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Tegoroczne obchody Święta Szkoły Pod-
stawowej im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy 
w 45 rocznicę jej powstania i nadania 
imienia rozpoczęła Msza święta odprawiona 
w szkolnej sali gimnastycznej przez probosz-
cza parafii św. Floriana ks. Jerzego Burka 
wraz z księżmi wikariuszami: Krystianem 
Kusztybem i Markiem Walczakiem. Homilię 
wygłosił ks. K. Kusztyb. Podkreślił jak waż-
na w życiu młodego człowieka jest edukacja 
i wychowanie: „Człowiek, aby stać się tym, 
kim powinien, potrzebuje wychowania oraz 
kochających i jednocześnie wymagających 
wychowawców”. We Mszy św. uczestniczyli 
m.in. Starosta Powiatu Sandomierskie-
go pan Stanisław Masternak, Burmistrz 
M i G Koprzywnica pan Marek Jońca, 
Przewodnicząca Rady  M i G  Koprzyw-
nica  pani Anna Paluch, Wiceprzewod-
niczący Rady M i G Koprzywnica pan 
Marek Kubicki, radny pan Kazimierz 
Kitliński,  dyrektorzy szkół i przedszkola 
z terenu gminy, emerytowani nauczyciele 

rocznica poWstania 
szkoły podstawowej w Koprzywnicy 45.

oraz pracownicy szkoły, przedstawiciele insty-
tucji działających na terenie gminy, przedsta-
wiciele Rady Rodziców, dyrekcja szkoły, grono 
nauczycielskie i uczniowie wraz z pocztem 
sztandarowym. Uroczystość odbyła się pod 
hasłem „Dla szkoły miej serce, nie licz lat. 
Pokochaj to miejsce-mały świat”. Po Mszy św. 
rozpoczęła się druga część uroczystości, którą 
rozpoczęła pani dyrektor Teresa Majczak 
witając zebranych gości, a wśród nich gościa 
szczególnego. Był nim pan Stanisław Kuć-
mira – inżynier, który przed 45 laty nadzo-
rował budowę szkoły i 6 stycznia 1967 roku 
przekazał gotowy budynek społeczeństwu. 
Pani Dyrektor podkreśliła, że koprzywnicka 
podstawówka to szkoła z tradycjami, gdzie 
u uczniów kształtowane są postawy umiło-
wania Ojczyzny, wpajane jest poczucie toż-
samości  i szacunku dla dorobku minionych 
pokoleń. Następnie przedstawiciele społecz-
ności uczniowskiej złożyli kwiaty i zapalili 
znicz przed płytą Patrona szkoły Władysława 
Jasińskiego. 

(c.d. str. 2)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wszystkim 
życzenia miłości, spokoju, wszelkiego dobra. Niech 
Nowonarodzony Jezus oświeca drogi codziennego życia, 
obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić 
szczęśliwym.

Życzymy aby każdy z nas potrafił z zadowoleniem obejrzeć 
się za siebie i aby Nowy Rok nie musiał wstydzić się przed 
Starym. Abyśmy dla siebie nawzajem 
byli pełni życzliwości i zrozumienia. 

  Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 
  Marek Jońca oraz pracownicy Urzędu Gminy

  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
  Anna Paluch  oraz Radni Rady Miejskiej

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Koprzywnicy
Alicja Stępień wraz z pracownikami i zespołem redakcyjnym 
,,Koprzywnickich Pejzaży”

Wesołych 
i ciepłych Świąt 

życzą:

Boże Narodzenie
Już pierwsza gwiazdka wzeszła na niebie,
Maleńki Jezu czekamy  na Ciebie,
Z białym opłatkiem i życzeniami, 
Przyjdź i pozostań na zawsze z nami.
Pociesz strapionych i przemęczonych. 
Biednych, chorych i udręczonych,
I tych co nadziei na nic nie mają,
Przy Twoim żłóbku ratunku szukają.
Połącz rodziny wielka miłością,
I wszystkie narody otocz czułością,
Niech zgoda i miłość wszędzie panuje,
Z Twego przyjścia Świat się raduje.

       Helena Grzegorczyk
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Ważnym punktem obchodów uroczysto-
ści 45 rocznicy powstania szkoły było ślubo-
wanie uczniów klas pierwszych. Uczniowie 
złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i od 
tego momentu stali się pełnoprawnymi człon-
kami braci uczniowskiej. W tym podniosłym 
i ważnym momencie ich życia towarzyszyli im 
rodzice. W dalszej części uroczystości ślubo-
wanie złożyła pani Elżbieta Beksińska – Kon-
tow, nauczycielka, która w tym roku szkolnym 
uzyskała stopień nauczyciela mianowanego. 
Ślubowanie odebrał Burmistrz Miasta i Gminy 
Koprzywnica pan Marek Jońca. Następnie ze-
brani wysłuchali okolicznościowego przemó-
wienia wygłoszonego przez pana burmistrza. 
Jako kolejny głos zabrał starosta pan Stanisław 

Masternak, który dziękując za zaproszenie na 
obchody święta szkoły przekazał na ręce pani 
dyrektor życzenia wielu następnych, tak pięk-
nych i budujących jubileuszy oraz wszelkiej 
pomyślności i wielu sukcesów uwieńczonych 
wyróżnieniami i nagrodami, zapisanych na 
kartach historii Szkoły i w pamięci uczniów. 
Kolejnym punktem obchodów Święta Szkoły 
było obejrzenie bardzo ciekawej prezentacji 
multimedialnej na temat historii szkoły. Wspo-
mnieniami o pierwszych latach pracy w no-
wym budynku szkoły podzieliła się z uczest-
nikami uroczystości pani Maria Kalinowska, 
emerytowana nauczycielka języka polskiego. 
W części artystycznej zebrani wysłuchali hu-
morystycznych wierszy i piosenek poświę-

conych szkolnym wspomnieniom. Z grona 
zaproszonych gości szczególnie wzruszające 
było wystąpienie pana Stefana Świerczka 
ps. „Lew”, który snuł wspomnienia o latach 
partyzantki, przypomniał bohaterstwo i szla-
chetność Patrona szkoły Władysława Jasińskie-
go, zaś na koniec zaśpiewał niezwykle rzewną 
pieśń pt. ”Modlitwa obozowa”. Na zakończe-
nie pani dyrektor podziękowała księżom za 
sprawowaną ofiarę mszy świętej, gościom za 
przybycie, nauczycielom, uczniom i pracow-
nikom szkoły za pomoc w przygotowaniu 
uroczystości. Ostatnim akordem odchodów 
45 rocznicy powstania koprzywnickiej pod-
stawówki były wspólny obiad, jubileuszowy 
tort i wspomnienia o czasach minionych snute 

przy stole w świetlicy szkolnej przez emery-
tów, gości i nauczycieli. 

Ciepłe życzenia nadesłali: posłowie na 
Sejm RP p. Maria Zuba i p. Krzysztof Lipiec, 
p. Jan Gałuszka ps. „Mizerny”, p. Mieczysław 
Korczak ps. „Dentysta”. Świętokrzyski Kura-
tor Oświaty p. Małgorzata Muzoł napisała m. 
in.: „Przez aktywną działalność na rzecz śro-
dowiska Szkoła trwale wpisała się w historię 
swojego regionu wnosząc wielki wkład w jego 
rozwój społeczny i kulturalny. Przekazuję sło-
wa uznania dla Grona Pedagogicznego za do-
tychczasowe osiągnięcia. Na dalsze lata życzę 
pomyślności w realizacji ambitnych zamierzeń 
edukacyjnych i wychowawczych”.

 Jolanta Bzduch

rocznica poWstania 
szkoły podstawowej w Koprzywnicy 45.

