks. Proboszcz Jerzy 
Burek, udali się pod Pomnik Pamię-
ci Walczących o Wolność aby poprzez 
uroczyste złożenie kwiatów oddać hołd 
bohaterom naszej wolności.

Pod Pomnikiem Straceń ks. Jerzy Burek 
odmówił modlitwę za poległych a p. Bur-
mistrz Marek Jońca wygłosił wymowne prze-
mówienie, w którym zaakcentował również 

93. rocznica Odzyskania przez Polskę

Niepodległości
elementy współczesnego patriotyzmu XXI w. 
Do młodzieży mówił: ,,… o miłości do ojczy-
zny można mówić wiele. Trudniej o niej świad-
czyć. Obchodząc dziś 93 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, chciałbym tu 
zachęcić do kształtowania nowoczesnego pa-
triotyzmu, przypominając wartości jakimi są: 
wzajemny szacunek i dbałość o język, o pol-
szczyznę. Wierność omówionym wartościom 
sprawdza się nie tylko w czasach trudnych dla 
Polski, ale także w naszym codziennym, także 
szkolnym życiu. Czy potrafimy je docenić tak 
jak docenili je ludzie przed ponad 93 laty”. 

Po przemówieniu p. burmistrza nastąpił 
moment składania kwiatów, uczyniły to nastę-
pujące delegacje:
- przedstawiciele Związku Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów wojennych,

- przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy,

- przedstawiciele Rady Miejskiej w Koprzyw-
nicy,

- przedstawiciele Miejsko – Gminnego Zarzą-
du Ochotniczych Straży Pożarnych,

- przedstawiciele oświaty: Szkoła Podsta-
wowa w Koprzywnicy, Szkoła Podstawo-
wa w Gnieszowicach, Szkoła Podstawowa 
w Niedźwicach, Szkoła Podstawowa w Po-
stronnej, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Koprzywnicy)

- przedstawiciele Przedszkola ,,Pod sosnami”,
- młodzież ze świetlicy środowiskowej 

w Niedźwicach,
- przedstawiciele Uczniowskiego Klubu Spor-

towego ,,Arka Koprzywnica”,
- przedstawiciele Miejsko – Gminnego Ośrod-

ka Kultury i Sportu w Koprzywnicy,
- przedstawiciele Miejsko – Gminnej Bibliote-

ki Publicznej w Koprzywnicy,
- W-ce Prezes Związku Powiatowego Ochot-

niczych Straży Pożarnych Waldemar Ma-
ruszczak,

- przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
w Błoniu,

- przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
W Sośniczanach,

Wszyscy uczestnicy święta mieli również 
okazję wysłuchać ciekawej części artystycz-
nej, przygotowanej przez dzieci ze szkoły 
podstawowej w Niedźwicach.

Pragniemy dziękować wszystkim uczest-
nikom święta za pamięć, za chęć wspólnego 
uczczenia tej jakże ważnej dla Narodu Pol-

skiego rocznicy oraz za naukę patriotyzmu dla 
młodego pokolenia Polaków. 

Kontynuacją uroczystych obchodów Na-
rodowego Święta Niepodległości w Koprzyw-
nicy była inscenizacja listopadowa, którą 
przygotowały grupy działające przy MGOKiS 
w Koprzywnicy. Dzieci zatańczyły dwa pol-
skie tańce narodowe: krakowiaka i poloneza, 
za które zostały nagrodzone gromkimi bra-
wami. Część teatralna całej inscenizacji była 
bardzo ciekawa i nasycona głęboką symboli-
ką narodową, charakteryzowała się również 
niepowtarzalną grą młodych niesamowicie 

zaangażowanych w swoje role aktorów. Po za-
kończonej inscenizacji widzowie wychodzili 
zachwyceni i pełni podziwu dla pracy, zarów-
no tej jaka została wykonana podczas przygo-
towania młodych ludzi do występu, jak i tej 
nad choreografią i scenografią przygotowaną 
przez instruktorów pracujących w MGOKiS 
w Koprzywnicy.

Pragniemy dziękować wszystkim uczest-
nikom święta za pamięć, za wspólne i godne 
uczczenie tej jakże ważnej dla Narodu Pol-
skiego rocznicy oraz za naukę patriotyzmu dla 
młodego pokolenia Polaków. 

lz
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Uroczystość nadania Ks. Ignacemu 
Bokwie tytułu profesora belwederskie-
go, czyli naukowego tytułu profesora, 
odbyła się 5 grudnia 2011 roku w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie. Ks. Bokwa 
jest wykładowcą na Uniwersytecie Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie 
i Radomiu oraz autorem wielu książek 
i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

lz: Witam, Księdza bardzo serdecznie. 
Bardzo się cieszę, że wygospodarował Ksiądz 
czas na to aby podzielić się z czytelnikami Ko-
przywnickich Pejzaży swoimi osiągnięciami 
w dziedzinie nauki.  Księże Profesorze, pocho-
dzi Ksiądz z gminy Koprzywnica, a dokładniej 
z Sośniczan. Proszę powiedzieć, w jaki sposób 
człowiek wywodzący się z małej wioski wspiął 
się na tak ogromne wyżyny naukowe? Czemu 
lub komu zawdzięcza Ksiądz swój sukces? 

ks. Ignacy Bokwa: Zanim odpowiem na to 
pytanie, serdecznie podziękuję za zaproszenie 
mnie do tej rozmowy. Czuję się tym zaszczy-
cony i wyróżniony, bardzo dziękuję. A co do 
mnie i mojej drogi życiowej, to zawsze lubi-
łem szkołę i naukę. Kiedy w Sośniczanach 
moje zajęcia pierwszoklasisty zaczynały się 
na przykład o godzinie 10.55, to już ubra-
ny, z tornistrem na plecach, krążyłem wokół 
szkoły od godziny 10.00. A dodam, że mój 
dom rodzinny jest położony około 40 metrów 
w linii powietrznej od szkoły, przez drogę… 
Życie na wsi było ciężkie i wymagające, i to 
mnie dopingowało, żeby w życiu coś osią-
gnąć, żeby robić coś innego, a zwłaszcza to, 
co mnie interesowało. I żeby być pożytecz-
nym dla innych. Poszedłem drogą powołania 
kapłańskiego i wcale nie myślałem o drodze 
naukowej. Po rocznej pracy na parafii w Ra-
domiu ksiądz biskup Edward Materski posłał 
mnie na dalsze studia specjalistyczne do Rzy-
mu. Niezbyt chętnie zostawiałem parafię, mło-
dzież, ale jakoś się z tym pogodziłem. Potem 
odkryłem, że uprawianie nauki może dawać 
wiele radości. Dzięki zrozumieniu mojego 
biskupa, poczynając od 1990 roku mogłem 
zacząć wykłady w Warszawie na ówczesnej 

Akademii Teologii Katolickiej, przekształconej 
w 1999 roku w Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. I tak zostało do dziś. Bardzo 
wiele zawdzięczam moi rodzicom i nauczy-
cielom, w Koprzywnicy (zwłaszcza panu Jano-
wi Czajkowskiemu) i w Sandomierzu (przede 
wszystkim pani Ligii Kurasiewicz). Kiedy dziś 
spotykam się z młodzieżą, to podświadomie 
staram się naśladować piękne wzory moich 
nauczycieli, którzy są moim natchnieniem 
po dziś dzień. Do tego grona osób ważnych 
w moim życiu zaliczam też mojego rzymskie-
go promotora doktoratu, Niemca, ojca pro-
fesora Karla-Heinza Neufelda SJ. Był bardzo 
rzeczowy, przy tym przyjazny, ale i bardzo 
wymagający. Metody uprawiania teologii na-
uczyłem się głównie od niego. Wiele też za-
wdzięczam księdzu profesorowi Andrzejowi 
Zuberbierowi.

lz: Osiągnął Ksiądz bardzo wiele, na pew-
no w przyszłości jest planowana kontynuacja 
tych naukowych doświadczeń. Czy podzieli 
się Ksiądz z nami swoimi pomysłami i planami 
na dalszą drogę samorealizacji?

ks. Ignacy Bokwa: Mam już kilka pomy-
słów na dalsze książki. Chciałbym się w nich 
zająć problematyką katolickiej nauki o Jezusie 
Chrystusie (chrystologii) i Trójcy Świętej (tryni-
tologii) w obliczu tak zwanej pluralistycznej 
teologii religii. Jest to cały zespół teorii pod-
ważających jedyność pośrednictwa zbawcze-
go Jezusa Chrystusa i Kościoła. Może w Pol-
sce mało się jeszcze na ten temat słyszy, ale 
z pewnością nauki te dotrą z czasem i do nas. 
Zwolennicy tych nowych teorii twierdzą na 
przykład, że wcielenie Boga nastąpiło nie je-
den raz, lecz wielokrotnie, w różnym natęże-
niu, a Jezus Chrystus jest tylko jednym z tych 
wcieleń. To stawia wyzwania naszej wierze, 
na te wyzwania teologia musi odpowiadać.

lz: Wykładał Ksiądz m.in. na Uniwersyte-
cie Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu, 
jest też Ksiądz wykładowcą na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie i Radomiu. Zetknął się Ksiądz z zagranicz-

ną i rodzimą młodzieżą.  Czy według Księdza 
realia studiowania w kraju a za granicą bardzo 
się różnią?

 ks. Ignacy Bokwa: Owszem, różnice takie 
istnieją. Po pierwsze dotyczą one warunków 
materialnych studiowania. W naszym kraju 
materialna baza studiowania ulega wciąż po-
prawie, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia 
w tej dziedzinie. W kwestii samego studiowa-
nia można dostrzec chyba nieco większe za-
angażowanie młodzieży studiującej na przy-
kład w Niemczech. Nasi studenci najczęściej 
muszą pracować, by móc utrzymać się na stu-
diach. Skutkuje to ich przemęczeniem bądź 
nieobecnością na wykładach i seminariach. 
Jednak ludzi ciekawych świata i wiedzy o nim 
spotkałem wszędzie. A to jest wielka radość 
dla wykładowcy akademickiego.

lz: Czy polski absolwent studiów wyż-
szych musi wyjeżdżać za chlebem za granicę? 
Co zdaniem Księdza należy zrobić, aby temu 
przeciwdziałać i w jaki sposób można zatrzy-
mać młodych, zdolnych ludzi w kraju?

ks. Ignacy Bokwa :Młodym ludziom 
chciałbym powiedzieć coś, o czym nie myślą 
często oni sami lub ich rodzice bądź doradcy, 
jeśli idzie o wybór kierunku studiów. Często 
młodzi ludzie ulegają „owczemu pędowi” 
i masowo podejmują studia z psychologii, 
pedagogiki czy przysłowiowej administracji 
i zarządzania. Zanim przystąpią do studiów, 
muszą wiedzieć, że będą mieli poważne pro-
blemy ze znalezieniem zatrudnienia w naszej 
Ojczyźnie. Dlatego naturalną konsekwencją 
jest potem poszukiwanie pracy zagranicą, 
podczas gdy przy odrobinie zastanowienia 
mogliby z łatwością wyszukać taki kierunek 
studiów, co do którego wiadomo, że bez tru-
du znajdą potem zatrudnienie. Niektóre firmy 
fundują nawet stypendia, byle potem u nich 
pracować, i to za przyzwoite pieniądze. Nie-
wiele daje studiowanie dla samego studiowa-

Ks. Ignacy Bokwa
otrzymał tytuł 

profesora belwederskiego 
- gratulujemy!!!

nia, zdobycia dyplomu. Owszem, jest to no-
bilitacja, ale młodzi ludzie powinni uczyć się 
realizmu – im wcześniej, tym lepiej.

lz: Jest Ksiądz przykładem dla wielu mło-
dych ludzi. Osoba Księdza pokazuje, że w dzi-
siejszych czasach można zdziałać wszystko, 
jeżeli ma się do tego motywację i szczere chę-
ci. Młodzież potrzebuje takich autorytetów. 
W obecnym czasie obserwuje się niepokojący 
kryzys  autorytetów i kryzys wiary młodego po-
kolenia. Czy ma Ksiądz receptę, jak temu zapo-
biec i jak pomóc  młodym  szukać wskazówek 
i drogowskazów w swoim własnym życiu?

 ks. Ignacy Bokwa Może zdziałać wszyst-
ko to za wiele powiedziane, ale trzeba mieć 
marzenia i plany na przyszłość o jeden, dwa 
numery większe niż to, co się potem osią-
gnie. Być autorytetem to zwłaszcza w naszych 
czasach rzecz niebywale trudna. Oświecenie 
rozmontowało bowiem autorytet, został on 
ośmieszony i pokazany jako zbędny i szko-
dliwy dla rozwoju człowieka. To skutkuje dziś 
naturalną niejako niechęcią do instytucji – 
w tym państwa i rodziny  - i do autorytetu. Jeśli 
o mnie chodzi, to jestem wdzięczny Bogu za 
to, że znalazłem w moim życiu wielkie autory-
tety. Jednym z nich był tragicznie zmarły przed 
dwoma laty ksiądz Jan Wojtan. W latach 1972-
76 był on wikariuszem w pobliskim Klimon-
towie. Był wychowawcą i drogowskazem dla 
wielu, zwłaszcza młodych, ludzi. A młodym 
ludziom chciałbym dać pod rozwagę to, by 
nie ufali zbytnio własnej ocenie sytuacji, by 
nie szli za fałszywymi prorokami, lekceważąc 
przy tym miłość i wskazania swoich rodziców, 
wychowawców i nauczycieli. Ci ludzie pragną 
waszego dobra, uwierzcie w to. I zaufajcie im. 
Kiedyś, gdy sami założycie swoje rodziny, gdy 
będziecie się troszczyć o innych, podziękuje-
cie im za to.

lz: Dziękuję Księdzu za rozmowę.

Konferencja była elementaem dobiega-
jącego końca projektu „RAZEM! – inicjaty-
wy z obszaru ekonomii społecznej” adreso-
wanego do osób wymienionych w katalogu 
odbiorców Działania 7.2.2 PO KL, a także 
pracowników instytucji rynku pracy oraz in-
stytucji pomocy i integracji społecznej z te-
renu województwa świętokrzyskiego.

Zasadniczym celem projektu było pod-
niesienie poziomu wiedzy i kompetencji 
uczestników w zakresie zakładania podmio-
tów ekonomii społecznej, zachęcanie do 
nawiązywania współpracy lokalnej ukierun-
kowanej na rozwiązywanie problemów spo-
łecznych oraz motywowanie do utworzenia 
podmiotów ekonomii społecznej. Cel ten 
zrealizowaliśmy poprzez szkolenia z zakre-
su ekonomii społecznej, spotkania na temat 
partnerstwa lokalnego oraz indywidualne 

i grupowe poradnictwa prawno – księgowe 
i marketingowe dla nowopowstałych inicjatyw 
z zakresu ekonomii społecznej.

Spotkanie odbyło się w ciekawej, dyna-
micznej formule open- space. Jego ideą było 
wypracowanie wniosków, raportu, rekomen-
dacji do przyszłej współpracy sektora oby-
watelskiego z lokalnymi partnerami mającymi 
wpływ na poprawę zauważonych sytuacji, ob-
szarów problemowych.