(c.d. ze str. 2)

3 300 złotych zebrano podczas 
tegorocznej kwesty, która odbyła się 
w Dzień Wszystkich Świętych  na ko-
przywnickiej nekropolii.  Do puszek 
trafiały nie tylko monety, ale rów-
nież banknoty 10-, 20-, a nawet 50- 
i 100-złotowe. Pieniądze zostaną prze-
znaczone na renowację nagrobków 
najstarszych, poświęconych zasłużo-
nym postaciom. Prace remontowe za-
czną się od zniszczonego nagrobka ks. 
Piotra Kotowskiego. 

i kwesta na cmentarzu koprzywnickim 

W Koprzywnicy  są  dwa  cmentarze  grze-
balne.  Cmentarz  najstarszy  znajduje  się  tuż 
przy  rynku,  obok  dawnego,  parafialnego  ko-
ścioła  p.w.  „Wszystkich  Świętych”.  Po  prze-
niesieniu parafii 7 października 1821 roku do 
kościoła pocysterskiego, na nieużytkach miej-
skich  od  strony  południowo-zachodniej, wy-
tyczono miejsce na nowy cmentarz grzebalny 
o obszarze 500 prętów i wyznaczono miejsce 
pochówków.  Jest  to miejsce niezwykłe, znaj-
dują  się tam piękne, stare nagrobki... 

Wśród kwestujących 1 listopada znaleź-
li się m.in. przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koprzywnicy Anna Paluch, z-c dyr. Szko-
ły Podstawowej w Koprzywnicy Barbara 
Miklas, nauczyciele Agnieszka Kolasińska 
i Paweł Jasiński wraz z uczniami: Weroniką 
i Wiktorią Oszczudłowską, Anastazją Ma-
śloch, Emilią Ciździel, uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana 
Pawła II: Ilona Paluch, Klaudia Bulira, Zu-
zanna Ćwik, Dominika Grzesik, Dominika 
Jaśkiewicz, Katarzyna Materkowska, Syl-
wia Maj, Dominika Sarzyńska, Małgorzata 
Ciach, Katarzyna Zybała, Izabela Maśloch, 
Weronika Sołtyka, Weronika Wiśniewska, 
Przemek Kamaj, Sebastian Lipczyński, Rado-
sław Mazurkiewicz, Dawid Kozioł,  dyrektor 
domu kultury Alicja Stępień wspólnie z pra-
cownikami  Lucyną Zwolską i Małgorzatą 
Sarzyńską oraz mieszkańcy gminy Koprzyw-
nica; Anna Witas, Aleksandra Witas, Teresa 
Oszczudłowska, Jolanta Gach, Edyta Stępień, 
Agnieszka Jaśkiewicz, Kinga Wilk, Jan Bek-
siński, Wojciech Ciach, Tymoteusz Gach, To-
masz Toś- w sumie 39 osób. Takie działanie 
to świadectwo historyczne tej lokalnej, małej 
ojczyzny – koprzywnickiej ojczyzny. Organi-

zatorzy kwesty proszą o przyjęcie najserdecz-
niejszych podziękowań wszystkich, którzy nie 
przeszli obojętni obok kwestujących wolonta-
riuszy i złożyli datek. Wyrazy wdzięczności 
kierujemy również do wolontariuszy zaanga-
żowanych w listopadową zbiórkę. 

Ocalenie zabytkowych nagrobków jest 
szczególnie ważne, gdyż upamiętniają zasłu-
żone dla naszego regionu osoby. Niektórzy 
z nich dla dobra mieszkańców poświęcali 
swoją pracę, majątek a nawet życie. Jesteśmy 
tym ludziom winni pamięć. Jeśli chcemy, by 
ci, którzy po nas przyjdą, szanowali nasz do-
robek i pamiętali o naszych mogiłach, oddaj-
my to co należne tym, którzy nam wcześniej 
tak wiele pozostawili. 

Zapraszamy do współpracy instytucje 
oraz osoby, które tak jak my czują potrzebę 
realizacji takiego działania. Jesteśmy otwarci 
na wszystkich, którzy chcą ocalić od zapo-
mnienia to, co jest nieodzownym elementem 
starych cmentarzy czyli historyczne nagrobki. 
Zadbajmy o nie wspólnie, wszak tam kiedyś 
też spoczniemy…

AS
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11 listopada 2012r. kombatanci, posłowie 
na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pracownicy 
samorządowi, radni wszystkich szczebli, księ-
ża, przewodniczący rad osiedlowych, sołtysi, 
strażacy, emeryci, dyrektorzy placówek oświa-
towych, dyrektorzy placówek służby zdrowia, 
dzieci, młodzież, mieszkańcy Koprzywnicy 
i okolicznych wiosek i wszyscy goście przybyli 
na uroczystość 94 Rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości zebrali się na mszy św. 
w intencji Ojczyzny, modlili się i oddali cześć 
poległym w walce o niepodległą Polskę. 

Przy ul. 11-go Listopada, pod Pomnikiem 
Poległych przedstawiciele naszej społeczno-
ści złożyli kwiaty i pokłonili głowy oddając 
hołd Polakom walczącym o wolność naszej 
Ojczyzny. 

Uroczyste obchody 94 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości zakończył 
wieczorny koncert pieśni patriotycznych, któ-
ry rozpoczęli Burmistrz Miasta i Gminy Ko-
przywnica Marek Jońca oraz Poseł na Sejm 
RP Krzysztof Lipiec. Koncert w wykonaniu 
dzieci, młodzieży grupy wokalno-teatralnej 
oraz zespołu ludowego ,,Powiślanie” odbył się 
w DK i cieszył się dużą frekwencją przybyłych 
gości. 

uw

94. rocznica odzyskania 
przez Polskę Niepodległości 

Koprzywnica, 11 listopada 2012r. 
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zapraszamy do Domu Kultury, 
gramy od 1500 !!!

Pani Maria Kalinowska jest absolwentką 
Liceum Pedagogicznego w Sandomierzu i Stu-
dium Nauczycielskiego w Rzeszowie. Przez 
długi okres czasu pracowała jako nauczyciel 
języka polskiego i plastyki w Szkole Podstawo-
wej im. Władysława Jasińskiego w Koprzyw-
nicy. Obecnie p. Maria jest emerytowanym 
nauczycielem. 

II lata malarstwa, pasji i zainteresowania 
sztuką oraz zaszczepienie miłością do plasty-
ki dzięki zajęciom w Kole Plastyka Amatora 
w DK z instruktorem plastyki p. Heleną Pilec-
ką, zaowocowały pięknymi pracami i różno-
rodnością ich wykonania. Powstało blisko 40 
obrazów. Pani Maria zajmuje się głównie ma-

spotkanie autorskie

Wernisaż i otwarcie wystawy prac 
p. Marii Kalinowskiej

larstwem olejnym i temperowym, a inspirację 
czerpie z otaczającego świata. Jej malarstwo 
rodzi się z fascynacji pięknem natury, oraz 
jej przeróżnymi kolorami. Nie wykonuje tego 
zawodowo ale wielu zawodowców oddałoby 
wiele, żeby taką ,,amatorszczyzną” malować. 
W odnalezieniu się w malarstwie pomogła p. 
Marii rodzina jak również wsparcia udzieliły 
jej koleżanki z koła plastycznego w DK. 

Na wernisaż licznie przybyli zaproszeni 
goście, rodzina oraz przyjaciele. Więcej zdjęć 
ze spotkania autorskiego można obejrzeć na 
stronie internetowej DK: www.domkultury.
koprzywnica.eu 

AS

Tak jak zawsze, po 21. Finale będziemy 
się pochylać nad problemami polskiej medy-
cyny dziecięcej. Tak jak zawsze, naszą pomoc 
realizować będziemy poprzez zakup sprzętu 
medycznego do jednostek opieki zdrowotnej, 
które mają podpisany kontrakt z NFZ.

Jednak po 20 latach działalności w bez-
pośredniej bliskości służby zdrowia widzimy, 
jak bardzo pomocy potrzebują także senio-
rzy. Ten Finał, w znacznej części dedykowa-
ny ludziom w podeszłym wieku chorym na 
choroby przewlekłe, ma mieć również wymiar 
symboliczny. Nie jesteśmy i nigdy nie bę-
dziemy w stanie rozwiązać ogromnej ilości 
problemów, jakie są związane z tą dziedzi-
ną medycyny. Chcemy jednak zwrócić uwa-
gę Polaków na wszystkie kwestie związane 
z jakością opieki medycznej, a także i niestety 
bardzo częstym zjawiskiem wykluczenia, jakie 
dotyka ludzi w podeszłym wieku.

Pieniądze zebrane w 21. Finale chcemy 
podzielić. Połowę wykorzystamy na wsparcie 
terapii noworodka i niemowlaka, połowę na 
wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych 
i zakładów opiekuńczo-leczniczych. W tym 
drugim przypadku nasza pomoc trafi tylko do 
kilku wybranych placówek w każdym woje-
wództwie.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka pu-
bliczna, organizowana przez Fundację Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbywa 
się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia 
każdego roku. Teraz zagramy 13.01.2013r.
Każdego roku blisko 120 tysięcy wolontariuszy 
zbiera pieniądze. O godzinie 20.00 na  rynku 
koprzywnickim zapraszamy wszystkich do 
udziału w wydarzeniu pt. „Światełko do Nie-
ba”. Sztab przy MGOKiS w Koprzywnicy jest 
jednym z 1472 utworzonych w całym kraju. 

W Polsce istnieje niewiele oddziałów ge-
riatrycznych, zdecydowanie za mało w sto-
sunku do potrzeb. Jest to jedna z najbardziej 
zaniedbanych dziedzin w polskim systemie 
ochrony zdrowia. Mamy jednak nadzieję, iż 
rozgłos, jaki zawsze towarzyszy Finałowi, bę-
dzie okazją, by uświadomić nam wszystkim, 
że jest to problem, którego nie można dalej 
unikać. W ciągu minionej dekady obserwu-
jemy postępujące zmiany sytuacji demogra-
ficznej. Społeczeństwo się starzeje, upada 
tradycyjny model rodziny wielopokolenio-
wej. Wokół nas  żyje i będzie żyło coraz wię-
cej osób w podeszłym wieku, wymagających 
pomocy medycznej w walce z chorobami 
przewlekłymi. Osób, które zasługują na dobre 
wyposażenie oddziałów szpitalnych, ośrod-
ków opiekuńczych, na troskę i zrozumienie le-
karza, i na końcu na poszanowanie godności 
przez wszystkich dookoła.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze opieki dłu-
goterminowej to placówki, które podejmują 
się niesienia pomocy tym najciężej chorym 
seniorom. Tam także lista potrzeb jest długa. 
Co więcej – ośrodki te nie potrzebują drogiego 
sprzętu specjalistycznego, najczęściej ponawia-
ne prośby dotyczą podstawowego wyposażenia.

Orkiestra w efekcie 21. Finału planuje za-
kupić urządzenia takie jak:
• łóżka o regulowanej wysokości z zabezpie-

czeniami
• materace przeciwodleżynowe
• statywy mobilne do kroplówek
• ssaki elektryczne i akumulatorowe
• pompy infuzyjne i pompy żywieniowe
• sprzęt rehabilitacyjny typu rotory kończyn 

dolnych i górnych, tory do nauki chodzenia, 
czy rowery treningowe.

www.wośp.org.pl

„Jędrusiów my spadkobiercy”
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Wł. Jasińskiego
w Koprzywnicy

serdecznie zapraszają

na uroczystą WIECZORNICĘ
w hołdzie Władysławowi Jasińskiemu w 70-tą rocznicę śmierci 

oraz  „Jędrusiom”
 pod hasłem „Jędrusiów my spadkobiercy”, 

która odbędzie się 12.01.2013r. o godz. 1600 w sali gimnastycznej.

Msza św. w intencji Wł. Jasińskiego oraz „Jędrusiów” 
zostanie odprawiona w Kościele p. w. św. Floriana w Koprzywnicy 

dnia 06.01.2013 r. o godz. 830.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
Dokąd pamięcią się im płaci”

Wisława Szymborska

spotkanie we młynie
7 października br. we młynie w Trzyko-

sach u Alicji i Waldemara Krawczyków od-
było się robocze spotkanie członków szlaku 
jabłkowego. Omawiano aktualne wydarzenia 
i inicjatywy  członków ssj oraz podjęto plany 
działań w najbliższym czasie. Ten produkt tu-
rystyczny skupia gospodarstwa, które mogą 
zaoferować nie tylko pobyt w ciekawym miej-
scu, ale też uatrakcyjnić go innowacyjnymi 
propozycjami trasy Sandomierskiego Szlaku 
Jabłkowego, wiodącego przez najciekawsze, 
najbardziej malownicze i atrakcyjne miejsca 
powiatu sandomierskiego. Nowy atrakcyjny 
punkt  na trasie szlaku daje nowe możliwości 
wzbogacenia atrakcji turystycznych na terenie 
ziemi koprzywnickiej. Wizyta w „Starym mły-
nie” z odrobiną historii, możliwością zwiedza-
nia obiektu, podziwianie wyrobów  rękodziel-
niczych, m.in. bibułkarskich, szydełkowych, 
kompozycji florystycznych z możliwością ich 
zakupu to na razie wybrane elementy oferty. 

AS
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

Dzień Edukacji narodowej

11 listopada

12 października w Szkole Podstawowej 
im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy odbyły się 
coroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Z tej okazji uczniowie klasy V c oraz chór 
szkolny przygotowali apel by razem z nauczy-
cielami świętować tak ważny dla pedagogów 
dzień. Na uroczystość  przybyli goście: Sekre-
tarz Miasta i Gminy- pani Dorota Kruszec- 
Nowińska, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Koprzywnicy- pani Anna Paluch przedsta-
wiciele szkolnej Rady Rodziców.

Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor 
Teresa Majczak, która powitała gości oraz 
wręczyła Nagrody Dyrektora dla nauczycieli 
i pracowników szkoły. Nie obyło się również 
bez Nagrody Burmistrza, którą wręczyła Se-
kretarz Miasta i Gminy - p. Dorota Kruszec-
-Nowińska.

W imieniu wszystkich rodziców przewod-
nicząca RR p. Agnieszka Garnuszek złożyła 
nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pra-
cy oraz zawodowych sukcesów.

Po części oficjalnej nastała pora na część 
artystyczną w wykonaniu naszych uczniów.

Uczniowie ukazali trud pracy nauczycieli 
w zabawny sposób wplątując pomiędzy sło-
wa skeczu piosenkę na temat robienia, jakże 
znanych nam pedagogom, awansów zawodo-
wych.

Nad przebiegiem i przygotowaniami do 
uroczystości czuwały: p. Aleksandra Ferra, p. 
Bożena Grzyb, p. Monika Różyc, p. Agniesz-
ka Drożdżal- Al- Haj oraz p. Marta Bochyń-
ska.

Aleksandra Ferra

„Naród, który nie szanuje swej prze-
szłości, nie zasługuje na szacunek teraź-
niejszości i nie ma prawa przyszłości”

J. Piłsudski

11 listopada to rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. 