Znaczenie nurtu ekonomii społecznej 
systematycznie rośnie, kolejny okres progra-
mowania funduszy europejskich jest na eta-
pie koncepcyjnym, zaznaczania kierunków 
wsparcia, tworzenia ram ogólnych. Wydaje 
się, że znaczna część dofinansowania skiero-
wana zostanie na ten obszar aktywności  spo-
łecznej. Uznaliśmy więc, że warto  - póki czas 
– dać szansę środowiskom kreującym zasady 

dystrybucji środków finansowych by wzięły 
pod uwagę specyfikę ich konsumpcji, specy-
fikę odniesioną do lokalności. W toku obrad 
przy sześciu stołach dyskusyjnych zauważo-
no sporo prawidłowości, które powinny być 
odnotowane jako istotne zjawiska stanowiące 
uwarunkowania dotyczące ekonomii społecz-
nej, oto niektóre warte przytoczenia:
• Liczba uczestników biorących udział w two-

rzeniu polityk publicznych rośnie wraz ze 
szczeblem samorządu terytorialnego – naj-
mniejsza jest niestety w gminie, a najwyższa 
w województwie. Administracja publiczna, 
zapraszając organizacje do współpracy, 
kieruje się kryterium merytorycznym i tery-
torialnym, co nabiera znaczenia na pozio-
mie województwa, na którym zaprasza się 
wielu partnerów ze strony pozarządowej. 
Jednocześnie w powiatach, a niejednokrot-
nie i w gminach, wyraźnie wzrasta rola firm 
zewnętrznych. Często zleca się im cały pro-
ces przygotowywania i opracowania polity-
ki. Nie wpływa to dobrze na wzmacnianie 
specyficzności terytorialnej, która może 
przecież stanowić główny asumpt silnie en-
dogenicznego rozwoju. 

konferencja
Fundacja Nowy Staw zorganizowała 15 grudnia w MGOKiS w Koprzywnicy konferen-
cję pn. „Lokalny kontekst ekonomii społecznej – problem czy okoliczność sprzyjająca?”
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W dniach 16. i 23. listopada 2011r. zostały otwarte 
dwa nowe obiekty, a mianowicie świetlica wiejska w Be-
szycach (16.11.2011r.) oraz w Dmosicach (23.11.2011r.). 
Wnioskodawcą obydwu zadań był Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy.

 

Budowa tych obiektów odbyła się w ramach projektu p.n. 
„Poprawa stanu infrastruktury społecznej na terenie Gminy Ko-
przywnica poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowo-
ściach Dmosice i Beszyce wraz z zagospodarowaniem terenu” 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”. 

Obydwa wydarzenia skupiły wielu zaproszonych gości, 
władze miasta i gminy Koprzywnica oraz lokalną społeczność. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. odprawianą (w Beszy-
cach) przez Ks. Rafała Golinę w asyście Ks. Jerzego Burka – 
proboszcza parafii p.w. św. Floriana w Koprzywnicy oraz O. 
Marcina Ćwieka natomiast w Dmosicach Msza została odpra-
wiona przez ks. Mariusza Mazura – proboszcza parafii p.w. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sulisławicach.

W otwarciu świetlicy w Beszycach udział wzięli m.in.: 
Marek Jońca – Burmistrz miasta i gminy Koprzywnica, Ali-
cja Stępień – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy, Anna Paluch - Przewodnicząca Rady 
Miejskiej, Ks. Rafał Golina, Ks. Jerzy Burek, O. Marcin Ćwiek, 
Anna Urbańska – przewodnicząca KGW, radni rady Miejskiej 
w Koprzywnicy, sołtysi, przedstawiciele młodzieży oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy. 

W Dmosicach natomiast obecni byli: Łukasz Skórski - kie-
rownik sekcji do działań 1.7, 3.3, 3.4 ze Świętokrzyskiego Biura 
Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Stanisław Baska - konsul-
tant Programu Integracji Społecznej, opiekun merytoryczny 
założenia Stowarzyszenia „Nasze Dmosice”, Marek Jońca bur-
mistrz miasta i gminy Koprzywnica, ks. Mariusz Mazur pro-
boszcz parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Sulisławicach, przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy, zespół ludowy Powiślanie, 
Nina Szymańska - prezes Stowarzyszenie „Nasze Dmosi-
ce”, Barbara Zych - przewodnicząca KGW, Józef Krupka - pre-
zes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosicach, przedstawiciele 

Otwarcie świetlic wiejskich
Rady Miejskiej w Koprzywnicy, przedstawiciele sołectw, lokal-
na społeczność. 

Podczas otwarcia świetlicy w Beszycach można było po-
dziwiać występy taneczne przygotowane przez dzieci i mło-
dzież – mieszkańców Beszyc, byli to: Ania i Tomasz Papka, 
Paulina Beraś i Ania Malecka, Adrian Beraś i Alicja Kubicka 
a śpiewał Krzysztof Rzepecki. W Dmosicach zaś przygotowa-
na została wystawa prac malarskich autorstwa Mariusza Żurka 
oraz dziecięce prace poplenerowe organizowanego w wakacje 
przez MGOKiS. Ponadto w obydwu tych budynkach znajdo-
wały się prace plastyczne mieszkańców - uczestników waka-
cyjnego pleneru dziecięcego.

Po częściach artystycznych nastąpiło uroczyste przecięcie 
wstęgi, otwarcie budynków oraz ich poświęcenie. Następ-
nie wszyscy przybyli goście mogli zwiedzić obiekty świetlic. 
W obydwu przypadkach wszyscy goście mieli również możli-
wość obejrzenia prezentacji multimedialnych w Beszycach pt. 
,,Chwile spędzone razem” – przedstawiła ją Dyrektor  MGOKiS 
Alicja Stępień oraz w Dmosicach przygotowanej przez Karo-
la Szymańskiego p.t. ,,Nasze Dmosice” a zaprezentowała ją 
p. Nina Szymańska Prezes Stowarzyszenia ,,Nasze Dmosice”. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się księgi pamiątkowe, do 
których wpisywali się wszyscy uczestnicy obydwu imprez. Na 
koniec wykonano wspólne zdjęcia.

Serdeczne podziękowania należą się sponsorom dzięki, 
którym prace przy budynkach świetlic udało się sprawnie do-
prowadzić do końca. Podziękowania kierujemy dla Prezesa Ko-
palni Dolomitu w Sandomierzu p. Longina Bokwy i p. Marka 
Zająca Kierownika w Jurkowicach za przekazanie i przywóz 
kamienia – dolomitu i ziemi do prac związanych z zagospo-
darowaniem terenu wokół świetlic w Beszycach i Dmosicach. 
Podziękowania należą się również p. Burmistrzowi Markowi 
Jońcy i pracownikom Urzędu Gminy za pomoc ww.  pracach. 
Sponsorem telewizora ufundowanego dla świetlicy w Dmosi-
cach jest firma kładąca tory REM-TOR z Bydgoszczy. Dziękuje-
my również wszystkim  innym sponsorom dobrego serca.  

ao

• Udział obywateli w tworzeniu polityk dotyczących spraw 
społecznych reguluje wiele ustaw, przy czym najczęściej 
przypisują one organizacjom pozarządowym rolę dorad-
czą i opiniującą. Małe, młode organizacje nie mają takiej 
szansy. Z kolei procedury tworzenia i wdrażania polityk 
publicznych stosowane w praktyce przez samorządy są 
bardzo zróżnicowane, jak np. w zakresie form komuni-
kacji wykorzystywanych przy konsultacjach w związku 
z tworzeniem polityki. Ustawodawstwo pozostawia także 
samorządom pewną swobodę, jeśli chodzi o kształt lokal-
nych polityk, tak aby były one dopasowane do lokalnych 
potrzeb i warunków.

• Tworzenie polityk publicznych sporadycznie planowane 
jest przez administrację jako pewien proces składający się 
z sekwencji zaplanowanych działań. W praktyce ma ono 
charakter fragmentaryczny i nieciągły, a organizacje anga-
żowane są najczęściej tylko na jego wybranych etapach. 
W początkowej fazie procesu tworzenia danej polityki, 
kiedy następuje identyfikowanie potrzeb i diagnozowanie 
problemów, kluczową rolę odgrywają samorządy. Na ko-
lejnym etapie, polegającym na określaniu celów polityki 

publicznej, bywają tworzone zespoły zadaniowe z udziałem 
organizacji pozarządowych. Zespoły te biorą także udział 
w planowaniu konkretnych zadań, harmonogramu i budżetu 
jeszcze przed uchwaleniem dokumentu przez rady gminy, 
powiatu lub sejmiku wojewódzkiego. Jest to jednak praktyka, 
której organizacje obecne na spotkaniu mało doświadczyły, 
ponieważ stoją one dopiero na początku swojego rozwoju

• Kształt ekonomii społecznej nie powinien być narzucany sys-
temowo przez państwo. Ustawodawstwo powinno pozwalać 
na swobodną realizację rzeczywistych potrzeb dając przy 
okazji wprost i bez wątpliwości prawnych możliwość swo-
bodnego zarabiania przy realizacji celów wspólnotowych

• Ciężar rozwijania kompetencji ekonomii społecznej to cię-
żar rozwijania kompetencji osobistych i systemowych –ludzi 
i organizacji realizujących tę dziedzinę.

• Warto tak ustawić kierunki pomocy ekonomii społecznej, by 
wciąż – jak w mijającym okresie programowania – pomagać 
w rozwoju organizacyjnym, zarządczym podmiotom ekono-
mii społecznej

• Cechy charakteryzujące liderów lokalnych to cechy szczegól-
ne, bardzo cenne, stanowiące istotny potencjał rozwojowy

• Organizacje społeczne powinny wziąć na siebie ciężar troski 
o profesjonalizm działań, przejrzystość, przekonanie otocze-

nia do zaakceptowania swoich działań, cierpliwego bu-
dowania koalicji prorozwojowych, zmieniających jakość 
wzajemnych odniesień i jakość rezultatów działań

Szerszy raport pokonferencyjny przygotowujemy do 
przekazania Departamentowi Pożytku Publicznego w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencja open-space odbyła się w przemiłym świą-
tecznym już klimacie. Dziękujemy przybyłym Gościom, 
dziękujemy Uczestnikom. Wszystkich chyba wzruszył 
przepiękny występ młodzieży, którą opiekuje się artystycz-
nie MGOKi S. Specjalna magia miejsca naszej konferencji, 
wyjątkowość Osoby gospodyni Pani Dyrektor Alicji Stępień 
i zespołu pracowników Ośrodka, wyjątkowość Uczestników 
– wszystko to uczyniły czwartkowe wydarzenie spotkaniem 
niezapomnianym, specyficznym, ważkim.

Miło nam było, gdy przywitał nas w imieniu Miasta 
i Gminy pan Burmistrz Marek Jońca.

Raz jeszcze życzę wszystkim Gościom i Uczestnikom 
wspaniałych, spokojnych Świąt, dobrego nastroju w czasie 
bożonarodzeniowym i wspaniałego, życzliwego Nowego 
Roku.

W imieniu organizatorów – 
Malwina Soroko, koordynator

konferencja Ciąg dalszy ze str. 4
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19 października 2011r. przy temperaturze 150 C i przy 
pięknym słońcu odbył się Jesienny plener malarski w Ko-
przywnicy. W ten piękny dzień 8 malarek z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu przeprawiło się promem 
przez Wisłę aby dotrzeć nad koprzywnicki zalew. 

Z Tarnobrzega były panie: Zofia Kniaź, Zofia Ka-
walec, Halina Całka, Ewa Chciuk, Barbara Jajko, Ada 
Grębowiec i Emilia Grzywacz. Nad zalewem do nich 
dołączyły malarki z Klubu Plastyka Amatora działające-
go przy MGOKiS W Koprzywnicy. Były to panie: Maria 
Kalinowska, Halina Dobrowolska, Janina Materkowska 
i Anna Grzonkowicz. Wspólnie kontemplowałyśmy nad 
pejzażem w okolicy zalewu, żałując, że tegoroczna je-

KONDOLENCJE
„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje”

Stanisławowi Pawlikowi 
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci 
Żony Zofii Pawlik

składają
Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica  

Marek Jońca wraz z pracownikami Urzędu Gminy


Stanisłwaowi Pawlikowi
Wyrazy współczucia i żalu 

w związku ze śmiercią
Żony

Zofii Pawlik
składają

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Paluch 
wraz z Radnymi Rady Miejskiej

Jesienny Plener Malarski

,,Uchwyć babie lato tegorocznej jesieni”
sień jeszcze nie nabrała złotych kolorów. Drzewa jeszcze 
zachowały zieleń a trawy wokół zalewu przypominały 
wręcz sierpniowe klimaty.

Pomimo to tak jak w nazwie tego jednodniowego ple-
neru malarki w swoich obrazkach próbowały uchwycić 
,,babie lato tegorocznej jesieni”.

Na większości obrazków malowanych na tekturze 
farbami temperowymi ukazany został pejzaż z zalewem, 
z rudo złotymi drzewami w typowo jesiennej słonecznej 
aurze. Na niektórych obrazkach namalowano tez kościół 
p.w. św. Floriana, który obejrzałyśmy tylko z zewnątrz 
ze względu na ograniczony czas. A tu jeszcze w Domu 
Kultury czekał na nas poczęstunek, kawa, herbata  

i wyśmienita pieczona w domu przez p. Małgosię Sa-
rzyńską szarlotka z pysznym wiśniowym sosem do po-
lewania. 

Gościnność, miłe przyjęcie przez dyrektor DK p. Ali-
cję Stępień, piękne krajobrazy Koprzywnicy i pogoda 
zachwyciły malarki. Powstało 12 obrazów wystawionych 
na wystawie od 9 listopada 2011r. w MGOKiS w Ko-
przywnicy.

opiekun grupy
Helena Pilecka

Odpust 
w Łukowcu

Jak co roku w listopadzie pracownicy MGOKiS w Ko-
przywnicy otrzymują zaproszenie od parafian z Łukowca na 
mszę św. odpustową ku czci błogosławionej Karoliny Kóz-
kówny. Dnia 18.11.2011r. również uczestniczyliśmy w uro-
czystej mszy św., której przewodniczył i kazanie wygłosił 
były wikariusz parafii Matki Bożej  Różańcowej ks. Adrian 
Kalek. 

Ks. Adrian tak mówił o życiu i świadectwie błogosławio-
nej Karoliny ,,Karolina Kózka została błogosławioną. Ale za-
decydowała o tym nie tylko męczeńska śmierć w obronie 
godności! Zadecydowało o tym także a może przede wszyst-
kim jej życie! Bo świętym człowiek nie staje się w ciągu jed-
nej chwili. Świętość, to upodabnianie się do samego Boga.”

We mszy św. uczestniczyli również przedstawiciele 
władz gminy tj. p. Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 
Marek Jońca, Sekretarz p. Dorota Kruszec-Nowińska, Rad-
ny wsi Łukowiec Artur Bernyś oraz licznie zgromadzeni  pa-
rafianie.

lz
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Od pewnego czasu na terenie miasta i gminy Koprzywni-
ca wzrosło zainteresowanie warsztatami kosmetycznymi. Aby 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom pań w MGOKiS w Koprzywni-
cy zorganizowano serię warsztatów kosmetycznych, w których 
bardzo chętnie uczestniczyło wiele pań z terenu całej gminy. 
Spotkania z paniami poprowadziła p. Urszula Pasik – konsul-
tantka znanej firmy kosmetycznej. 

Ćwiczeń i warsztatów w zakresie makijażu nigdy nie jest za 
wiele. W tej dziedzinie również wiele rzeczy  często się zmienia 
np. na rynek wchodzą nowe kosmetyki, zmieniają się modowe 
trendy lub też upływający czas każe zweryfikować wcześniej-
sze przyzwyczajenia… Poza tym robienie makijażu to  bardzo 
przyjemne zajęcie zapewne dla każdej z pań. Upiększanie twa-
rzy i ciała sprawia bowiem kobietom  mnóstwo radości. Dla-
czego miałybyśmy sobie tego odmawiać ? 