Z tej okazji 9 listopada w Szkole Podstawowej 
imienia Władysława Jasińskiego w Koprzywni-
cy, uczniowie klasy V c  wraz z chórem szkol-
nym przygotowali okolicznościowy apel, któ-
ry przybliżył naszym uczniom tak ważne dla 
każdego Polaka wydarzenie. Uczniowie sło-
wem oraz piosenkami o tematyce patriotycz-

nej przedstawili  krótką lekcję historii, którą 
nawet najmłodsi uczniowie słuchali z wielkim 
zaciekawieniem. W tym ważnym dla każdego 
Polaka dniu cała społeczność szkolna dumnie 
nosiła na lewej piersi biało-czerwone kotylio-
ny, które symbolizują barwy narodowe.

Nad przebiegiem uroczystości czuwała p. 
A. Ferra oraz p. B. Grzyb.

Aleksandra Ferra

śniadanie daje moc
Koprzywnicka podstawówka włączyła 

się do ogólnopolskiego programu edukacyj-
nego pod hasłem ŚNIADANIE DAJE MOC, 
dotyczącego roli śniadania w diecie dziecka, 
organizując 8 listopada jako Dzień Zdrowego 
Śniadania. Najmłodsi, a więc uczniowie klas 
1-3 w liczbie około 100 osób uczestniczyli 

w śniadaniu edukacyjnym. Do akcji przyłą-
czyli się chętnie uczniowie klas starszych. 
Wychowawcy – reżyserzy tego przedsięwzię-
cia – zapoznali podopiecznych z 12 zasadami 
zdrowego odżywiania i uświadomili, dlaczego 
odżywianie jest dla nich tak istotne. Jak za-
wsze w tego typu działaniach szkoła mogła 
liczyć na współpracę z rodzicami, którzy ode-
grali wiodącą rolę w organizacji wspólnego 
śniadania. 

Na stołach w jesiennej aranżacji królowały 
smakowite kanapki, kolorowe słupki warzyw-
ne i pachnące owoce, a także  soki, jogurty 
i pyszne ciasto drożdżowe. Jedzenie nie tylko 
ładnie wyglądało, ale było smaczne i zdro-
we. Dzieci w radosnej atmosferze i z apety-
tem spożywały śniadanie, które dodało im sił 
i zaopatrzyło w energię na cały dzień. Należy 
mieć nadzieję, że ta edukacja najmłodszych 
poprzez zaangażowanie rodziców i nauczy-
cieli przyniesie oczekiwane efekty w kwestii 
prawidłowego żywienia dzieci.

Ewa Dziuba
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ogólnopolski sukces 
koprzywnickiej podstawówki

Gmina Koprzywnica realizuje „Pro-
gram usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest dla Miasta i Gminy 
Koprzywnica” od 2008 r. jako jedna 
z pierwszych w województwie świę-
tokrzyskim. Co roku władze gminy 
zabezpieczają w budżecie środki na 
dofinansowanie tego przedsięwzię-
cia wspierając działania mieszkańców 
związane z usuwaniem odpadów za-
wierających azbest.

Opracowanie programu i zaplano-
wanie środków własnych zaowocowało 
pozyskaniem przez Burmistrza Miasta 
i Gminy w Koprzywnicy dodatkowych 
zasobów finansowych z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach i Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

W 2012 r. prace związane z usuwa-
niem  z posesji odpadów zawierających 
azbest wykonywała, wyłoniona w dro-
dze przetargu firma EURO-GAZ Sp.j. 
Zgórsko Nowiny. W wyniku realizacji 
w/w zadania z 34 nieruchomości, usu-
nięto 7 800 m² tj. 85,831 Mg azbestu  
za kwotę 30 494,88 zł, w tym dotacja 
z WFOŚiGW w Kielcach i NFOŚiGW 
w Warszawie wynosiła łącznie 25 
920,65 zł. 

Z czego:
• środki z WFOŚiGW w Kielcach   
 – 10 673,21 zł, tj. 35 %,
• środki z NFOŚiGW w Warszawie 
 – 15 247,44 zł, tj. 50%.

GOSPODARKA ODPADAMI - ZMIANY ZWIĄZANE Z WEJśCIEM
W ŻYCIE NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOśCI i PORZĄDKU W GMINACH.

SZANOWNI  PAŃSTWO- MIESZKAŃCY 
GMINY KOPRZYWNICA!.

Od 1 stycznia 2012r. trwa w całym kra-
ju wdrażanie nowego systemu gospodarki 
odpadami wprowadzonego zmiana ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz.U.2012.poz.391).

Najważniejsze zmiany dotyczą zmienionej 
struktury gospodarki odpadami komunalnymi.

Dotychczas właściciel nieruchomości miał 
obowiązek zawrzeć umowę z przedsiębiorcą 
świadczącym usługi w zakresie odbioru odpa-
dów komunalnych. Właściciel ponosił koszty 
wywozu odpadów na rzecz przedsiębiorcy. 
(w naszym przypadku na rzecz PGKiM Sando-
mierz).

Nowe zapisy mówią o tym, że teraz Gmi-
na stanie sie właścicielem odpadów wytwo-
rzonych na terenie danej gminy. Właściciel 
będzie ponosił opłaty(wnoszone do Gminy) 
z tytułu odbierania i zagospodarowania odpa-
dów powstających na jego nieruchomości.

Każdy właściciel będzie zobowiązany do 
złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Koprzyw-
nica deklaracji, na podstawie, której Gmina 
naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami.

Jak będzie działał system gminny?.
Gmina ustali stawkę i sposób naliczania 

opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, 
sposób i częstotliwość  jej wnoszenie.

Ustawodawca przewidział 4-ry sposoby 
(do wyboru przez radę gminy) naliczania opła-
ty za gospodarkę odpadami.:
1) od liczby osób  zamieszkujących na terenie 

danej nieruchomości (niezależnie ile jest 
osób zameldowanych)

2) od gospodarstwa domowego
3) od m³ zużytej wody
4) od powierzchni mieszkalnej budynku (loka-

lu).Opłata za odpady segregowane będzie 

na mocy ustawy niższa, dlatego warto se-
gregować odpady.

Rada Miejska musi podjąć szereg uchwał, 
które wymagane są nowymi przepisami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wymagane ustawą uchwały to:
1) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie re-

gulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy,

2) uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz stawki opłaty,

3) uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wy-
sokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nie-
ruchomości, w tym terminów i miejsca skła-
dania deklaracji (terminu złożenia pierwszej 
deklaracji- zgodnie z art.12 ustawy zmienia-
jącej- rada gminy może w tej uchwale okre-
ślić wykaz dokumentów potwierdzających 
dane zawarte w deklaracji (art.6 n ust.2),

4) uchwała w sprawie szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, 
w szczególności ilość odpadów komunalnych, 
częstotliwość i sposób świadczenia usług,

5) uchwała w sprawie górnych stawek opłat, po-
noszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieru-
chomości, którzy są zobowiązani zawrzeć 
umowę na odbieranie odpadów komunal-
nych (górne stawki opłat rada gminy okre-
śla, w przypadku, gdzie nie została podjęta 
uchwała na podstawie art.6c ust.1 i uchwała 
na podstawie art.6a ust.1 w zakresie pozby-
wania  się nieczystości ciekłych)- rada gminy 

może stosować zróżnicowane stawki w za-
leżności od gęstości zaludnienia na danym 
obszarze gminy oraz odległości  od miejsca 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

6) uchwała dotycząca wymagań, jakie powi-
nien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych.

Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica pla-
nuje uruchomić nowy system gospodarki od-
padami na terenie Gminy od 1 lipca 2013r. Jest 
to ostateczny termin jaki daje ustawodawca.

Zostanie również przeprowadzona akcja 
informacyjna. 

Aktualnie w telewizji i internecie Minister 
Środowiska rozpoczął kampanie informacyjną  
o zmianach opisanych powyżej. 

Informacji można uzyskać na stronie: 
www.naszesmieci.pl.