Na bezpłatne spotkania z p. Urszulą zapraszamy te wszyst-
kie panie, które jeszcze nie uczestniczyły w zajęciach, zapew-
niamy miłą atmosferę, nowe ciekawe doświadczenia w sferze 
makijażu oraz mnóstwo pozytywnej i wyrafinowanej zabawy 
kosmetykami.

lz

czyli spotkania kosmetyczne 
w Domu Kultury

Niezwykła atmosfera adwentu i Świąt  Bożego Narodzenia 
zagościła w koprzywnickim domu kultury dzięki organizowa-
nym w grudniu cyklicznym warsztatom florystycznym i wysta-
wie aranżacji stołów bożonarodzeniowych czynnej 18-19.XII 
br. 

Na spotkaniach uczestniczki  tworzyły różnego rodzaju 
kompozycje z wykorzystaniem naturalnego bogactwa otacza-
jącej nas przyrody. Od pięknych wieńców adwentowych po 
olśniewające stroiki, niepowtarzalne pachnące choinki i girlan-
dy a także inne przykłady interesujących dekoracji wnętrz. Po-
wstałe prace wspaniale łączyły czar tradycji z nowoczesnymi 
trendami, kształtem i techniką wykonania, wprowadzając już 
urok tych najbardziej ze wszystkich „czarodziejskich” Świąt.

Podziw i zainteresowanie wzbudziły przygotowane aranża-
cje 13 stołów świątecznych przez: chór ludowy „Powiślanie”, 
Koła Gospodyń Wiejskich z Błonia, Beszyc, Dmosic, Sośniczan 
i Zbigniewic, Szkołę Podstawową w Koprzywnicy i Niedźwi-
cach, Zespół Szkół Ogólnokształcący w Koprzywnicy, koło flo-
rystyczne z terenu naszej gminy, szkolne koło florystyczne „Im-
presja” z Łoniowa oraz emerytki z Krzcina i sołectwo Krzcin. 
O ich niekonwencjonalnym i efektownym wyglądzie decydo-
wały min. piękna zastawa stołowa, wyszukane naczynia, cenne 
szkło, szlachetne sztućce i oczywiście bielizna stołowa. Prezen-

Jak się malować

Świąteczne 
inspiracje 
w domu 
kultury

towane stoły charakteryzowało bogactwo form, niezwykłe po-
łączenia kolorów, kształtów, blask świec i nuta baśniowej fanta-
zji. W miejscu centralnym stołu wigilijnego i tych świątecznych 
umieszczono z szacunkiem na sianie świąteczny opłatek wi-
gilijny, symbol pokoju i dobra. Na stołach znajdowały się też 
ciekawe choinki, dekoracje świeczników, piękne stroiki, wianki, 
girlandy, cudowne śnieżynki z papieru czy bombki ze wstąże-
czek i cekinów oraz słodkie orzechowe cukierki. Nie zabra-
kło prawdziwych pysznych ciasteczek, ciast w kształcie cho-

inki i tradycyjnych pierników. Wszystko pachniało, błyszczało, 
iskrzyło i cieszyło oko uczestników i zwiedzających wystawę, 
wprowadzając klimat i nastrój świąteczny. 

Wszystkim osobom uczestniczącym tak aktywnie i z pasją 
w grudniowych warsztatach oraz przygotowującym urokliwą 
wystawę „Aranżacje stołów bożonarodzeniowych” serdecznie 
dziękuję. Jestem przekonana, że będą one inspiracją do po-
wstania równie interesujących prac w domach mieszkańców 
naszej gminy i nie tylko.

AS
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GOŚCILI U Nas LIDErzy 
z województwa łódzkiego

Kontynuowanie wizyt studyjnych jest dobrą praktyką MGO-
KiS w Koprzywnicy. Tym razem 14.10.2011r. gościliśmy siódmą 
już grupę, teraz z województwa łódzkiego. Grupy chętnie wy-
bierają Koprzywnicę na miejsce docelowe swojego wyjazdu, 
ponieważ uważana jest ona za ciekawy zakątek, w którym 
zainspirować się można wieloma interesującymi pomysłami 
w dziedzinie szeroko pojętych działań społecznych oraz po-
znać ciekawe sposoby aktywizacji lokalnej społeczności.   

Koprzywnicę odwiedziły kobiety z gmin: gm. Budziszewi-
ce-wieś Rękawiec, gm. Rzeczyca-wsie Grotowice, Rzeczyca, 
Zawady, gm. Sławno, gm.  Żelechlinek, gm. Paradyż-wieś Ho-
noratów, gm. Łęki Szlacheckie - wieś Tomawa i 2 kobiety i je-
dyny mężczyzna lider z gm. Lgota Wielka- wieś Kolonia Lgota. 
Szkolenie wyjazdowe dla liderów z łódzkiego zorganizowane 
było ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego przez Fundację Akade-
mia Integracji Społecznej. Grupą moderowała Krystyna Fuerst, 
prezes Fundacji.

W MGOKiS w Koprzywnicy grupę przyjmuje dyrektor DK 
Alicja Stępień. Podczas pobytu u nas goście wysłuchują wy-
kładu połączonego z prezentacją multimedialną, dotyczącego  
działalności Domu Kultury i Urzędu Miasta i Gminy. Następnie  
grupa wyjeżdża w teren gminy Koprzywnica w celu obserwacji 
dotychczas zrealizowanych pomysłów i przedsięwzięć  zwią-
zanych z działalnością środowiska lokalnego.   

lz                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      

                                                                                                                  

MILIONEr 
z Koprzywnicy - 

szóstka 
w LOTTO

W sobotę 08.11.2011r. w Sklepie Wielobranżowym, nale-
żącym do państwa Potyrańskich ktoś puścił los za 9 złotych, 
a liczby: 3, 4, 5 ,9, 29,39 wytypował terminal. 

W ten sposób prawdopodobnie któryś z mieszkańców 
Koprzywnicy trafił szóstkę i stał się milionerem wygrywając 
tym samym 2 939 070,10. To niebagatelna kwota gratulujemy 
szczęśliwcowi!!! 

Wygrana ta  jest przykładem na to, że szczęście może się 
uśmiechnąć do każdego wystarczy tylko delikatnie mu dopo-
móc np. zagrać w LOTTO na chybił trafił.

Emerytura to piękny okres w życiu każdego człowieka. 
Mamy dużo czasu, pieniędzy mniej, ale możemy robić to na 
co wcześniej nie mogliśmy sobie pozwolić. W Kole Emerytów 
możliwości jest wiele. Kto lubi podróżować, korzysta z wycie-
czek organizowanych przez Koło, a było ich w tym roku 6. 
Dzięki nim bliżej poznaliśmy nasze województwo. Zwiedzili-
śmy Kielce, Chęciny, Jaskinię Raj, Tokarnię, Busko, Pacanów, 
Wiślicę, Młodzawy, Rytwiany, Kurozwęki, Sandomierz, a także 
Zakopane i Częstochowę.

Organizowane były tez spotkania przy herbatce i zabawy. 
Najciekawsze to spotkania opłatkowe i andrzejki. Na tegorocz-
nych andrzejkach 20 listopada było 40 osób. A przygrywał do 
tańca, bo emeryci lubią tańczyć i śpiewać, zespół w osobach 
p. Stanisława Kozioła i p. Kazimierza Oszczudłowskiego. 
Gdy zabrzmi muzyka nikt nie pamięta o swoich latach i cho-
robach. Wszyscy się bawią, tańczą i śpiewają. Na andrzejkach 
nie mogło zabraknąć wróżb. Niestety nie były one pomyślne. 

w Kole Emerytów 
w Koprzywnicy?

CO sŁyChać 

Zapowiadały groszowe podwyżki emerytur, ale nie ma się co 
martwić na zapas. To tylko wróżba.

Tradycję w Kole jest obchodzenie jubileuszu 75-lecia na-
szych członków. W tym roku taki jubileusz obchodzili p. Mar-
ta Gregorowicz i p. Jan Szeląg. Były życzenia, uściski, drobne 
upominki i nie kończące się ,,100 lat” a do tańca szanowna 
jubilatkę poprowadził p. Zdzisław.

Emeryci umieją Cieszyc się życiem, bo zdają sobie sprawę, 
że tak szybko upływa. Nasze Koło jest jednym z większych Kół 
w powiecie, ale chętnie przyjmujemy nowych członków i sym-
patyków.

Maria Kalinowska
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Cmentarz przy kościele poklasztornym 
stworzył i ogrodził Ks. Prob. Wosiński. Po-
przednio nie było żadnego cmentarza, to też 
furmankami zajeżdżano, wprost z drogi pod 
same drzwi kościoła. Ks. Wosiński tak sam 
o tym mówił: „Nastawszy do Koprzywnicy, 
zauważyłem, że dla odbywania procesji na 
zewnątrz kościoła nie ma odpowiedniego 
miejsca. Plac przy kościele leżący od strony 
południowej był często zajmowany „ad usus 
profanos”. Dlatego w rok po moim nastaniu tj. 
w roku 1875, zająłem przestrzeń ziemi rów-
nolegle do domu zajmowanego przez wika-
riusza, poczynając od strony południowej 
kościoła i tę przestrzeń w roku 1878 murem 
od wschodu, a sztachetkami drewnianymi, ze 
słupkami murowanymi od południa i zachodu 
otoczyłem. Dziś ten plac nazywa się cmen-
tarzem kościelnym. Mając błogą nadzieję, że 
następcy moi urządzą mieszkanie dla siebie 
samych, gdzie dziś mieszka służba kościelna 
(tj. w klasztorze na górze, od strony południo-
wej) pozostawiłem przestrzeń ziemi wolną, na 
wprost kapitularza, dla urządzenia tam zajaz-
dów do mieszkania Księdza Proboszcza”.

Po upływie 86 lat od decyzji Ks. Wosiń-
skiego, Ks. Jan Wiącek postanowił uzupełnić 
to ogrodzenie, według współczesnych wyma-
gań. Zamiast sztachet drewnianych, dano ma-
teriał bardziej trwały, odporny na uszkodzenia, 

tj. żelazną kratę z bogatą domieszką elemen-
tów dekoracyjnych, trzy duże bramy wejścio-
we, oraz 4 mniejsze furtki również z żelaza 
kutego.

Od strony północnej, pobudowano mur 
wzdłuż posesji Wacława Nowińskiego. Gra-
nicę ustalono po obopólnym porozumieniu, 
które usunęło na zawsze waśnie graniczne 
trwające od dziesiątków lat. Dla kościoła jest 
to sprawa bardzo ważna, załatwienie jej po-
zwoli w przyszłości (po uporządkowaniu tego 
placu) na skierowanie procesji dookoła kościo-
ła i klasztoru. Dla sąsiada Nowińskiego mur od 
strony kościelnej ma również doniosłe znacze-
nie, gdyż uchroni jego ogród od szkodnictwa 
ze strony parafii.

CMENTarz GrzEBaLNy
W Koprzywnicy są dwa cmentarze grze-

balne. Cmentarz najstarszy znajduje się tuż 
przy rynku, obok dawnego parafialnego 
kościoła. Chowano zmarłych na pięknym 
wzgórzu. Cmentarz jest otoczony murem 
kamiennym i zajmuje obszar około 500 me-
trów kwadratowych. Po przeniesieniu parafii 
7.X.1821r. do kościoła pocysterskiego, na nie-
użytkach miejskich od strony południowo-
zachodniej, wyznaczono miejsce na „nowy” 
cmentarz grzebalny o obszarze 500 prętów. 

Historia cmentarza w Koprzywnicy

CMENTarz Przy KOŚCIELE POKLaszTOrNyM
W roku 1885 Ks. Prob. Wosiński, obszar ten 
powiększył do dwóch mórg i cały ten nowy 
obszar o figurze prostokąta murem otoczył 
i płytami kamiennymi mur przykrył. Przy bu-
dowie ogrodzenia użył częściowo kamieni po-
zostałych z rozbiórki dawnego kościoła para-
fialnego p. w. „ Wszystkich Świętych” (kościół 
ten został wcześniej już rozebrany). Ks. Prob. 
St. Puławski teren cmentarza grzebalnego od 
strony wschodniej jeszcze o dwie morgi po-
szerzył blokami cementowymi tzw. pustakami 
ogrodził i płytkami cementowymi przykrył.

W roku 1963 Ks. Prob. Jan Wiącek, teren 
„nowego cmentarza”, od strony zachodniej 
o jeden hektar ziemi powiększył i blokami 
cementowymi ogrodził. Na tym cmentarzu 
od strony zachodniej wybudował kostnicę. 
W czasie rozbiórki muru wybudowanego 
przez Ks. Prob. Wosińskiego, znaleziono nie-
które bloki kamienne z felcami i rzeźbami, 
przewieziono je więc do „Muzeum Parafial-
nego”.

W roku 1964 wykonano nową bra-
mę cmentarną z żelaza kutego i mniejsze  
4 furtki (również z kutego żelaza). W tymże sa-
mym roku w ramach „ Czynu Dobroci Sobo-
rowej” ułożono bruk do cmentarza grzebalne-
go, 160 m długi i 5 m szeroki. Bruk otoczony 
z dwóch stron cementowymi palikami, koloro-
wo pomalowanymi.

W 2011r. z inicjatywy Księży Proboszczów 
Jerzego Burka z parafii p.w. św. Floriana i Mar-
ka Dzióby z parafii p.w. Matki Bożej Różańco-
wej wzniesiono nowy mur otaczający cmentarz 
grzebalny. Okazałe ogrodzenie wymurowano 
z piaskowca w odcieniach żółci wydobywa-
nego w Kopalni Dolomitów. Kamień pochodzi 
z kopalni Lipcowa w gm. Dukla, charakteryzuje 
się on wysoką trwałością i odpornością.  

Cała inwestycja możliwa była do wykona-
nia dzięki sfinansowaniu przez Pana Prezesa 
Kopalni Dolomitów Longina Bokwę. Dużym 
zaangażowaniem finansowym  i fizycznym 
wykazali się także parafianie obydwu parafii.

opracowano na podstawie 
- Inwentarza  kościelnego „Fundi instructi” sporządzone-
go własnoręcznie przez Ks. imię Wosińskiego.”
- Cmentarz przy kościele poklasztornym – z inwentarza 
ks. J. Wiącek

W ciągu mijającego już roku 2011 na te-
renie Miasta i Gminy Koprzywnica wiele się 
zmieniło, śmiało można stwierdzić, że były to 
same pozytywne zmiany. Powstały nowe bu-
dynki świetlic wiejskich, dokonano remontu 
już istniejących świetlic, powstało wiele no-
wych placów zabaw dla dzieci oraz altan słu-
żącym mieszkańcom. Odnowiono i zagospo-
darowano tereny wokół zbiorników wodnych 
w miejscowościach na terenie gminy. Zmieniła 
się również sytuacja na drogach gminnych jak 
również na drodze krajowej nr 79 biegnącej 
przez Koprzywnicę.

Gmina w ramach funduszu sołeckiego 
na zadania inwestycyjne zaplanowała kwotę 
62 101,17 zł, z czego środki przeznaczono na 
budowę placu zabaw w Gnieszowicach (wieża 
z daszkiemi ślizgiem, przeplotnia, pomost ru-
chomy, huśtawka z siedziskiem płaskim). Wy-
budowano plac zabaw w  Krzcinie. Cały zestaw 
składa się z: wieży z daszkiem i ślizgiem, prze-
plotni, pomostu ruchomego, huśtawki z siedzi-
skiem płaskim oraz ławki z siedziskiem drew-
nianym, piaskownicy 2x2m, ławki, kosza na 
śmieci oraz ogrodzenia z palisady o dł. 50 mb. 
Na budowę placu zabaw w Ciszycy poniesiono 
wydatki również z funduszu sołeckiego a skła-
da się on z: wieży z daszkiem i ślizgiem me-
talowym, huśtawki z dwoma siedziskami, 2 ła-
wek parkowych oraz karuzeli czteroosobowej. 
W ramach funduszu sołeckiego  wybudowano 
i zamontowano kładkę w Niedźwicach, zaku-
piono kosiarkę – traktorek dla Błonia oraz wybu-
dowano trzy altany rekreacyjne: w Dmosicach, 
Beszycach i w Zbigniewicach Kolonii. Dodat-
kowo na poprawę sytuacji dróg transportu rol-
nego w gminie, również z funduszu sołeckiego, 
przeznaczono kwotę w wysokości 96 000,00 

zł. Zadbano o drogi dojazdowe do pól w Ci-
szycy, Dmosicach, Gnieszowicach, Niedźwi-
cach, Zbigniewicach Kolonii, Trzykosach, Łu-
kowcu, Kamieńcu, Sośniczanach, Postronnej  
i Świężycach.