Cel zmiany ustawy (wg. Ministerstwa Środo-
wiska): objecie wszystkich właścicieli nierucho-
mości sprawnym systemem odbioru odpadów, 
stworzenie lepszych warunków do segregacji 
odpadów, łatwo dostępne punkty zbiórki se-
lektywnej takich odpadów jak zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpadów wielkoga-
barytowych, odpady niebezpieczne, informo-
wanie mieszkańców gminy, co gdzie i jak należy 
wyrzucać, wyeliminowanie dzikich wysypisk, li-
kwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.

Więcej informacji o nowym systemie go-
spodarki odpadami można uzyskać na stronie 
Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.
gov.pl/kategoria/4424_utrzymanie_czystości-
_i_porządku_w_gminach/

UsUWaniE azbEstU  
i wyrobów  

zawierających azbest

oGŁoszEnia z UrzĘDU GMinY

Z radością informujemy, że współpraca 
uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły Pod-
stawowej im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy 
została doceniona i nagrodzona. Udział w  
ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Czas 
na zdrowie” zaowocował drugim miejscem 
w kraju. Uroczysta gala rozdania nagród od-
była się 9 października 2012 roku w siedzibie 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w War-
szawie. Na uroczystość rozdania nagród zosta-
li zaproszeni: Dyrektor Teresa Majczak,  na-
uczyciel nadzorujący realizację projektu 
w szkole Barbara Miklas oraz przedstawiciele 
uczniów tworzących zespół konkursowy ,,Na-
kręceni na zdrowie”: Kornelia Floras, Karolina 
Klubińska i Aleksandra Wołek. Ceremonię 
posumowania projektu i wręczenia nagród 
poprowadziła p. Alicja Koper - przedstawi-
ciel Fundacji Banku Ochrony Środowiska, 

głównego organizatora projektu. Uroczystość 
otworzył swoim przemówieniem prezes Fun-
dacji BOŚ  p. Andrzej Pietrucha, który po-
dziękował wszystkim nagrodzonym za ogrom-
ne zaangażowanie w realizację podjętych 
zadań.  Obecni byli również przedstawiciele 
instytucji, które były patronami tego projektu: 
sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji   Naro-
dowej p. Tadeusz Sławecki i Dyrektor Biura 
Promocji Żywności Agencji Rynku Rolnego  
p. Piotr Kondraciuk. Po części oficjalnej or-
ganizatorzy przystąpili do wręczenia nagród. 
Odbyło się to w bardzo ciekawy sposób, bo 
podczas odbierania nagród przez każdą szko-
łę prezentowane były  jej działania w ramach 
konkursu. Nas poproszono o zaśpiewanie na 
scenie piosenki ,,Zdrowe jedzenie, zdrowe 
życie”, której słowa ułożone były specjalnie 
w celu promocji realizacji projektu w naszej 
szkole. Odbierając nagrody usłyszeliśmy tak 
wiele ciepłych słów o naszych dokonaniach, 
że dla samej tej chwili warto było być w War-
szawie.  Była to olbrzymia promocja naszej 
placówki na tak szerokim forum. W konkursie 
nagrodzeni zostali wszyscy uczniowie, two-
rzący zespół ,,Nakręceni na zdrowie”, opiekun 
zespołu oraz szkoła, która otrzymała wysokiej 
klasy odtwarzacz DVD.     

Wszystkim, którzy bardzo aktywnie włą-
czyli się w realizację projektu ,,Czas na zdro-
wie” dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. 
Jasińskiego w Koprzywnicy składa ogromne 
podziękowania. Kolejny raz okazało się, że 
RAZEM możemy wiele. Serdecznie dziękuje-
my również p. Burmistrzowi M i G Koprzyw-
nica p. Markowi Jońcy za umożliwienie nam 
wyjazdu do Warszawy.

Barbara Miklas

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi So-
śniczany wspólnie z Kołem Gospodyń Wiej-
skich nieustannie podejmują wiele działań 
i inicjatyw w swojej miejscowości. Obecnym 
priorytetem jest adaptacja i wykorzystanie 
pomieszczeń starej szkoły. Pomocny w tych 
planach okazał się projekt pn. „Aktywna in-
tegracja mieszkańców Sośniczan” z Działaj 
Lokalnie. W ramach jego harmonogramu dzia-
łań zorganizowano m.in.”Zakończenie lata” - 
imprezę w dn. 26.08.2012r. dla ok. 30 dzie-
ci, z licznymi konkursami i zabawami oraz 

Aktywnie w Sośniczanach
z udziałem ok. 40 osób dorosłych, odpowie-
dzialnych za atmosferę spotkania. Kolejne wy-
darzenie odbyło się 21.10.2012r. pod hasłem 
„Zakończenie jabłkobrania’’, gdzie motywem 
przewodnim zabawy i świętowania było jabł-
ko. Innym działaniem społeczności Sośniczan 
była organizacja „Wieczoru andrzejkowego” 
dla 16 par. Ponadto w każdy piątek odbywają 
się zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży 
z projektu FIO pn. „Świetlice środowiskowe 
kuźnią młodych talentów”. 

AS
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informacja z obrad sesji rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 3 sierpnia 2012 roku 

informacja z obrad sesji rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 7 września 2012 roku 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku  obrad i protokołu z po-

przedniej sesji.
3. Informacja z realizacji zadań.
4. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 
2012-2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta i Gminy Koprzywnica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia 
do sporządzenia I zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejsco-
wości Koprzywnica. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy 
na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wybiera-
nych w każdym okręgu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia 
Gminy Koprzywnica Przedszkole „Pod Sosna-
mi”  do realizacji projektu pn. „Wesoły Przed-
szkolak” nr WND –POKL.09.01.01-26-046/12 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziała-
nie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej.

10. Wolne wnioski i zapytania radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku  obrad i protokołu z po-

przedniej sesji.
3. Informacja z realizacji zadań.
4. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2012 

rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-
2020.

6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXIII/129/2012 w sprawie do-

DOCHODY
- dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 

277.042  zł,
- dochody bieżące –zwiększono plan o kwotę 

234.042 zł, w tym:
 - środki z UE zwiększono kwotę 64.448 zł,
- dochody majątkowe – zwiększono plan 

o kwotę 43.000 zł.

WYDATKI
- wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 

277.042 zł, 
- wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę 

228.624 zł, w tym:

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku  obrad i protokołu z po-

przedniej sesji.
3. Informacja z realizacji zadań.
4. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 
2012-2020.

6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I 
pół. 2012r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Pro-
gramu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy 
Koprzywnica  na lata 2012 – 2015 

8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr XXIV/131/2012 w sprawie do-
konania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr XXIV/132/12 w sprawie  zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 
lata 2012-2020.

 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane o 3.040 zł,

 - zmniejszono wydatki związane z funkcjono-
waniem organów JST o 1.841 zł,

- wydatki majątkowe – zmniejszono plan o kwo-
tę 232.510 zł, w tym na projekty realizowane 
z udziałem środków unijnych o 309.151 zł. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Do wykazu przedsięwzięć w wydatkach 

majątkowych wprowadzono nowe przedsię-
wzięcie pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w 
msc. Koprzywnica(ul.Czynowa, Żeromskiego, 
Krakowska, Armii Krajowej, Floriańska). W roku 
bieżącym planuje się przeprowadzić przetarg 
na to zadanie i rozpoczęcie budowy, natomiast 
zakończenie i płatności przewidziane są w 
2013 roku. Łączne nakłady /z kosztorysu/ wy-
noszą 6.477.800 zł, za dokumentację zapłaco-
no 283.172 zł w 2009 r., a nakłady w 2013 r. to 
kwota 6.194.628 zł, w tym dotacja z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.500.000 zł.  