Dzięki staraniom Urzędu Miasta i Gminy 
wyremontowano wiele istniejących już świe-
tlic wiejskich, które służyć będą mieszkańcom 
gminnych miejscowości. Napisano projekt pn. 
,,Remont sali widowiskowej w świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Ciszyca”. Całość zada-
nia opiewała na kwotę 28 202,75 zł, z czego 
16 050,34 zł to pozyskane środki unijne zaś 
wkład gminy wyniósł 12 152,41 zł. Kolejnym 
projektem realizowanym przez UG był ,,Popra-
wa jakości życia mieszkańców poprzez remont 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Świężyce”. 
Całość przedsięwzięcia wyniosła 38 546,18 zł, 
w tym środki unijne to 24 230,69 zł natomiast 
środki gminne to 14 315,49 zł. Następny pro-
jekt pn. ,,Poprawa infrastruktury społecznej po-
przez remont świetlic wiejskich w miejscowości 
Gnieszowice i Zbigniewice wraz z zagospoda-
rowaniem terenu wokół altany wiejskiej w miej-
scowości Gnieszowice oraz zagospodarowanie 
terenu wokół zbiorników wodnych w miejsco-
wościach Sośniczany i Trzykosy” zrealizowany 
został na kwotę 445 860,53 zł w tym pozyska-
ne środki to 273 563,00 zł zaś wkład gminy 
wyniósł 172 295,53 zł. W ramach tego zadania 
wyremontowano zbiornik wodny w Sośnicza-
nach, zagospodarowano teren wokół zbiorni-
ka wodnego w Trzykosach, wyremontowano 
świetlice wiejskie w Gnieszowicach i Zbignie-
wicach oraz zagospodarowano teren wokół 
altany wiejskiej w Gnieszowicach, która wybu-
dowana została w 2009r. w ramach PPWOW. 
Wszystkie projekty zrealizowane zostały w ra-

mach Europejskiego Funduszu Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zaku-
piono już kolejne projekty budowlane świetlic 
wiejskich dla miejscowości Błonie i Łukowiec.

Na terenie naszej gminy uległ zmianie 
również wizerunek dróg gminnych. Odbu-
dowano drogi na terenach nadwiślańskich, 
które zostały uszkodzone, bądź zniszczone 
zalane w wyniku podtopienia wiosną i latem  
w 2010r., a były to:
• Droga nr 001268T Łukowiec Wieś o dł. 

550m. 
• Droga nr 4222028 Łukowiec - Wał wiślany 

o dł. 650m.
• Droga nr00127AT Ciszyca – Łukowiec 

w miejscowości Ciszyca o dł. 380m.
Odbudowa ww. dróg polegała na wykona-

niu podbudowy mieszanką grysowo – asfalto-
wą i wykonaniu nawierzchni z masy bitumicz-
nej. Łączna kwota robót to 253 872,61 zł.

Ze środków na usuwanie skutków powo-
dzi wyremontowana  została  również droga 
gminna nr 001285T Beszyce Dolne Wieś, któ-
ra została zniszczona przez nawalne deszcze. 
W ramach jej odbudowy wykonano roboty 
rozbiórkowe i ziemne związane z remontem 
istniejących już przepustów, odtworzeniu 
konstrukcji nawierzchni na jezdni oraz odcin-
kowym utwardzeniu poboczy wraz z umoc-
nieniem skarp i dna rowu. Kwota odbudowy 
tej drogi wyniosła 49 490,07 zł.

Do niektórych gruntów rolnych prowa-
dzą drogi dojazdowe jakimi są wąwozy.  
W  Koprzywnicy odbudowano także jedną 
z takich dróg na dł. 223m, a jest nią wąwóz  
lessowy /koło p. Wiatrak/. Prace przy wąwozie 
polegały na umocnieniu nawierzchni z płyt 
drogowych wraz z obustronnym uzupełnie-

niem poboczy z materiału kamiennego. Ca-
łość inwestycji wyniosła 47 380,00 zł.

Na długości 960m przebudowano także 
drogę przy ulicach: Szkolnej, Sportowej i Osiec-
kiej w Koprzywnicy. Przebudowa ta polegała 
na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni asfal-
towej, przebudowie skrzyżowania na ww. uli-
cach w postaci wyniesionej tarczy skrzyżowa-
nia z kostki brukowej, wybudowaniu nowych 
chodników i miejsc postojowych oraz kanaliza-
cji deszczowej na dł. 240m. Poza tym wykona-
no przejścia dla pieszych, dokonano pionowe-
go i poziomego oznakowania jezdni. Całkowity 
koszt całej inwestycji wyniósł 981 071,00 zł.

Zadbano także o drogę na ul. Zarzecze, 
która została zniszczona w wyniku intensyw-
nych dreszczów w 2008r. Odbudowano 700m 
drogi za kwotę 105 042,00 zł. Z powodu tej 
samej powodzi ucierpiała droga nr 001283T 
Beszyce Wieś. Odnowiono 321m ww. drogi 
za kwotę 75 633,32 zł.

Na pewno wszyscy mieszkańcy zauważy-
li, że zmienił się wygląd drogi krajowej nr 79. 
Koprzywniczanie zawdzięczają jej remont Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
z Kielc, jednak Urząd Gminy w Koprzywnicy 
ma duże zasługi co do sprawności w przygo-
towaniu dokumentów oraz szeroko pojętych 
procedur dotyczących odbudowy krajówki.

W ciągu 2011 roku jak widać bardzo zmie-
niło się oblicze naszej gminy, a wraz z nim po-
prawa jakości życia mieszkańców. Rok 2012 
na pewno będzie sprzyjał dalszym inwesty-
cjom gminnym oraz przyniesie wiele nowych 
pomysłów i zmian wizerunku naszej Małej 
Ojczyzny.

na podstawie informacji z UG
przygotowała lz

Pięknieje nam Gmina Koprzywnica
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Informacja z obrad sesji rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 28 października 2011 roku 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalności pożytku publicznego w zakresie realizacji 
zadań publicznych Gminy na 2012rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości  oraz zwolnień z po-
datku w 2012 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych  na 2012 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru for-
mularza informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych, gruntach i lasach oraz deklaracji na po-
datek od nieruchomości, rolny i leśny.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ko-
przywnica na lata 2012 – 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę  i  zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica.

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków 
i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ko-
przywnica.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do-
tyczącego wyznaczenia aglomeracji Koprzywnica. 

15. Wolne wnioski i zapytania radnych.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA NR XIII/83/2011
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2011 rok.

UCHWAŁA Nr XIII/84/11 w sprawie  zmiany Wielo-
letniej Prognozy  Finansowej Gminy na lata 2011-2020

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy na lata 2011-2020 obejmuje zmia-
nę załączników:  Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa 
na lata 2011-2020”, wynikającą z uwzględnienia zmian 
wprowadzonych zarządzeniem Nr 83/2011 BMiG z dnia 
31.10.2011 r., zarządzeniem Nr 88/2011 z dnia 18.11.2011 
r. oraz uchwałą Nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 
listopada 2011 r.

Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:
DOCHODY

- dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 317.960 
zł,

- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 312.158 
zł,

- dochody majątkowe – zwiększono plan  o kwotę 
5.802 zł, która pochodzi z refundacji wydatków po-
niesionych przez gminę w 2009 r., a dotyczących in-
westycji współfinansowanej ze środków UE. 

  
WYDATKI

- wydatki ogółem – zwiększono o kwotę 317.960 zł, 
- wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 327.836 zł, 

w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 59.603 zł,
 - wydatki majątkowe – zmniejszono plan o kwotę 

9.876 zł,

Dane w 2012 r. zmieniono na podstawie projektu 
uchwały budżetowej.

UCHWAŁA  Nr XIV/85/2011 w sprawie przyjęcia 
programu współpracy Gminy Koprzywnica z organiza-
cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie 
realizacji zadań publicznych Gminy na 2012 rok.

Projekt programu współpracy Gminy z organizacja-
mi pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego  na 2012 rok został 
opracowany po uprzednio przeprowadzonych konsulta-
cjach z gminną radą działalności pożytku publicznego 
i gminnymi organizacjami pozarządowymi, które statu-
towo zajmują się realizacją zadań publicznych, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. Nr 96, poz. 843 z późn. zm. )

W projekcie programu uwzględniono także zaplano-
wane na 2012 rok środki w budżecie gminy na realizację 
zadań publicznych, które  będą zlecone współpracują-
cym z gminą podmiotom.

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

W tym stanie prawnym wnoszę o podjęcie uchwa-
ły o przyjęciu przedmiotowego programu do realizacji 
w 2012 roku. 

UCHWAŁA Nr XIV/86/2011
w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów wy-

miaru podatku rolnego na 2012rok
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 późn. zm.) art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr.136, poz 963 
z późn. zm.), Rada Miejska jest uprawniona do obniżenia 
średniej ceny skupu żyta określonej w ust. 2 przyjmowaną 
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gmi-
ny. Wobec tego obniżono cenę skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statycznego z dnia 19 października 2011 
r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwar-
tałów 2011 r. z kwoty 74,18 za 1dT do kwoty 48 zł. za 1dT.

UCHWAŁA Nr XIV/87/2011 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości  oraz zwol-
nień z podatku w 2012 roku.

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 późn. zm.) art. 5 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( 
Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613) oraz obwieszczenia Mini-
stra Finansów z dnia  19 października 2011 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lo-
kalnych w 2012 r.  ( M.P. Nr 95  poz. 961) Rada Miejska 
jest upoważniona do określenia stawek podatku od nie-
ruchomości i zwolnień z podatku. 

W wykonaniu w/w kompetencji Rada Miejska usta-
la stawki podatku od nieruchomości w wysokości nie 
przekraczającej górnych stawek kwotowych określonych 
w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Rada Miejska dokonuje zwolnień z podatku od nie-
ruchomości biorąc pod uwagę potrzeby gospodarcze 
i oczekiwania społeczne. Mając powyższe na względzie 
podjęcie uchwały jest zasadne.

UCHWAŁA NR XIV/88/2011 w sprawie określenia 
wysokości stawek  podatku od środków transportowych  
na 2012 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 późn. 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 z późn. zm. ) oraz  Obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia  19 października 2011 r.  
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2012r / M.P. Nr 95 poz. 961/ i Ob-
wieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 
2011r. w sprawie stawek podatku od środków transpor-
towych obowiązujących w 2012 r. /M.P. Nr 95 poz. 962/ 
Rada Miejska  jest upoważniona do określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 

W wykonaniu w/w kompetencji Rada Miejska usta-
liła stawki podatku od środków transportowych na 2012r 
w wysokości nie przekraczającej górnych  granic stawek 
kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Fi-
nansów.

UCHWAŁA NR XIV/89/2011 w sprawie  określe-
nia wzoru formularza   informacji  o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych, gruntach i lasach oraz deklara-
cji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 
r. Nr 95 , poz.613 z późn. zm. Rada Miejska w drodze 
uchwały określa wzory informacji i deklaracji podatko-
wych obowiązujące na terenie gminy Koprzywnica.  

W formularzach będą zawarte dane dotyczące 
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do 
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego.  

Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podat-
kowych ustalone zostały uchwałą Rady Miejskiej w Ko-
przywnicy Nr  XIV/89/2011 z dnia 30 listopada 2011r. 
w sprawie wzorów  formularzy informacji  o nierucho-
mościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach  
deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, 
rolnym i leśnym.

Uchwalenie nowych wzorów informacji i deklaracji 
podatkowych wynika z konieczności  dostosowania ich 
do obowiązujących przepisów podatkowych.

UCHWAŁA NR XIV/90/2011 w sprawie wieloletnie-
go programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Koprzywnica na lata 2012 – 2016

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 
733 z późn. zm.) rada gminy zobowiązana jest do uchwa-
lenia wieloletniego programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem gminy. Program powinien być opraco-
wany na co najmniej 5 lat i obejmować w szczególności:
- prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu techniczne-

go zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych 
latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lo-
kale mieszkalne;

- analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji 
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, 
z podziałem na kolejne lata;

- planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
- zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania 

czynszu;
- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami 

wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;

- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w ko-
lejnych latach;

- wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem 
na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz 

koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarzą-
du nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest 
jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwesty-
cyjne;

- opis innych działań mających na celu poprawę wyko-
rzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy.

Opracowany program zawiera wszystkie składniki 
wymagane ustawą, a także opis działań mających na 
celu poprawę gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Koprzywnica.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest 
konieczne i uzasadnione

UCHWAŁA NR XIV/91/11 w sprawie zatwierdze-
nia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Ko-
przywnica.

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

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na 
podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XIV/92/11 w sprawie opłat za przyję-
cie przez Oczyszczalnię Ścieków w Koprzywnicy.

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

UCHWAŁA  Nr  XIV / 93 /2011/2011 w sprawie okre-
ślenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
przez gminę Koprzywnica.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pózn. zm. 
) oraz  art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póżn, zm.) Rady Gmin mogą określić w dro-
dze uchwały warunki i tryb finansowania zadań z zakre-
su rozwoju sportu ustalając w uchwale zasady udzielania 
dotacji klubom sportowym na realizację zadań z zakresu 
sportu.

Zgodnie z w/w przepisem Rada Miejska w Koprzyw-
nicy winna podjąć stosowna uchwałę. 

UCHWAŁA Nr XIV/94/2011 w sprawie zaopinio-
wania projektu uchwały Sejmiku  Województwa Świę-
tokrzyskiego dotyczącego wyznaczenia aglomeracji  Ko-
przywnica. 

Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica wystąpił do 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zlikwido-
wanie aglomeracji o równoważonej liczbie mieszkańców 
7380 składających się z miejscowości: Koprzywnica,  
Błonie, Sośniczany, Gnieszowice, Trzykosy, Niedźwice,  
Zbigniewice Wieś, Zbigniewice Kol,  Dmosice ze wzglę-
du na to, że gęstość zaludnienia w części miejscowości 
jest niska i nie ma możliwości uzyskania wymaganej licz-
by nowopodłączonych osób na 1 kilometr budowanej 
sieci, co stanowi wyznacznik opłacalności inwestycji.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą 
Nr XIII/229/11 z dnia 14 listopada 2011roku zlikwidował 
aglomerację o równoważnej  liczbie mieszkańców 7380 
wyznaczoną rozporządzeniem Nr 15/2006 Wojewody 
Świętokrzyskiego  z dnia 8 sierpnia 2006 roku, a obecnie 
na wniosek Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica zamie-
rza wyznaczyć nową aglomerację o równoważnej liczbie 
mieszkańców 5480. 

sporządziła Janina Podobińska

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego „miejsco-
wości Koprzywnica” gm. Koprzywnica.

4. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020.
6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:
Nr XIII/80.11w sprawie: uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
„Koprzywnica” gmina Koprzywnica

Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Koprzywnica na terenie 
miasta i gminy Koprzywnica podjęto w trybie ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80,poz.717 ze zmianami). Niniejsza 

uchwała kończy tryb postępowania w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego  przewidziany 
w art.17 w/w ustawy. Posiadanie przez gminę planu zago-
spodarowania przestrzennego jest bardzo ważne dla gminy, 
gdyż plan miejscowy jest dokumentem prawa miejscowego 
na podstawie, którego można wydawać decyzje administra-
cyjne (głównie pozwolenia na budowę i decyzje w sprawie 
podziałów nieruchomości).Tak, więc skróci on proces inwe-
stycyjny, gdyż inwestor ubiegając się o pozwolenie na bu-
dowę nie będzie występował do gminy o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy, której wydanie jest procesem cza-
sochłonnym, lecz na podstawie ważnego wypisu i wyrysu 
z planu zagospodarowania przestrzennego będzie mógł 
wystąpić do właściwego organu o pozwolenie na budowę. 
Plan miejscowy jest zgodny z polityką przestrzenną miasta 
i gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koprzywni-
ca uchwalonego uchwałą nr XXXVII/181/02 Rady Miejskiej 
w Koprzywnicy z dnia 4 października 2002 oraz zmianą „ 
Studium”, uchwaloną uchwałą Nr XLVI/210/10 Rady Miej-
skiej z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XIII/81/2011w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA Nr XIII/82/11 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020.

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy na lata 2011-2020 obejmuje zmia-
nę załączników:  Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa 
na lata 2011-2020”, wynikającą z uwzględnienia zmian 
wprowadzonych zarządzeniem Nr 76/2011 BMiG z dnia 
7.10.2011 r. i uchwałą Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej 
z dnia 28 października 2011 r.

Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:
DOCHODY

- dochody ogółem – zmniejszono plan o kwotę 224.899 zł,
- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 49.651 zł,
- dochody majątkowe – zmniejszono plan o kwotę 

274.550 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 
o kwotę 38.000 zł,

WYDATKI
- wydatki ogółem – zmniejszono o kwotę 122.399 zł, 

- wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 98.674 zł, 
w tym:

 - obsługa długu – 30.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.797 

zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów 

j.s.t. – 2.240 zł,
 - wydatki majątkowe – zmniejszono plan o kwotę 

221.073 zł,
    ROZCHODY
- rozchody zmniejszono o kwotę 102.500 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
- planowane w 2011 r. wydatki w kwocie 202.074 zł 

na zadanie ”e-świętokrzyskie:
Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t.” 

przeniesiono do roku 2012.
- wprowadzono nowe zadanie /przeniesiono z rocz-

nych inwestycji/ „e-świętokrzyskie:
Budowa systemu Informacji Przestrzennej Woje-

wództwa Świętokrzyskiego” – wydatki w 2012 r.

Informacja z obrad sesji rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 30 listopada 2011 roku 
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Z inicjatywy Fundacji Nowy Staw, którą 
reprezentowali Panowie Grzegorz Grządziel 
i Stanisław Baska zostało przeprowadzone 
szkolenie na temat zakresu działań organiza-
cji pozarządowych jakim jest stowarzyszenie. 
W naszej wiosce reakcja na takie działanie 
była pozytywna.

W dniu 03.08.11 zwołane zostało zebra-
nie założycielskie, na którym uchwalono sta-
tut stowarzyszenia ,wytyczyliśmy sobie cele 
i formy działania oraz wybrano w głosowaniu 
jawnym zarząd i komisje rewizyjną.

prezes Szymańska Nina,
wiceprezes Sygnet Sebastian
skarbnik Domaradzka Wioletta
do komisji rewizyjnej weszli:
Haja Katarzyna
Fudala Iwona
Żuber Dawid.
Gorącym tematem był wybór nazwy sto-

warzyszenia ostatecznie zdecydowaliśmy, iż 
będziemy się posługiwać nazwą ,,Stowarzy-
szenie Nasze Dmosice”. Nasza organizacja 

Stowarzyszenie Nasze Dmosice
skupia 26 osób w różnym wieku, choć mamy 
czasami odmienne poglądy i spojrzenie na 
otaczający nas świat potrafimy znaleźć kom-
promis. Dotychczasowymi małymi sukce-
sami była organizacja zabawy z ogniskiem 
„Pożegnanie wakacji”, szkoły makijażu oraz 
gminnych dożynek w Koprzywnicy. Nagrodą  
był wyjazd naszej reprezentacji z wieńcem 
dożynkowym do Częstochowy. Pierwszym 
poważnym krokiem jest napisany projekt 
Równe Szanse 2012, którym koordynatorem 
jest p. Iwona Fudala przy współpracy z p. Sta-
nisławem Baską. Posiadamy już własne logo 
niedługo zostanie uruchomiona nasza strona 
internetowa, gdzie będzie można przeczytać 
więcej o naszych działaniach.

Chciałabym gorąco podziękować człon-
kom stowarzyszenia za trud i zapał jaki wkła-
dają w funkcjonowanie oraz otaczającą nas 
atmosferę. Cudownie jest znać sie, a nie tylko 
wymieniać uprzejme ,,Cześć”. Czego wszyst-
kim serdecznie życzę.

Prezes Stowarzyszenia Nasze Dmosice
Szymańska Nina

Dnia 24.10.2011 r. przedstawiciele Sto-
warzyszenia Kocham Sandomierz p. Maciej 
Skorupa i p. Wojciech Czerwiec w ramach 
partnerskiej  współpracy z burmistrzem Ko-
przywnicy p. Markiem Jońcą przekazali dary 
przeznaczone dla potrzebujących mieszkań-
ców gminy Koprzywnica.

Dziękujemy szczodrym 
DarCzyŃCOM!!!

Wśród ofiarowanych darów znalazło się 
15 par dresów dziecięcych, 4 biurka, komplet 
mebli do przedpokoju i stolik RTV. Ofiarowa-
ne przedmioty za pośrednictwem pań Danuty 
Sroczyńskiej i Agnieszki Kortyki - pracownic 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy 
trafiły w odpowiednie ręce.

Hojnym darczyńcom dziękujemy za pa-
mięć  o Koprzywnicy  i bezinteresowną chęć 
niesienia pomocy innym.

lz

KUPON ZGŁOSZENIOWY

Odpowiedź

Imię i nazwisko

nr telefonu

KONKUrs
,,Cudze chwalicie swego nie 
znacie, sami nie wiecie, co po-
siadacie”
Przyjrzyj się detalowi zamiesz-
czonemu na fotografii i odgad-
nij gdzie to jest?

Odpowiedź prześlij bądź przynieś pod adres: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 

ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica
Na pierwszą osobę, która udzieli poprawnej 
odpowiedzi czeka atrakcyjna nagroda.

Jako pierwsza poprawnej odpowiedzi w konkur-
sie ,,Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie 
wiecie co posiadacie” udzieliła p. Barbara Dyl 
ze Krzcina. Gratulujemy wygranej!!!
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Dzień Niepodległości Wszyscy razem okażmy chociażby ziarenko 
patriotyzmu, wtedy zdziałamy dużo”.

Dnia 11 listopada 2011 r. w Koprzywnicy 
odbyły się uroczyste obchody 93 ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Przedsta-
wiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana 
Pawła II wraz z opiekunami wzięli udział 
w tym ważnym dla Polaków święcie, w któ-
rym pamięcią obejmujemy poległych za Oj-
czyznę przodków.

O godz. 9.30 wszyscy uczestnicy uroczy-
stości, w tym władze Urzędu Miasta i Gminy 
Koprzywnica, zgromadzili się na Rynku skąd 
przemaszerowali do kościoła św. Floriana, 
w którym rozpoczęła się uroczysta Msza świę-
ta w intencji wszystkich walczących o niepod-
ległą Polskę.

Po Mszy świętej, pod Pomnikiem Pamię-
ci Walczących o Wolność, odbyła się dalsza 
część uroczystości. Przedstawiciele władz 
urzędu miasta, młodzieży z poszczególnych 
placówek oświatowych z terenu gminy oraz 
Organizacji Kombatanckiej złożyli kwiaty 
w hołdzie wszystkim poległym za Ojczyznę. 

Poprzedniego dnia odbyła się w naszej 
szkole uroczysta akademia poświęcona ob-
chodom rocznicy Dnia Odzyskania Niepod-
ległości. Klasom 3c i 3b w przygotowaniach 
pomogli historycy: mgr S. Marcjan oraz mgr 
M. Kępa.

Diecezjalne spotkanie rodziny szkół 
im. Papieża Jana Pawła II „Modlitwa jest szukaniem Boga”

Jan Paweł II - Człowiek modlitwy

Dnia 25 października 2011 roku w Diece-
zjalnym Domu św. Józefa w Sandomierzu pod 
hasłem ,,Jan Paweł II – Człowiek modlitwy” 
odbyło się spotkanie inaugurujące  działalność 
Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Papieża 
Jana Pawła II. Honorowy patronat nad uro-
czystością objął Jego Ekscelencja ks. bp Or-
dynariusz Krzysztof Nitkiewicz. Uroczystość 
rozpoczęła się o godzinie 10.00 Mszą św., po 
zakończeniu której uczniowie reprezentujący 
naszą szkołę mieli możliwość  porozmawiania 
z ks. bp Krzysztofem Nitkiewiczem.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania 
udali się do Diecezjalnego Domu Katolickiego 
na krótką część artystyczną w wykonaniu lau-
reatów VI Konkursu Teatralnego „Młodzi ak-
torzy swojemu Patronowi” - uczniów Gimna-
zjum im. Papieża Jana Pawła II w Ulanowie. 

Uczestnicy wysłuchali także ciekawej 
prelekcji pt. „Jan Paweł II - Człowiek modli-
twy” ukazującej Papieża jako człowieka, który 
jest dla wszystkich wzorem do naśladowania. 
Przez swój przykład uczył Nas, że trzeba wie-
rzyć, działać, a w końcu modlić się, bo „modli-
twa ma zawsze pierwszeństwo”.  Uroczystość 
zakończyła się odśpiewaniem pieśni ,,Barka” 
i wspólnym poczęstunkiem.

Nasze przedstawienie zaczęło się uroczy-
stym wprowadzeniem sztandaru szkoły przy 
słowach „Mazurka Dąbrowskiego.” Kolejnym 
punktem programu było przypomnienie waż-
nych informacji z dziejów Polski oraz dekla-
macja wierszy przy dźwiękach patriotycznych 
pieśni.

Całokształt akademii podkreśliła wyjątko-
wa dekoracja. Nasza uroczystość okazała się 
wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.

DzIEŃ PaTrONa szKOŁy
„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.” /Jan Paweł II/

20 października 2011 r. w naszej szko-
le odbyła się uroczystość z okazji VI roczni-
cy nadania jej imienia Papieża Jana Pawła II 
oraz ślubowanie klas pierwszych Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącego w Koprzywnicy. 
Myślą przewodnią uroczystości stały się słowa 
samego Papieża Jana Pawła II - „Prawdziwie 
wielki jest  ten człowiek, który chce się cze-
goś nauczyć”. Obchody Dnia Patrona rozpo-
częła uroczysta Msza św., koncelebrowana 
przez ks. Proboszcza Jerzego Burka oraz ks. 
Bohdana Strojka, który wygłosił homilię. 

 

Po mszy uczniowie klas pierwszych zło-
żyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w 
poczet uczniów naszej szkoły. 

Kolejnym punktem naszej uroczystości 
była akademia poświęcona Patronowi Szkoły 
– montaż słowno-muzyczny. W jej przygoto-
wanie zaangażowali się uczniowie z klasy II B 
i III A, którzy wystąpili w dwóch scenkach. 

Ich głównym celem było pokazanie Jana 
Pawła II jako zwykłego człowieka, mającego 
swoje pasje, bogatą osobowość, mądrość ży-
ciową, a przede wszystkim silną wiarę. Czło-
wieka, który nauczał w prosty sposób jak po-
stępować, by nie zmarnować swojego życia. 
Człowieka, który może być doskonałym wzo-
rem do naśladowania dla każdego z nas.

 

Po części artystycznej rozstrzygnięty zo-
stał Konkurs Florystyczny pt. „W zaczarowa-
nym ogrodzie”. Pierwsze miejsce zdobyła kla-
sa I L.O., drugie - klasa I C, a trzecie – klasa I 
A. Nagrodą dla zwycięzców było dofinanso-
wanie do klasowej wycieczki, sponsorowane 
przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych z Koprzywnicy. 
Ostatnim punktem naszego szkolnego święta 
był koncert Katolickiego Zespołu Ewangeliza-
cyjnego – Testimonium, który uświetnił naszą 
uroczystość.

Opiekunowie uroczystości: mgr Katarzyna Bąk, mgr 
Edyta Gajda, ks. Bohdan Strojek

„Dzień Nauczyciela” „Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć 
w podzięce. Za dar najpiękniejszy, za serce.”

13 października 2011 r. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcącym im. Papieża Jana Pawła II 
w Koprzywnicy odbyła się akademia z okazji 
Dnia Nauczyciela. Uroczystość rozpoczęły sło-
wa K. I. Gałczyńskiego „Jakże nie pisać wierszy, 
jakże nie płonąć w podzięce.”, które stanowiły 
podziękowanie dla Nauczycieli za ich wiel-
ką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony 
w wychowanie i naukę młodego pokolenia. 

Następnie delegacja Samorządu Uczniow-
skiego, na ręce Dyrekcji szkoły złożyła życze-
nia wszystkim pedagogom uczącym w ZSO 
w Koprzywnicy. Na koniec zabrał głos pan 
Dyrektor mgr Mirosław Sarzyński, który pod-
sumowując uroczystość gratulował nauczy-
cielom osiągnięć edukacyjnych, wszystkim 
pracownikom szkoły życzył pomyślności oraz 

sukcesów zawodowych i osobistych. Akade-
mia zakończyła się słodkim poczęstunkiem, 
który był prezentem od całej społeczności 
uczniowskiej dla Grona Pedagogicznego.

Opracowała: Magdalena Bzduch i Patrycja Krawczyk

Otrzęsiny klasy I LO i Nocny seans filmowy
7 października 2011 roku w Liceum Ogól-

nokształcącym w Koprzywnicy odbyła się uro-
czystość przyjęcia uczniów klasy pierwszej li-
ceum do grona społeczności szkolnej. Zwyczaj 
ten przez uczniów nazywany jest „otrzęsinami”. 
W obrzędzie uczestniczyli; pan Dyrektor Miro-
sław Sarzyński, wychowawczyni klasy I LO p. 
Małgorzata Baj, opiekun Samorządu Uczniow-
skiego p. Anna Babiak. Uczniów reprezentowali 
przedstawiciele Samorządu Szkolnego - Marcin 
Stypa i Aleksandra Krupa, zaś zadania konkur-
sowe dla licealistów przygotowali uczniowie 
klasy II LO wraz z wychowawcą p. Sławomi-
rem Gołębiem. Początek otrzęsin rozpoczęła 
przysięga pierwszaków.

Pierwsza konkurencja – Taniec na gazecie, 
która miała za zadanie rozruszać naszych ko-
legów wygrały dwie pary: Katarzyna Zybała 
i Szymon Galek oraz Klaudia Krupa i Piotr 
Garncarz. Następnie odbyła się konkurencja 
pt. ”Trzepnij mocniej”. Największym sprytem 
i szybkością wykazał się Przemek Wiśniew-
ski. Sprawdziliśmy także, kto ma największy 
apetyt. Popisała się nim Sylwia Maj. W kon-
kurencji „Słodka pokusa” zwyciężył Szymon 
Galek. Chłopcy sprawdzili także swoje kubki 
smakowe pijąc różnego rodzaju soki. Najszyb-
szy okazał się Przemek Wiśniewski.