UCHWAŁA Nr XXIV/133/2012 w sprawie 
przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami 

informacja z obrad sesji rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 27 września 2012 roku 

- wydatki majątkowe - zwiększono plan o kwo-
tę 400 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Do wykazu przedsięwzięć w wydatkach bie-

żących wprowadzono nowy projekt pn.„Wesoły 
Przedszkolak” realizowany w ramach Programu 
Kapitał Ludzki.

Limit wydatków na ten projekt wynosi 382.222 
zł, w tym w roku 2012 – 80.902 zł, w 2013 – 
179.530 zł, a w 2014 – 121.790 zł.

UCHWAŁA Nr XXV/136/2012 w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia II zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego  Miasta i Gminy Ko-
przywnica.

1. Wniosek w sprawie sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego działkę oznaczoną nr ew. 
2330/5 sformułowany został przez Inwestora 
pn: Grupa Producentów Owoców „Poltino-
-Koprzywnica” Sp. z o.o. 27-660 Koprzywnica 
ul. Leśna 10 i złożony do Burmistrza Miasta 
i Gminy w Koprzywnicy w dniu 30.08.2012r. 
Zawiera on potrzebę rozbudowy istniejącego 
budynku przechowalni owoców oraz budowę 
chłodni magazynowej z mroźnią i częścią so-
cjalno-biurową wraz z infrastrukturą technicz-
ną na działce nr ew. 2330/5 w Koprzywnicy.

2. Obszar objęty planowanym zakresem zmiany 
planu miejscowego położony jest w obrębie 
jednej strefy funkcjonalnej oznaczonej w tek-
ście studium „III -Strefa osadnictwa wiejskiego 
i działalności gospodarczej”, w której wydzie-
lono m.in:

konania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr XXIII/130/12 w sprawie  zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 
lata 2012-2020.

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020 
obejmuje zmianę załączników: Nr 1- „Wielo-
letnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020”, 
wynikającą z uwzględnienia zmian wprowadzo-
nych uchwałą Nr XXIII/129/2012 Rady Miejskiej 
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

 - zmniejszono wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane o 16.000 zł,

- wydatki majątkowe – zwiększono plan o kwo-
tę 48.418 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Do wykazu przedsięwzięć w wydatkach 

bieżących wprowadzono nowy projekt pn. 
„Dążymy ku rozwojowi z indywidualizacją” 
realizowany w ramach Programu Kapitał Ludz-
ki przez szkoły podstawowe w Koprzywnicy 
i Niedźwicach. Limit wydatków na ten projekt 
wynosi 90.742 zł, w tym w roku 2012 – 78.742 
zł, a w 2013 r. – 12.000 zł.

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020 
obejmuje zmianę załączników: Nr 1 - „Wielo-
letnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020”, 
wynikającą z uwzględnienia zmian wprowa-
dzonych zarządzeniem Nr42/2012 BMiG z dnia 
14.08.2012 r. oraz uchwałą Nr XXIV/131/2012 
Rady Miejskiej z dnia 7 września 2012 r.

Zmiany dotyczą następujących pozycji w 
WPF:

DOCHODY
- dochody ogółem – zmniejszono plan o kwotę 

65.855 zł,
- dochody bieżące –zwiększono plan o kwotę 

171.919 zł, 
- dochody majątkowe – zmniejszono plan o 

kwotę 237.774 zł, w tym środki z UE - 252.393 
zł

  
WYDATKI

- wydatki ogółem – zmniejszono plan o kwotę 
65.855 zł, 

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

Miasta i Gminy Koprzywnica  na lata 2012 – 
2015”

Gmina zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym w zakresie za-
dań własnych realizuje sprawy dotyczące ochro-
ny zabytków i opieki nad zabytkami. 

Zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy z dnia 23 lip-
ca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, Burmistrz sporządza na okres 4 lat 
gminny program opieki nad zabytkami.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami zo-
staje przyjęty przez Radę Miejską w drodze 
uchwały, która ogłoszona jest w dzienniku urzę-
dowym, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

Pozytywna opinia Świętokrzyskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków wydana zo-
stała w dniu 21.03.2012 r.

Z realizacji programu Burmistrz sporządza co 
2 lata sprawozdanie, które przedstawia  Radzie 
Miejskiej. 

UCHWAŁA Nr XXV/134/2012 w sprawie do-
konania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr XXV/135/12 w sprawie  zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 
lata 2012-2020.

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020 
obejmuje zmianę załączników: Nr 1- „Wielo-
letnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020”, 
wynikającą z uwzględnienia zmian wprowadzo-
nych uchwałą Nr XXV/134/2012 Rady Miejskiej 
z dnia 27 września 2012 r.

Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

DOCHODY
- dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 

128.502 zł,
- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 

115.075 zł, w tym środki z UE – 86.289 zł,
 z czego kwota 12.407 zł to refundacja wydat-

ków poniesionych w 2011 r. Refundacja 
 dotyczyła również środków krajowych 

w kwocie 2.189 zł.
- dochody majątkowe – zwiększono plan 

o kwotę 13.427 zł.

WYDATKI
- wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 

128.502 zł, 
- wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę 

128.102 zł, w tym:
- zwiększono wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o 48.908 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjono-

waniem organów JST o 6.987 zł,

 U,P - tereny działalności usługowo-produk-
cyjnej i magazynowej (to fragment działki 
w części północnej i północno-wschodniej, 
zagospodarowana jest istniejącą przechowal-
nią owoców,

 U, MN - tereny rozwoju osadnictwa mieszka-
niowego z usługami podstawowymi (to frag-
ment działki w części południowo-zachod-
niej, wolna od zabudowy z kierunkowym 
zamiarem kontynuacji funkcji U,P . 

3. Oferta programowo-przestrzenna zawarta we 
wniosku Inwestora do sporządzenia zmiany 
obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego nie naruszy w spo-
sób istotny obowiązujących ustaleń zawartych 
w „Studium” bowiem zachowuje podobny 
układ funkcjonalny terenu. 

 Jednakże opierając się na wykładni Woje-
wódzkiego Sadu Administracyjnego w Krako-
wie, (którą uznał Naczelny Sąd Administracyj-
ny) –sygnatura II OSK 1408/12 według której 
niedopuszczalna jest zmiana funkcji terenu 
w planie miejscowym na inną niż określona 
została w Studium, rodzi się wątpliwość czy 
uchwalenie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego bez jednocze-
snej zmiany Studium nie spowoduje kolizji 
formalno-prawnej. 

4. W celu uniknięcia uchybień formalno-praw-
nych przy sporządzaniu zmiany planu miej-
scowego dokonuje się jednocześnie przed-
miotowej zmiany Studium.

UCHWAŁA Nr XXV/137/2012 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia I zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego  miejscowości Koprzywnica.
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Wniosek w sprawie sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego działkę oznaczoną nr 
ew. 2330/5  sformułowany został przez Inwestora 
pn: Grupa Producentów Owoców „Poltino-Ko-
przywnica” Sp. z o.o. 27-660 Koprzywnica ul. 
Leśna 10 i złożony do Burmistrza Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy w dniu 30.08.2012r. Zawiera on 
potrzebę rozbudowy istniejącego budynku prze-
chowalni owoców oraz budowę chłodni maga-
zynowej z mroźnią i częścią socjalno-biurową 
wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 
ew. 2330/5 w Koprzywnicy.

Obecnie w obrębie terenu wskazanego pod 
inwestycję obowiązuje Miejscowy Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego miejscowości  Ko-
przywnica uchwalony uchwałą Nr XIII/80/2011 
Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 paź-
dziernika 2011r (ogłoszoną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z 2012r. 
poz.301 i poz. 302) z przeznaczeniem terenu:

20 U, MN - tereny zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej (to fragment 
działki w części południowo-zachodniej, wolna 
od zabudowy),

3 U,P - tereny zabudowy usługowo-produkcyj-
nej i magazynowej (to fragment działki w części 
północnej i północno-wschodniej, zagospodaro-
wana jest istniejącą przechowalnią owoców).