Nagrodą dla zwycięzców w konkuren-
cjach było zwolnienie z obowiązku odpowia-
dania na lekcjach przez tydzień. Tę część im-
prezy zakończyły wybory Misstera Kota i Miss 
Kotki. Kandydaci i Kandydatki prezentowali 
się w rytm muzyki. Tytuł otrzymali: Małgosia 
Ciach i Przemek Wiśniewski. Druga część im-
prezy odbyła się na hali sportowej, gdzie lice-
aliści wraz z opiekunami p. Małgorzatą Baj, p. 
Anną Babiak oraz p. Tomaszem Oszczudłow-
skim uczestniczyli w nocnym seansie filmo-
wym. Atrakcją spotkania były mecze rozegra-
ne na hali oraz pyszne kiełbaski. Impreza na 
długo pozostanie w pamięci uczestników, jako 
pomysłowe wydarzenie doskonale integrujące 
grupę. 

Opracowała: Agnieszka Bzduch i Iwona Nasternak

Wieści ze szkolnego podwórka                                                                         ZSO w Koprzywnicy
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Powiatowe Biegi sztafetowe
Dnia 06.10.2011 r. na Stadionie Sportowym 

w Koprzywnicy odbyły się Powiatowe Biegi 
Sztafetowe zorganizowane przez ZSO im. Pa-
pieża Jana Pawła II i Szkołę Podstawową im. 
Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy. W bie-
gach wzięły udział różne szkoły z naszego po-
wiatu.  O godz. 9.00 jako pierwsi wystartowali 
chłopcy ze szkół podstawowych. I miejsce  zdo-
była Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu. 

W biegu dziewcząt I miejsce zdobyła Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Sandomierzu. Po emocjo-
nującym starcie uczniów ze szkół podstawo-
wych przyszła kolej na gimnazja.  Sukcesem 
zakończył się bieg naszych uczennic, które 
zajęły III miejsce. Udział w zawodach dla jed-

nych był doskonałą okazją, aby zweryfikować 
własną dyspozycję fizyczną, a dla innych zaś 
ciekawym doświadczeniem dostarczającym 
niesamowitych emocji i wrażeń, które trudno 
znaleźć w życiu codziennym. 

Opracowali: Nauczyciele Wychowania Fizycznego 

sprzątanie świata 
W dniu 16 września, jak co roku w naszej 

szkole odbyła się akcja sprzątania świata. Jej głów-
nymi organizatorkami były panie Anna Mazurkie-
wicz, Beata Szemraj oraz Anna Wiśniewska.

Po czwartej lekcji wszyscy odpowiednio 
ubrani i wyposażeni w worki na śmieci wyru-
szyli, by sprzątać wyznaczony rejon.

Akcja trwała od godziny 11:50 do 13:30. Po 
jej zakończeniu wszyscy byli bardzo zmęczeni, 
ale zadowoleni, bo świat wokół nich stał się bar-
dziej czysty. Warto pamiętać o wrzucani śmieci 
do śmietników, a nie na ulicę i odwożeniu ich na 
wysypisko, a nie do lasu. Apelujemy o to zarów-
no do uczniów jak i dorosłych.

Dowodem naszej akcji są zdjęcia oraz worki 
wypełnione po brzegi dostarczone na wysypi-
sko śmieci. 

PróBNa MaTUra 
w zespole szkół Ogólnokształcących

Im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy
W dniach 29 listopada – 2 grudnia 2011 

roku uczniowie klasy maturalnej Liceum zda-
wali próbny egzamin dojrzałości. Próbna Matu-
ra z Operonem to coroczny projekt, w którego 
ramach zostaje przygotowany próbny egzamin 
maturalny dla uczniów liceów i techników 
w całej Polsce. Nasi maturzyści mieli okazje 
sprawdzić swoją wiedzę z przedmiotów obo-
wiązkowych: języka polskiego, matematyki, 
języków obcych, a także z przedmiotów do-
datkowych: geografii, fizyki, historii i wiedzy 

o społeczeństwie. Próbna matura umożliwia 
nie tylko sprawdzenie stanu swojej wiedzy, ale 
pozwala również na oswojenie się ze stresem, 
właściwe gospodarowanie czasem i przygoto-
wanie do realiów prawdziwego egzaminu ma-
turalnego. 

Podobna próbę w najbliższym czasie przej-
dą również gimnazjaliści, którzy w ciągu trzech 
dni będą zdawać próbny egzamin z zakresu 
przedmiotów humanistycznych, matematyczno 
– przyrodniczych i języków obcych.

stypendium Prezesa rady Ministrów
8 listopada 2011 roku, 35 najlepszych 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powia-
tu sandomierskiego, staszowskiego i opatow-
skiego otrzymało stypendium Prezesa Rady 
Ministrów. Uroczystość odbyła się w Zespole 
Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

W uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele władz wojewódzkich i samorządowych 
na czele z wojewodą świętokrzyskim Bożen-
tyną Pałką-Korubą i świętokrzyskim kurato-
rem oświaty Małgorzatą Muzoł. To najlepsi 
z najlepszych, którzy mogą ścigać się sami ze 
sobą - powiedziała wojewoda, dodając, iż po-
moc rządu dla zdolnych uczniów jest bardzo 
istotna, bo dotyczy okresu, w którym dokonu-
ją oni ważnych wyborów życiowych. Stypen-
dyści przybyli na uroczystość w towarzystwie 
rodziców i nauczycieli. Wśród wyróżnionych 
znalazła się uczennica trzeciej klasy liceum 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Pa-
pieża Jana Pawła II - Iwona Skrzypczyń-

ska. Otrzymała ona najwyższą średnią ocen 
w szkole (5,0).

Iwonie gratulujemy nagrody i życzymy 
wytrwałości i konsekwencji w realizowaniu 
swych pasji i marzeń.

opiekunowie

Czas listopadowy niewątpliwie łączy się z pa-
mięcią o naszych bliskich zmarłych. Dlatego też 
w tym czasie harcerze z 22 DH Słoneczny Patrol 
postanowili zadbać o miejsca pamięci tych, którzy 
walczyli w obronie naszej małej i wielkiej Ojczyzny.

Dnia 14 listopada nasza drużyna harcerska 
rozpoczęła wycieczkę od wizyty na cmentarzu 
w Koprzywnicy, gdzie zadbała o porządek usu-
wając wypalone znicze z grobów żołnierskich. 
Kolejnym punktem wyprawy był cmentarz w Su-
lisławicach. Tam znajduje się grób patrona naszej 
szkoły Władysława Jasińskiego, który dowodził 
oddziałem partyzanckim „Jędrusie”. W tym 
miejscu w skupieniu minutą ciszy i zapaleniem 
znicza uczciliśmy pamięć poległych.

Następnie udaliśmy się do Parku Katyńskiego 
w Byszowie, który został otwarty we wrześniu 
2009 roku ku pamięci ofiar zbrodni stalinow-
skich. Postawiono w nim Pomnik Ofiar Katynia 
i posadzono 100 Dębów Pamięci. Znajdują się 
tam także dwie tablice upamiętniające ofiary ka-
tastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10.04.2010 
r. Również tam poprzez zapalenie znicza od-
daliśmy cześć wszystkim poległym. Miejsce to 
wywarło ogromne wrażenie na harcerzach, któ-
rzy po tak ciekawej lekcji historii powrócili do 
swoich domów. Nad całością wyprawy czuwali 
opiekunowie 22 Drużyny Harcerskiej Słoneczny 
Patrol p. Monika Różyc i p. Piotr Turbak.

M. Różyc

4 listopada 2011 roku obchodziliśmy II Święto 
Szkoły - 44 rocznicę jej powstania. Uroczystość 
odbyła się pod hasłem „Przeszłość zachowana 
w pamięci staje się teraźniejszością”, bo prze-
szłość kształtuje nowe pokolenia, pokazując to, 
co osiągnęli przodkowie i pozwala wzorować się 
na ich postawach. 

Obchody Święta Szkoły rozpoczęła Msza 
święta odprawiona w sali gimnastycznej naszej 
szkoły przez proboszcza parafii św. Floriana ks. Je-
rzego Burka oraz ks. Krystiana Kusztyba. Uczest-
niczyli w niej m.in. Sekretarz Miasta i Gminy p. 
Dorota Kruszec – Nowińska, Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy p. Anna Paluch, zaproszeni 
absolwenci: p. Alicja Stępień Dyrektor MGOKIS 
w Koprzywnicy, p.  Krystyna Piątek wicedyrektor 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Koprzywnicy, 
p. Mirosław Sarzyński dyrektor Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Koprzywnicy, p. Marek Maj-
kowski lekarz, p. Andrzej Furman komendant 
Policji w Koprzywnicy, p. Paweł Ćwiertniewski 
właściciel firmy Maxipol, emerytowani pracowni-
cy szkoły, przedstawiciele instytucji działających 
na terenie gminy, przedstawiciele Rady Rodziców 
naszej szkoły oraz cała społeczność szkolna wraz 
z pocztem sztandarowym. W homilii ks. K. Kusz-
tyb przypomniał, że Patron - Władysław Jasiński, 
„Jędruś” oddał życie za wolną ojczyznę i może 
być wzorem dla współczesnych pokoleń. Podkre-
ślił ważną rolę uczniów tej szkoły, bo od ich wy-
kształcenia będzie zależała przyszłość Polski. 

Po Mszy św. nastąpiła krótka przerwa, w cza-
sie której goście mogli obejrzeć dekoracje sali gim-
nastycznej, korytarzy szkolnych, wystawy prac 
uczniowskich, efekty przeprowadzonych konkur-
sów. Całość podkreślała rangę uroczystości i stała 
się wspaniałą okazją, by powrócić wspomnienia-
mi do bogatej historii naszej szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Te-
resa Majczak, która z wielką radością powitała 
licznie przybyłych gości, a następnie zaprosiła na 
środek absolwentów szkoły pełniących  ważne 
funkcje środowisku lokalnym i uhonorowała ich 
symbolicznymi kotylionami.

Kolejnym punktem obchodów Święta Szko-
ły było obejrzenie bardzo ciekawej prezentacji 

multimedialnej na temat aktualnej pracy szkoły. 
Podczas pokazu zaproszeni goście  zapoznali się 
z  bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych i ich różno-
rodnością, dzięki której uczniowie mogą wszech-
stronnie się rozwijać. Przedstawione materiały 
potwierdziły: realizację projektów unijnych, licz-
ny udział uczniów w konkursach wiedzowych, 
artystycznych i zdobywanie wysokich not, po-
nadto współpracę z wieloma instytucjami, dzięki 
którym uczniowie zdobywają nowe doświadcze-
nia. To wszystko dowodzi, że placówka działa na 
różnych płaszczyznach. 

W części artystycznej zebrani wysłuchali 
ciepłych piosenek poświęconych szkole, wy-
chowaniu, ojczyźnie, a także wierszy o tematyce 
patriotycznej, regionalnej oraz fragmentów ob-
razujących malownicze i korzystne dla rozwoju 
położenie naszej miejscowości. 

Na zakończenie części artystycznej w sali 
zapanował wesoły nastrój, w który wprowadził 
śpiew piosenki pt.,, Kocham cię szkoło” napisanej 
specjalnie na tę okazję przez p. Marzannę Łuczak 
–  polonistkę  pracującą w naszej szkole. Jej słowa 
odzwierciedlają panującą tu wspaniałą atmosferę 
i to, co jest dla nas pedagogów najważniejsze:

,,Za patriotyzm, honor, empatię, trwałe przy-
jaźnie, pierwsze sympatie.

I za patrona, jego postawę, która jest dla mnie 
w życiu przykładem,

Za to, że uczysz i wychowujesz, za to, że do-
brze się tutaj czuję,

Za to ci dzisiaj dziękuję szkoło, bo ja po pro-
stu kocham cię…”   

Następnie pani dyrektor wręczyła nagrody za 
udział w konkursach: wiedzowym i plastycznym 
przeprowadzonych z okazji tego święta. 

Na zakończenie pani dyrektor podziękowała 
wszystkim zebranym za przybycie i zaprosiła na 
wspomnienia przy herbacie. 

M. Komorowska

Święto szkoły

Dbamy o miejsca pamięci w naszej okolicy

Pełnienie warty honorowej jest integralną 
częścią służby harcerskiej. Warty honorowe 
wystawia się podczas uroczystości przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza, pomnikach czy 
tablicach pamiątkowych, a wartownicy pełnią 
służbę w postawie zasadniczej.

Dnia 4 listopada w naszej szkole odbyło się 
już po raz drugi Święto Szkoły. Była to piękna 
uroczystość poświęcona Ojczyźnie, regionowi, 
wychowaniu oraz naszemu patronowi Władysła-
wowi Jasińskiemu. Z tej okazji harcerze z 22 Dru-
żyny Harcerskiej Słoneczny Patrol pełnili wartę 
honorową pod płytą upamiętniającą Władysła-
wa Jasińskiego oraz zapalili symboliczny znicz. 
Wartę kolejno pełnili Weronika Kopeć i Karol 
Bednarz oraz Kamila Gorycka i Piotr Marcjan.

WarTa hONOrOWa

Natomiast dnia 11 listopada w Koprzywnicy 
odbyły się uroczystości poświęcone 93 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W trak-
cie ich trwania nasi harcerze także pełnili wartę 
honorową pod Pomnikiem Poległych. Wartę 
pełnili: Joanna Mianowska, Michał Nowiński, 
Weronika Kopeć i Michał Cholewa.

Służba wartownicza ma charakter honoro-
wy, a z wychowawczego punktu widzenia peł-
nienie służby wartowniczej przyczynia się do 
rozwoju takich cech, jak: odpowiedzialność, 
wytrwałość, odwaga i spostrzegawczość.

 M. Różyc

 ZSO w Koprzywnicy Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy



Koprzywnickie Pejzaże 13Koprzywnickie Pejzaże tel. 15 847 63 22

W listopadzie przypada 86 rocznica śmier-
ci patrona Szkoły Podstawowej w Niedźwi-
cach – Stefana Żeromskiego. Z tej okazji odbył 
się uroczysty apel, podczas którego uczniowie 
przedstawili najważniejsze fakty z życia i twór-
czości pisarza naszego regionu. Uczniowie za-
dawali także pytania Stefanowi Żeromskiemu, 
w którego wcielił się uczeń klasy IV – Bartek 
Woźniak.

Całość została wzbogacona i oprawiona 
pokazem slajdów dotyczącym życia, twórczo-
ści, miejsc bliskich Stefanowi Żeromskiemu. 

AA

CzCIMy PaMIĘć PaTrONa

W dniu 6 grudnia 2011r. w Urzędzie Gmi-
ny w Baćkowicach odbyło się podsumowanie 
i uroczyste rozdanie nagród VI edycji konkur-
su pt.,, Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy 
odpady” organizowanego przez Ekologiczny 
Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa 
w Niedźwicach brała w nim udział uzyskując 
cenne nagrody. W tej edycji otrzymała 98 pkt 
na 100 możliwych do zdobycia i otrzymała 
w nagrodę telewizor SONY Bravia 40’. Konkurs 
obejmował działania ekologiczno-przyrodni-
cze ujęte w formy obowiązkowe opracowane 
przez komisję konkursową, a także formy do-
datkowe realizowane w zależności od inwencji 
nauczyciela koordynującego konkurs w szkole. 
Formami obowiązkowymi do zrealizowania 
był konkurs wiedzy pt. ,,Flora Świętokrzyskie-
go Parku Narodowego”, konkurs plastyczny pt. 
,,Korzystamy z odnawialnych źródeł energii”, 
ułożenie i graficzne opracowanie bajki ekolo-
gicznej, wycieczka ekologiczna, którą ucznio-
wie naszej szkoły odbyli w Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Komunalnych Janczycach i zbiórka 
surowców wtórnych i baterii.

Wśród form dodatkowych zorganizowa-
nych w naszej szkole odbył się m.in. konkurs 
wiedzy pt. ,,Oszczędzajmy energię”, konkurs 
na uszycie torby ekologicznej, zorganizowanie 
obchodów Dnia Ziemi, apel na temat segrega-
cji odpadów oparty o prezentację PowerPoint, 
zajęcia terenowe w Świętokrzyskim Parku Na-

EKOLOGIa W ,,NIEDŹWICKIEJ” szKOLE

rodowym, Dni Lasu i Zadrzewień, opracowa-
nie szkolnej gazetki ekologicznej ,,Ekowieści”, 
sadzenie drzewek przed szkołą, plakaty eko-
logiczne tworzone w programie Paint, akcja 
,,Sprzątanie Świata” skupiona w tym roku na 
czystości lasów. Ocenie podlegała także sama 
forma opisowa sprawozdania.

Nagrodzeni zostali również uczniowie, 
którzy byli najbardziej zaangażowani w udział 
konkursu i tak Patrycja Żwirek z kl. VI otrzyma-
ła MP4 za największą ilość zebranych surow-
ców wtórnych i baterii, Wiktoria Karczmarska 
z kl.I otrzymała plecak za plakat pt. ,,Korzysta-
my z odnawialnych źródeł energii” i Weronika 
Satławska z kl.VI za napisanie i graficzne zo-
brazowanie bajki ekologicznej- otrzymała piłkę 
siatkową.

Wszystkim uczestnikom i osobom, któ-
re w aktywny sposób włączyły się w podjęte 
działanie ekologiczne serdecznie dziękujemy.

E. Król                                                                                                                                              

KONKUrs róŻaŃCOWy
Październik to miesiąc poświęcony Maryi. 

Oddajemy Jej cześć między innymi poprzez 
modlitwę różańcową. W październiku bieżą-
cego roku odbył się w parafii p.w. Św. Floriana                
w Koprzywnicy finał Konkursu Różańcowego 
dla dzieci i młodzieży. Udział wzięli w nim 
uczniowie ze wszystkich szkół  podstawowych 
z naszej gminy i  gimnazjum. Zadanie zaś po-
legało na zrobieniu różańca.

Przy tworzeniu różańców dzieci wykazały 
się ogromną pomysłowością. Wykonane one 
były z kasztanów, żołędzi, jarzębin, owoców 
dzikiej róży, makaronu, masy solnej, wełny             
i najróżniejszych koralików.

Przyjęte przez komisję konkursową kryteria 
oceniania brały pod uwagę: pomysłowość, es-
tetykę wykonania oraz pracochłonność. 

Wyłoniono liczne grono zwycięzców. I tak:
I miejsce – ex aequo: Weronika Satławska 

ze Szkoły Podstawowej w Niedźwicach (róża-
niec wykonany z wełny)  i A. Krala ze Szkoły 
Podstawowej w Koprzywnicy

II miejsce  - bracia Bartek i Karol Urbańscy 
ze Szkoły Podstawowej w Niedźwicach (wyko-
nany z różyczek)

III miejsce – zajęli najmłodsi uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Niedźwicach: bracia 
Kubuś i Bartek Pruś. 

Wszystkie dzieci biorące udział w konkur-
sie otrzymały nagrody rzeczowe.

W przeddzień Dnia Edukacji Narodo-
wej już tradycyjnie w Szkole Podstawowej w 
Niedźwicach odbyła się uroczysta akademia 
dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Miała ona formę koncertu życzeń w czasie 
którego wszyscy świętujący otrzymali w pre-
zencie stosowną dla siebie piosenkę.

I tak na przykład: p. Marzenka, opiekunka 
przedszkolaków wysłuchała utworu w wyko-
naniu Maćka Karwackiego pt.: „Zaopiekuj się 
mną”.  Pani Ela – nauczycielka przyrody otrzy-
mała w prezencie piosenkę pt. „Ogórek” w 
wykonaniu Gabrysi Szlichty wraz z chórkiem. 

GaLa BELFróW 2011

Mamy nadzieję, że udział w tym konkursie  
przyniósł wiele radości przede wszystkim dzie-
ciom, bo komisji konkursowej przyniosło wiele 
pozytywnych doznań obserwowanie zmagań 
i zaangażowania pociech.

Anna Wilk

KOszyKóWKa

Pan Maciek – nauczyciel wychowania fizycz-
nego wysłuchał utworu pt.: „Futbol”.

Nie zabrakło łez (ze śmiechu), ciekawych 
choreografii do piosenek i oklasków w podzięce.

Wszyscy potraktowaliśmy dedykacje i pio-
senki „z przymrużeniem oka”.

AA

Dnia 08 listopada 2011 roku w Szkole 
Podstawowej w Niedźwicach odbyły się Mię-
dzyszkolne Zawody Koszykówki Dziewcząt.

W szranki stanęły następujące drużyny:
• ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu
• ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach
• ze Szkoły Podstawowej w Niedźwicach

Podczas rozgrywek nie zabrakło zdrowej 
rywalizacji, umiejętności gry w kosza, dopingu 
publiczności i „ostrej” walki. Ta zaś zakończyła 
się następującym wynikiem:
I miejsce – dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 

w Niedźwicach
II miejsce – uczennice ze Szkoły Podstawowej 

w Skotnikach
III miejsce – dziewczęta ze Szkoły Podstawo-

wej nr 3 w Sandomierzu 

Najlepszą zawodniczką okazała się Maria 
Raszek, zaś najskuteczniejszą Patrycja Żwirek 
z naszej szkoły.

W planach są kolejne zawodna które bar-
dzo serdecznie zapraszamy, bo przede wszyst-
kim chodzi o dobra zabawę.

Agnieszka Ambroziak

PraCOWNIa JĘzyKOWa
Właśnie dobiegł końca montaż drugiej już 

pracowni językowej w Szkole Podstawowej w 
Niedźwicach. Oprócz nauki języka obcego 
można ją wykorzystać do pracy logopedycznej.

W skład tejże pracowni weszły następujące 
elementy:
• Pulpit nauczyciela wbudowany w blat biurka 

z oprogramowaniem
• 11 podwójnych uczniowskich stanowisk 

przyłączeniowych 
• Słuchawki z mikrofonem dynamicznym 
• Okablowanie laboratorium 
• Głośnik do zabudowy w biurku nauczyciela 
• Biurko nauczyciela 
• 9 dwuosobowych biurek uczniowskich 
• 2 biurka uczniowskie dwuosobowe narożne 
• Krzesło dla nauczyciela 
• 22 krzesła uczniowskie 
• Laptop (myszka, tablet bezprzewodowy, tor-

ba, oprogramowanie) 
• Projektor multimedialny 
• Ekran sufitowy 

Łączna wartość zestawu wynosi: 15 999,84 zł. 
Pracownia została zamontowana zgodnie 

z wymogami, zaś nauczyciele przeszkoleni                       
w kierunku obsługi tego zestawu.

Pracownię otrzymaliśmy, ponieważ nasza 
szkoła wzięła udział już po raz piąty w konkur-
sie organizowanym przez Urząd Marszałkowski 
w Kielcach w ramach Świętokrzyskiego Progra-
mu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2011 roku. 
Każdą edycję udało się nam przejść pomyślnie.

W latach wcześniejszych otrzymaliśmy 
m.in. tablicę multimedialną wraz 

z oprogramowaniem i laptopem, pracow-
nię językową, zestaw laptopów dla uczniów. 

AA

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada zapewne w każdej polskiej 
szkole, tak i u nas odbył się uroczysty apel po-
święcony jakże ważnej uroczystości – rocznicy 
odzyskania niepodległości.

Tego dnia uczniowie klasy szóstej w od-
świętnych strojach przedstawili swoim młod-
szym kolegom krótką inscenizację związaną 
z tymi wydarzeniami. Sięgała ona od momentu 
rozbiorów, poprzez zawiłą historię walk i prób 
odzyskania wolności, aż po rok 1918 – przywró-
cenie istnienia  Państwa Polskiego na mapach 
Europy i świata. Nie obyło się bez pięknych 
patriotycznych pieśni tj.: „Legiony”, „Rota”, „Pie-
chota”, „Przybyli ułani”, „Ojczyzno ma”.

Mimo, że temat trudny dla dzieci ze szkoły 
podstawowej jednak niezwykle ważny i dla-
tego kalendarz uroczystości szkolnych nie 
może się obyć bez niego, przede wszystkim 
ze względów historycznych.  Musimy uczulić 
młode pokolenia na te tematy po to, aby do 
takich wydarzeń już nigdy nie doszło. 

AA

Wieści ze szkolnego podwórka                                                  Szkoła Podstawowa w Niedźwicach
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Przedszkole

Te słowa na długo pozostaną w pamięci 
dzieci, rodziców i zaproszonych gości.

Aby dostać się do grona przedszkolaków 
Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy 
należy wykazać się nie lada umiejętnościami. 
Dlatego po długich przygotowaniach w dniu 
27.10.2011r w grupie 4 latków i w dniu 
24.11.2011r. w grupie 3 latków, odbyły się 
uroczystości „Ślubowania na przedszkola-
ka”. Piękną scenografię i scenariusz uroczy-
stości przygotowały nauczycielki p. mgr Ewa 
Kornacka i p. Anna Ciach, przy współpracy 
muzycznej pana rytmika Pawła Łacha. Naj-
młodszych przedszkolaków w czasie uroczy-
stości swoją obecnością zaszczycili również 
pan Burmistrz M i G Koprzywnica mgr inż. 
Marek Jońca, pani dyrektor Przedszkola „Pod 
Sosnami” mgr Marta Marczewska, przewod-
nicząca RM i G Koprzywnica pani Anna Pa-
luch, dyrektor MGOK w Koprzywnicy pani 
mgr Alicja Stępień, przewodnicząca Rady 
Rodziców pani Anna Szumowska oraz licznie 
zebrani rodzice. 

Przedszkolaki w pięknych i uroczystych 
strojach zaprezentowały montaże słowno 
– muzyczno - ruchowe. Ich powaga i zaan-
gażowanie wzbudziły wśród zgromadzonej 
widowni wielkie owacje. Wszyscy zebrani na 
tych uroczystościach byli zachwyceni profe-
sjonalnym występem dzieci. Radości nie było 
końca, nie zabrakło również łez wzruszenia 
wśród zgromadzonych rodziców, którzy z bi-
jącym sercem patrzyli na swoje pociechy. 
A dzieci dały dowód na to jak dużo już po-
trafią i że są gotowe do wstąpienia w poczet 
prawdziwych przedszkolaków. Po pełnych 
wrażeń programach artystycznych przyszedł 
moment na uroczyste pasowanie na dzielne-
go i prawdziwego przedszkolaka Przedszkola 
„Pod Sosnami” w Koprzywnicy. Pasowania 
przedszkolaków dokonała p. Dyrektor mgr 
Marta Marczewska, która czerwonym ołów-
kiem dotknęła ramienia każdego dziecka, da-
jąc dowód na to, że staje się ono 100% przed-
szkolakiem. Pani dyrektor skierowała życzenia 
dla przedszkolaków i podziękowania dla na-
uczycieli i rodziców. Do życzeń dołączyli się 
również zaproszeni goście, którzy jednocze-
śnie przekazali  słodkie upominki dla dzieci. 
Przedszkolaki na pamiątkę tego ważnego wy-
darzenia otrzymały z rak swoich wychowaw-
czyń pamiątkowe dyplomy i upominki przy-
gotowane przez rodziców.

Na zakończenie uroczystości wszystkim 
dzieciom przyjętym do grona przedszkolaków, 
zaproszonym gościom, nauczycielom i rodzi-
com zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia do 
kroniki przedszkolnej. 

Dyrektor i nauczycielki składają serdeczne 
podziękowania przybyłym gościom za uświet-
nienie swoją obecnością w/w uroczystości, 
rodzicom dzieci 3 i 4 letnich za zaangażowa-
nie w przygotowanie tych uroczystości. Jed-
nocześnie mają nadzieje, że niezapomniane 
przeżycia, które towarzyszyły uroczystościom 
„Ślubowania na przedszkolaka” na długo po-
zostaną w ich pamięci. 

Ewa Kornacka i Anna Ciach   

Pomimo braku białego puchu 7 grudnia b.r. 
grupę 4 latków odwiedził - wyjątkowo po raz 
drugi w tym roku - Święty Mikołaj z wielkim 
workiem prezentów w asyście dwóch swoich 
pomocników.

Gdy nasz gość wszedł do sali na twarzach 
dzieci pojawił się uśmiech a zarazem wielkie 
zdziwienie, że Mikołaj znów u nich zawitał. 

Dzieci wraz z paniami bardzo gorąco 
przywitały wyjątkowego gościa. Zanim jednak 
Mikołaj przystąpił do rozdawania prezentów 
wysłuchał wierszy i piosenek w wykonaniu 
czterolatków. Po wspaniałych występach nad-
szedł chyba najbardziej oczekiwany przez 
dzieci moment - rozdawanie prezentów Mi-
kołaj obdarował nimi wszystkie dzieci i prosił, 
aby były grzeczne, słuchały rodziców oraz 
pań w przedszkolu. Wspólny taniec z Mikoła-
jem przy piosence „Tańczą Mikołajki” zakoń-
czył tą miłą wizytę.

Niestety Mikołaj musiał nas opuścić, aby 
odwiedzić inne dzieci, ale nie mógł sobie od-
mówić kilku zdjęć z nami. Przed odejściem 
podziękował za tak ciepłe przyjęcie i obiecał, 
że na pewno odwiedzi nas w przyszłym roku.

Dziękujemy Ci święty Mikołaju! Zaprasza-
my za rok!!!

Dzięki dobrej współpracy nauczycielek 
z grupy 4 latków - pań Ewy Kornackiej oraz 

WIzyTa ŚW. MIKOŁaJa W GrUPIE 4 LaTKóW

Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa 
w Koprzywnicy im. W. Jasińskiego wzięła 
udział  w kolejnej, VI edycji  konkursu eko-
logicznego ,,Zbieramy, segregujemy i prze-
twarzamy odpady”, zorganizowanego przez 

EKOLOGICzNy sUKCEy KOPrzyWNICKIEJ PODsTaWóWKI

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzy-
wianki. W dniu 6 grudnia 2011r. w Urzędzie 
Gminy w Baćkowicach odbyło się podsu-
mowanie tego konkursu i uroczyste rozdanie 
nagród. Nasza szkoła znalazła się w II grupie 
nagrodzonych szkół - otrzymaliśmy wysokiej 
klasy radiomagnetofon firmy ,,PHILIPS”. Kon-
kurs obejmował działania przyrodniczo-eko-
logiczne jako formy obowiązkowe opracowa-
ne przez komisję konkursową, a także formy 
dodatkowe realizowane w szkole. 

Formami obowiązkowymi do zrealizowa-
nia były następujące konkursy szkolne: wie-
dzowy pt. ,,Flora Świętokrzyskiego Parku Na-
rodowego”- I miejsce Aleksandra Wołek, II 

Emilia Lichocka, III Martyna Żwirek i Joanna 
Mianowska, plastyczny pt. ,,Korzystamy z od-
nawialnych źródeł energii” – I miejsce w ka-
tegorii kl I-III Grzegorz Motyl, w kategorii kl 
IV-VI Weronika Kopeć, literacki na ułożenie 
i graficzne opracowanie bajki ekologicznej – 
I miejsce Wiktoria Misiak, II Michał Chole-

wa, III  Anita Listopad. Największą ilość su-
rowców wtórnych zebrał Jakub Przewłocki. 
W ramach konkursu zorganizowana  została 
też dla uczniów wycieczka do Oczyszczalni 
Ścieków w Koprzywnicy.