3 Realizacja inwestycji wymaga doprowadze-
nia do zgodności z ustaleniami obowiązującego 
planu tj. w całości przeznaczenia terenu pod 
U,P - tereny działalności usługowo-produkcyjnej 
i magazynowej.

UCHWAŁA  Nr XXV/ 138/2012 w sprawie 
podziału Gminy Koprzywnica na okręgi wy-
borcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym.

Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011r. – kodeks wyborczy, w związku z art. 13 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Kodeks wyborczy Rada 
Miejska na wniosek Burmistrza dokonuje po-
działu gminy na 15 stałych jednomandatowych 
okręgów wyborczych. 

Projekt podziału  został skonsultowany z Kra-
jowym Biurem Wyborczym Delegatura w  Kiel-
cach. Podział gminy  na nowe okręgi wyborcze 
będzie obowiązywał od nowej kadencji, przed 
wyborami organów  gminy w 2014r. 

Przy podziale gminy na okręgi wyborcze mają 
zastosowanie wytyczne i wyjaśnienia Państwo-
wej Komisji Wyborczej określone  w uchwale 
PKW z dnie 7 maja 2012 roku. Przy ustalaniu po-
działu gminy na okręgi wyborcze Rada powinna 
uwzględnić liczbę mieszkańców  ujętych w sta-
łym rejestrze wyborców  gminy na koniec kwarta-
łu poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje 
się  podziału na okręgi wyborcze (w naszym przy-
padku na dzień 30 czerwca 2012r.).

Sposób ustalania  liczby radnych określa art. 
17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591z póżn. zm.) 
zgodnie z którym w gminie do 20.000 miesz-
kańców liczba radnych wynosi 15. Zgodnie 
z pismem PKW znak ZPOW-730-1/12 z dnia 19 
marca  2012 przez liczbę mieszkańców, na pod-
stawie której dokonywany jest podział na okręgi 
wyborcze należy rozumieć sumę liczb:
- wyborców ujętych w rejestrze wyborów 

z urzędu
- wyborców wpisanych do rejestru wyborców 

na wniosek

N
um

er okręgu w
yborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych 
w

ybieranych w
 okręgu

1. Część osiedla Koprzywnica, ulice: 11 
Listopada, Mały Rynek, Rynek, Osiecka, 
Stefana Kopra, Tarnobrzeska, Cicha

1

2. Część osiedla Cegielnia ulice: 
Akacjowa, Floriańska, Krótka, 
Kwiatowa, Polna , Przemysłowa, 
Słoneczna, Władysława Jasińskiego 

1

3. Część osiedla Koprzywnica, ulice: Armii 
Krajowej (z wyłączeniem nr 39, 56, 58, 
60), Klasztorna, Miodowa, Rzeczna, 
Sandomierska, i  osiedle Zarzecze ulice: Stare 
Zarzecze, Zarzecze,  Mała Koprzywnica,

1

4. Część osiedla Koprzywnica, ulice: 
Czynowa, Gęsia, Jędrusiów, Józefa 
Piłsudskiego, Leśna, Piaskowa

1

5. Część osiedla Koprzywnica, ulice: 
3 Maja, Garncarska, Krakowska, 
Sportowa, Stefana  Żeromskiego, 
Szkolna, Armii Krajowej 
(nr 39, 56, 58, 60)

1

6. sołectwo: Sośniczany 1
7. sołectwo: Błonie, Świężyce 1
8. sołectwo: Gnieszowice 1
9. sołectwo: Niedźwice 1

10. sołectwo: Beszyce, Trzykosy 1
11. sołectwo: Zbigniewice Kolonia,       

                Postronna 
1

12. sołectwo: Dmosice, Zbigniewice Wieś 1
13. sołectwo: Krzcin 1
14. sołectwo: Ciszyca, Kamieniec 1
15. sołectwo: Łukowiec 1

pozostałych osób zameldowanych w gminie 
na pobyt stały za wyjątkiem osób, co do których 
otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do reje-
stru wyborców w innej gminie.

Liczba ta na 30 czerwca 2012 r. wynosi 7046.
Norma przedstawicielstwa dla naszej gminy 

(liczba  mieszkańców  podzielona przez liczbę 
radnych wybieranych w  gminie) wynosi  470 
(7046 : 15= 470).

UCHWAŁA  Nr XXV/139/2012 w sprawie 
przystąpienia Gminy Koprzywnica/ Przedszkole 
„Pod Sosnami”  do realizacji projektu pn. „We-
soły Przedszkolak” nr WND –POKL.09.01.01-
26-046/12 w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w  systemie oświaty, Poddziała-
nie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy 
Koprzywnica/Przedszkola „Pod Sosnami” do 
realizacji projektu przedszkolnego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 
2007-2013 współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską jest niezbędne w związku ze złożonym 
przez Gminę Koprzywnica/Przedszkole „Pod 
Sosnami” wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu w ramach POKL, konkursu 9/1/9.1.1/
POKL/2012 (konkurs A2). 

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wy-
równywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świad-
czonych w  systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upo-
wszechniania edukacji przedszkolnej Gmina Ko-
przywnica/Przedszkole „Pod Sosnami” złożyła 
wniosek pn. „Wesoły Przedszkolak”.

Budżet projektu pn. „Wesoły Przedszko-
lak” WND–POKL.09.01.01-26-046/12 wynosi 
406 356,16 zł. Wkład własny Gminy w wysoko-
ści 60 953,42 zł i jest wymagany w realizacji 
projektów przedszkolnych i wynosi 15 % ogól-
nej wartości projektu. 

W ramach projektu utworzony zostanie 1 
punkt przedszkolny w świetlicy w Niedźwicach.

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU – 
JEGO CELE.

Projekt „Wesoły Przedszkolak” zakłada wy-
równanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 
przedszkolnym (3-4 letnie) na obszarze gminy 
Koprzywnica, z miejscowości Niedźwice, Zbi-
gniewice, Dmosice, Trzykosy, Beszyce oraz roz-
wój już od najmłodszych lat umiejętności umy-
słowych, fizycznych i społecznych. Utworzenie 
punktu przedszkolnego w miejscowości Niedź-
wice przyczyni się do podwyższenia efektyw-
ności nauczania i spowoduje wyrównanie szans 
dzieci z obszarów wiejskich. Przedszkole ma za 
zadanie wszechstronnie oddziaływać na rozwój 
dziecka i przygotowywać je do podjęcia nauki 
w szkole. Dziecko przez zabawę, zajęcia, czyn-
ności samoobsługowe kształtuje się umysłowo, 
budzi się w nim wrażliwość emocjonalna, rozwija 
się jego aktywność społeczna. Poprzez kontakt 
z rówieśnikami dziecko wdrażane jest do prze-
strzegania zasad życia zbiorowego i szacunku do 
pracy. Wpływ przedszkola na wychowanie dziec-

ka jest nieoceniony. Upowszechnienie edukacji 
przedszkolnej jest czynnikiem warunkującym wy-
równywanie szans, dobrym startem dla każdego 
dziecka. Jednak dysproporcje w edukacji przed-
szkolnej między wsią a miastem są ogromne. 