Bardzo dziękujemy nauczycielom, któ-
rzy pomagali w przeprowadzeniu konkursów 
w naszej szkole oraz uczniom i rodzicom, któ-
rzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się 
w selektywną zbiórkę surowców wtórnych.

Nasza szkoła od lat współpracuje z Ligą 
Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu. W ramach 
tej współpracy bierzemy udział w różnych 
konkursach ogłaszanych przez LOP.  

W konkursie  plastycznym „Jak widzę 
w przyszłości środowisko, w którym miesz-
kam?” praca naszej uczennicy Aleksandry 
Wołek zajęła I miejsce. 

Barbara Miklas

W Szkole Podstawowej w Niedźwicach 
w temacie sportu wiele się dzieje. Nasza pal-
cówka organizuje wiele zawodów sportowych, 
ale także bierzemy udział w zawodach organi-
zowanych przez inne szkoły i organizacje.

BaDMINTON
W sezonie 2011/2012 przystąpiliśmy do 

udziału w Świętokrzyskiej Lidze Szkół Pod-
stawowych w Badmintonie. Główny cel jaki 
przyświecał organizatorom to popularyzacja 
tejże dyscypliny w środowiskach szkolnych na 
terenie województwa świętokrzyskiego.

Uczestnikami są zarówno chłopcy, jak 
i dziewczęta. Zespoły szkół podstawowych 
zostały podzielone na regiony rozgrywek. 

Nasza placówka znalazła się w powiecie san-
domierskim razem z powiatem opatowskim 
i staszowskim.

Organizatorem jest: Świętokrzyski Związek 
Badmintona, DOKA, Świętokrzyski Kurator 
Oświaty i Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Zawody rozgrywane będą w formie turnie-
ju gier pojedynczych, a te będą odbywały się 
w różnych miejscowościach dla poszczegól-

nych grup.  Nasza szkoła znalazła się w grupie 
z następującymi placówkami:  SP Zbludowi-
ce, SP Osiek, SP Sulisławice, SP Michałów, SP 
Węchadłów. Pierwszy termin rozgrywek zo-
stał zaplanowany na 17 grudnia 2011 roku, zaś 
finał na 2 czerwca 2012.

Nasi sportowcy wyjadą na zawody do Ze-
społu Szkół w Zbludowicach.

Życzymy im powodzenia. 

„ My maluchy przyrzekamy
Być od dziś przedszkolakami…”

Iwony Staszczak - Zwolskiej jak również rodzi-
ców, dzieci otrzymały prezenty mikołajkowe 
sponsorowane przez panią lekarz medycyny 
Agnieszkę Guźla i panią stomatolog Annę Kul-
za.

I.S - Z.
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Zgodnie z tradycją 6 grudnia przybył do 
naszego przedszkola prosto z Laponii od daw-
na oczekiwany przez wszystkie dzieci ŚWIĘ-
TY MIKOŁAJ.

Wszystkie przedszkolaki były na tę wizy-
tę przygotowanie, gdyż od dawna ćwiczyły 
wiersze i piosenki. A kiedy nastał ten wyjątko-
wy dzień wszystkie odświętnie ubrane stawiły 
się do przedszkola i z niecierpliwością czekały 
na niezwykłego gościa.

Gdy tylko Mikołaj wszedł do sali został 
przyjęty z wielką radością przez dzieci, któ-
re przepięknie zaprezentowały się recytując 
wiersze i śpiewając piosenki. Ta radosna at-
mosfera udzieliła się samemu Mikołajowi, któ-
ry za tak gorące powitanie, dobre zachowanie 
nagrodził dzieci prezentami i prosił, aby były 
grzeczne przez cały rok.   

Św. Mikołaj podziękował za ciepłe przyję-
cie, bardzo się ucieszył, że w tym roku również 
czekało na niego tak dużo przedszkolaków. 
Wszystkie dzieci podziękowały za prezenty, 
pożegnały Mikołaja, który obiecał ze odwie-
dzi nas w przyszłym roku. 

I.S –Z.

ŚWIĘTy MIKOŁaJ W PrzEDszKOLU „POD sOsNaMI”
W Szkole Podstawowej w Niedźwicach 

dobiega końca już piąta edycja nauki pływa-
nia.  Od 2007 roku na ten cel szkoła wraz 
z Uczniowskim Klubem Sportowym „Junior”  
otrzymywała dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sporto-
wych dla uczniów na Powszechny Program 
Nauki Pływania „Już Pływam”. W sumie otrzy-
maliśmy na ten cel 98 tysięcy zł. Oczywiście 
będziemy się starać o kolejne dofinansowa-
nie.

Zajęcia odbywają się na Pływalni Miej-
skiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Sando-
mierzu. Nauką pływania objęte są 4 grupy po 
15 uczniów, zajęcia prowadzą instruktorzy 
z kwalifikacjami i uprawnieniami do nauki. 
Oprócz nauki dzieci mają też czas na zabawę, 
wizytę w jacuzzi, zjeżdżalni.

Dzięki wieloletniej kontynuacji większość 
uczniów umie dobrze pływać, nawet kilkoma 
stylami.  Dla podopiecznych klasy sportowej 
są to zajęcia obowiązkowe.

Ponieważ zbliża się do nas wielkimi kro-
kami zima uczniowie już szykują się do kolej-

OGŁOszENIE

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  w Koprzywnicy wraz ze Stowarzyszeniem 
Rozwoju Regionalnego  Lokalna Grupa Działania rozpoczynają realizację projektu  pn. 

,,szKOLENIE szaNsa Na sUKCEs”  
– język niemiecki i język angielski  

poziom podstawowy.
Grupa docelowa mogąca uczestniczyć w projekcie to 20 osób (11 kobiet i 9 mężczyzn) 
bezrobotnych z obszarów wiejskich, które są niepełnosprawne i posiadają orzeczenie o 
niepełnosprawności, bądź deklarują niepełnosprawność na podstawie własnego oświad-
czenia. Przedział wiekowy osób chcących wziąć udział w szkoleniu: 15 – 65 lat.

BĄDŹ aKTyWNy I zaPIsz sIĘ Na PrOPONOWaNy KUrs !!!!!

Wszelkie informacje dot. projektu dostępne w biurze MGOKiS, ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica 

  OGŁOszENIE

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  w Koprzywnicy wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju 
Regionalnego  Lokalna Grupa Działania rozpoczynają realizację projektu  pn. 

,,szKOLENIE szaNsĄ DLa CIEBIE” 
– Tworzenie i funkcjonowanie  

wiosek tematycznych.
Grupa docelowa mogąca uczestniczyć w projekcie to 10 osób (w tym: 4 kobiety i 6 mężczyzn, w 
przedziale wiekowym 50 +, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo  z obszarów wiejskich 
Gminy Koprzywnica.
Do projektu mogą dołączyć inni zainteresowani powyższa tematyka jako obserwatorzy.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek. Dojazd na miejsce 
szkolenia na koszt własny.

Wszelkie informacje dot. projektu dostępne w biurze MGOKiS, ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica 

MGOKiS wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich 
z Dmosic, Beszyc, Sośniczan i Błonia 

Od 01.08.2011 do 30.12.2011r. 
realizują projekt pn.

,,zagospodarowanie terenów 
zielonych w miejscowościach: 

Dmosice, Beszyce, sośniczany, Błonie”

w ramach Programu
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
nej ważnej i u nas uprawianej dyscypliny – do 
jazdy na nartach. Nasza szkoła posiada narty 
biegowe do stylu klasycznego i łyżwowego. 
Dzięki wyjazdom na zimowe obozy sportowe 
świetnie umieją się z nimi obchodzić. 

Są to tylko dwie z wielu uprawianych dys-
cyplin sportowych przez naszych uczniów.               
Z każdym wyzwaniem radzą sobie wyśmieni-
cie. Gratulujemy im z tego tytułu także spraw-
ności fizycznej.

Agnieszka Ambroziak

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na uroczystą galę  
kolęd i pastorałek pn. 

,,Dokąd gwiazda prowadzi” 
przygotowaną przez MGOKiS we współpracy z partnerami. Gala odbędzie się 
06.01.2012 r. na sali widowiskowej MGOKiS w Koprzywnicy o godz. 18.00.

zaproszenie



W dniu 06.12.2011 na parkiecie hali spor-
towej w Koprzywnicy spotkali się uczniowie 
klas gimnazjalnych. Sześć drużyn „Revolu-
tion”, „Bezimienni”, „Dream team”, „Niezna-
ni sprawcy”, „Eto Kaukaz” oraz „Zaklinacze” 
walczyło o wyjście z grupy. W finale spotkały 
się drużyny „Eto Kaukaz” oraz „Zaklinacze”, 
lepsza okazała się drużyna „Eto Kaukaz” po-

W dniu 09.12.2011 naprzeciwko siebie sta-
nęło 5 drużyn dziewcząt z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Koprzywnicy w rozgrywkach 
piłki siatkowej. Mecze odbywały się w systemie 
każdy z każdym. Dziewczyny walczyły do 
ostatniego punktu zaś doping licznie zgroma-
dzonych kibiców motywował ich do jeszcze 
bardziej zaciętej walki. Ostatecznie pierwsze 
miejsce zajęły zawodniczki z klasy III c, drugie 
z klasy III ab, trzecie reprezentacja LO, czwarte 
I bc oraz piąte zawodniczki z klasy I a.   

T. Oszczudłowski

Ogłoszenie
MGOKiS informuje o zbliżających się turniejach sportowych,  

które odbędą się już w Nowym Roku. Będą nimi:

• 14.01.2012 r. Turniej drużyn amatorskich o Puchar Burmistrza Miasta 
             i Gminy Koprzywnica.
• 28.01.2012 r. Turniej klubów sportowych  Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej.
• 17.03.2012 r. Turniej Dzikich Drużyn w piłkę siatkową.

Drużyny i kluby sportowe zainteresowane ww. turniejami zachęcamy do zgłoszenia swo-
jego uczestnictwa. Zgłoszenia i zapisy odbywać się będą na Hali Sportowej w godz. od 
16.00-18.00. Zapraszamy.

PIŁKarsKI MIKOŁaJ

sIaTKóWKa DzIEWCzĄT

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 8 stycznia 2012 roku. Znamy 
już dokładny cel,  na który zbierane będą fundusze. Jego temat brzmi:

„Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko,  
czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków 

oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą”
Wybór tematu XX  Finału poprzedzony został konsultacjami z ogromną rzeszą lekarzy, któ-
rzy przez wszystkie minione lata współpracowała z WOŚP- em. To niesamowite, jak wiele 
udało nam się zmienić na lepsze w standardach opieki nad dziećmi w polskich szpitalach. 
Niektóre problemy, takie jak chociażby retinopatia wcześniaka, dzięki Wielkiej Orkiestrze 
udało się wyeliminować w 100%.

ip
wosp.dlastudenta.pl

Gmina Koprzywnica w 2011 roku po raz pierwszy przystąpiła 
do realizacji projektu pn.

„RAZEM W SIECI”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Priorytet VIII-„ Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Działanie 8.3 – „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”

Wartość projektu:    393 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:   334 050,00 PLN
Wkład własny Beneficjenta:    58 950, 00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.06.2011r. – 01.06 2014 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony bezpośrednio w Warszawie w siedzibie Władzy 
Wdrażającej Programy Europejskie i pozytywnie zaakceptowany. Został umieszczony  przez WWPE 
na jednym z czołowych miejsc i Gmina Koprzywnica została zaproszona do podpisania umowy jako 
jedna z nielicznych  gmin z województwa świętokrzyskiego.
Rady Miejska w Koprzywnicy  dnia 17 lutego 2011 r.  podjęła uchwałę w sprawie  budżetu Gminy 
Koprzywnica na 2011 rok i wydatki na projekt „Razem w Sieci „zostały uwzględnione w budżecie 
Gminy przez radnych.
Gmina Koprzywnica realizuje projekt we współpracy  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pracownicy 
ośrodka dzięki długoletniemu doświadczeniu doskonale znają sytuację  materialną oraz bytową ro-
dzin z terenu gminy i dzięki temu mogli dokonać prawidłowego wyboru beneficjentów ostatecznych 
projektu.
Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla  dzieci z rodzin 
korzystających z pomocy społecznej, pochodzących z terenu  gminy Koprzywnica, zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej ich rodzin.
Projekt przyczyni się do wyrównania szans mieszkańców gminy Koprzywnica w dostępie do Interne-
tu, a w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dostęp do Internetu  umożliwi  
grupie docelowej  udział w nowoczesnym życiu gospodarczym, komunikacji z innymi, zwiększy 
możliwość edukacji poprzez  Internet oraz ułatwi  sprawne funkcjonowanie w zmieniającej się szyb-
ko rzeczywistości. Wszystkie wydatki są ze sobą powiązane i tworzą spójną całość. 
W wyniku realizacji projektu dostęp do Internetu uzyskało 40 dzieci z terenu Gminy Koprzywnica. 
Wpłynie to na zwiększenie dostępności cyfrowej mieszkańców gminy a także na przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu tych dzieci. Ponadto realizacja projektu pozwoli na większą aktywizację 
analizowanej grupy osób m.in. dzięki możliwości nauki zdalnej z wykorzystaniem sieci Internet.
Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona na podstawie regulaminu , który określał 
szczegółowo warunki uczestnictwa w projekcie. Każda osoba ubiegająca się o uczestnictwo 
w projekcie złożyła :
- deklarację uczestnictwa w projekcie
- formularz zgłoszeniowy
- oświadczenie o wysokości dochodów
Zgodnie ze złożonym wnioskiem o projekcie informowały: plakaty, ulotki, artykuł w lokalnej prasie 
oraz baner reklamowy w telewizji internetowej.
Wymagane dokumenty złożyło 44 osoby. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała  do udziału w pro-
jekcie 40 osób, które spełniały wszystkie kryteria i złożyły kompletne i poprawnie wypełnione do-
kumenty.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:
1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia 

w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
2. dzieci i młodzież ucząca się lub studiująca z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 

uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współ-
pracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,

3. dzieci i młodzież niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści lub z orzeczeniem równoważnym

Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Gminę  Koprzywnica pokrywającym w znacznym 
stopniu koszty realizacji projektu  zakupiono komputery i zapewniono dostęp do sieci Internet. Jest to 
szczególnie ważna forma pomocy ponieważ została skierowana bezpośrednio do dzieci i młodzie-
ży. To właśnie oni są użytkownikami sprzętu komputerowego a możliwość korzystania z Internetu 
znacznie ułatwi im zdobywanie wiedzy i pomoże w dalszej nauce.
„To wielkie dobrodziejstwo, nigdy nie byłoby nas stać na zakup tak drogiego sprzętu” „Jesteśmy bar-
dzo wdzięczni Panu Burmistrzowi” - to wypowiedzi rodziców, których dzieci otrzymały nowoczesne 
komputery

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 „DOTACJE NA INNOWACJE, INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

konując rywali 3:1, trzecie miejsce ostatecznie 
zajęła drużyna „Bezimienni” pokonując „Dre-
am team” 3:2. Emocje zawodników studzili sę-
dziowie Tomasz Oszczudłowski jednocześnie 
organizator turnieju oraz Sławomir Grzyb. 
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz 
medale.

T. Oszczudłowski

Dnia 29.11.2011 na hali sportowej w Ko-
przywnicy uczniowie szkół podstawowych bra-
li udział w rozgrywkach halowej piłki nożnej. 
Cztery drużyny grały w systemie każdy z każ-
dym i każda drużyna rozegrała po trzy mecze. 

Najlepsza drużyną okazały „ Złote orły”, którzy 
zdobyli komplet dziewięciu punktów, drugie 
miejsce zajęła drużyna „Sport team” z sześcio-
ma punktami, trzecie miejsce królewscy z trze-
ma punktami, czwarte zaś „Czerwone diabły”.