W gminie Koprzywnica, powiat Sandomierz 
funkcjonuje jedno duże gminne przedszkole – 
w Koprzywnicy oraz dwa małe oddziały przed-
szkolne funkcjonujące przy szkołach. Te małe 
oddziały rekrutują jedynie dzieci, które później 
zostaną uczniami ich szkół. W roku szkolnym 
2011/2012 do tychże przedszkoli uczęszcza ogó-
łem 106 dzieci, co stanowi 31,6% wszystkich dzie-
ci w wieku przedszkolnym naszej  gminy. Liczba 
miejsc w gminnym przedszkolu jest ograniczona 
(100 miejsc, co stanowi 30% liczby wszystkich  
dzieci w wieku przedszkolnym w gm. Koprzyw-
nica). W pierwszej kolejności przyjmowane są 
dzieci 5, 6 letnie, obojga rodziców pracujących, 
wcześniej uczęszczające do młodszych grup 
przedszkolnych oraz dzieci 3,4 letnie z potrzebą 
całodziennej opieki. Z danych Urzędu Miasta wy-
nika, iż 60 % rodziców dzieci w wieku 3,4 lat nie 
pracuje, czyli już to ich dyskwalifikuje do umiesz-
czenia swojego dziecka w tym przedszkolu.

W związku z powyższym istnieje ogromna 
potrzeba realizacji projektu, który przyczyni 
się do utworzenia nowej placówki przedszkol-
nej i zwiększy upowszechnienie wychowania 
przedszkolnego. Na terenie miejscowości Trzy-
kosy, Niedźwice, Beszyce, Zbigniewice i Dmosi-
ce, które leżą na obrzeżach gminy jest 70 (20d, 
50c) dzieci w wieku przedszkolnym, których 18 
uczęszcza do oddziału (7d, 11c) przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej w Niedźwicach. Są 
tam jednak przyjmowane jedynie 5,6 latki. Zatem 
dzieci 3,4 letnie z tych terenów mają utrudniony 
dostęp do edukacji przedszkolnej ponieważ:
- do najbliższego, gminnego przedszkola jest 

daleko (ok. 6 km)
- w związku z powyższym koszt dowozu dzieci 

jest wysoki
- warunki rekrutacji ograniczają dostęp tych 

dzieci do uczestnictwa w zajęciach młod-
szych przedszkolnych. 
Są to argumenty przemawiające za utworze-

niem nowego punktu przedszkolnego w miej-
scowości Niedźwice.

Projekt zakłada realizacje podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego w nowo 
powstałej placówce przedszkolnej.

W ankiecie skierowanej zarówno do matek, 
jak i do ojców przeprowadzonej w styczniu br. 
zbadano, że duży problem stanowi trudna sy-
tuacja materialna rodziców – 60 % matek nie 
pracuje i zajmuje się wychowaniem dziecka 
w domu, mimo to aż  94% rodziców wyraziło 
chęć zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

Na pytanie skierowane w tejże ankiecie do 
rodziców dlaczego dziecko nie uczęszcza do 
przedszkola:
- 53% odpowiedziało, że jest to spowodowane 

brakiem przedszkola w najbliższej okolicy;
- 55% nie posyła dzieci z powodu wysokich 

kosztów finansowych (opłata czesnego, koszty 
dowozu dzieci, itp.)

- 6% ankietowanych nie widzi potrzeby posyła-
nia dziecka do przedszkola.

Z tej ankiety wynika także, że zarówno mat-
ki, jak i ojcowie wyrażają chęć uczestnictwa 
w tworzeniu punktu przedszkolnego na etapie 
organizowania procesu edukacji np. pomoc 
w wyjazdach, zabawach (60%K, 40%M), organi-
zacji funkcjonowania punktu np. przygotowania 
pomieszczeń, pomoc w przygotowaniu i utrzy-
maniu porządku wokół budynku (50%K, 50%M).

CELE PROJEKTU:
Cel główny
Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkol-

nej 19 dzieciom (11d, 8c) z miejscowości Niedź-
wice, Trzykosy, Beszyce, Zbigniewice i Dmosi-
ce w okresie 01.08.2012 - 31.07.2014 poprzez 
utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 
z w/w miejscowości.

Cele szczegółowe
Stworzenie warunków równych szans rozwo-

ju 19 dzieciom (11d 8c) z miejscowości Niedź-
wice, Trzykosy, Beszyce, Zbigniewice, Dmosice 
w okresie 01.08.2012 - 31.07.2014.

Zwiększenie świadomości na temat edukacji 
przedszkolnej 19 rodziców (15k 4m) z miejsco-
wości Niedźwice, Trzykosy, Beszyce, Zbigniewi-
ce, Dmosice w okresie 01.08.2012 - 31.07.2014.

Wspomaganie rodziców - poszerzenie za-
kresu ich wiedzy na temat psychologii rozwoju 

dziecka poprzez wykłady spotkania, rozmowy 
i warsztaty z pedagogiem.

Odbiorcy projektu i zakres ich wsparcia. 
Wsparciem objętych zostanie w ciągu 2 lat re-

alizacji projektu 38 osób z miejscowości Niedź-
wice i okolic w tym:
- 19 dzieci w wieku 3, 4 – 9d, 10c (15 – 1 nabór, 

4 – 2 nabór)
- 19 rodziców (15k, 4m).

W pierwszym roku realizacji projektu do 
przedszkola zostanie przyjętych 15 dzieci. W ko-
lejnym roku kiedy czterolatki odejdą (4 dzieci) na 
ich miejsce przyjęte zostaną kolejne osoby - 4. 
W każdym roku do punktu przedszkolnego bę-
dzie uczęszczać 15 dzieci.

PRODUKTY PROJEKTU/WSKAŹNIKI:
- liczba otwartych pp - 1
- liczba dzieci uczęszczających do pp -19
- liczba rodziców zaangażowanych w projekt -19
- liczba zajęć z logopedii -176
- liczba zajęć muzyczno-ruchowych -176
- liczba spotkań z pedagogiem - 7 spotkań
- liczba zakupionych odkurzaczy 1, magnetofo-

nów 1, telewizorów 1, DVD 1, 
Liczba spotkań tematycznych 9
Liczba wyjazdów edukacyjnych 3
Liczba adaptacji 1

METODOLOGIA OBLICZENIA WKŁADU 
WŁASNEGO 

Wkładem własnym w ramach projektu jest:
Metodologia wyliczenia kosztów utrzymania 

budynku ( gaz, energia, woda, ścieki, wywóz 
śmieci):

Punkt przedszkolny będzie zlokalizowany 
w nowo wyremontowanym  budynku świetlicy 
wiejskiej, który do tej pory nie był w pełni eks-
ploatowany, w związku z tym większość kosz-
tów jest prognozowana. Będzie zajmował parter 
o powierzchni 150 m2, czyli połowę budynku. 
1. Rachunek za gaz za rok 2011 dla całego bu-

dynku wyniósł ok 5371,04. Przewidujemy, 
że rachunek wzrośnie o ok. 30% i wyniesie 
6982,35 zł/rok, zatem 6982,35/2 = 3491,17 /12 
miesięcy = 290,93 zł.

2. Koszty zużycia wody i energii są prognozowa-
ne - 440,00 zł

3. Koszt jednorazowego wypompowania szam-
ba wynosi 250 zł. Przewidujemy, że będzie to 
raz w miesiącu.

4. Opłata za wywóz śmieci - kosz 110 litrów - 
37zł (kwartalnie wywożone będą 2 kosze = 
74,00 zł/3 = 24,66 zł /m-c)
RAZEM miesięczny koszt utrzymania po-

mieszczeń to 290,93 zł + 440,00 zł + 250,00 zł+ 
24,66 zł = 1005,59 zł

Wkład własny stanowią następujące pozycje: 
Z zadania 1 „Punkt przedszkolny w Niedźwi-

cach” pozycje:
- Koszt wyżywienia (2r. 15 dzieci*20 dni*5,5 

zł=1650,00 zł) - koszt 19 800,00 zł,
- Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych ( wy-

burzenie ścianki działowej, obróbka i malo-
wania zakup umywalki, baterii, sedesu, mon-
taż) - koszt 3590,00 zł

- Wyposażenie szatni ( zakup 3 regałów szat-
niowych jednostronnych) -  koszt 1200,00 zł

- Koszt wynagrodzenia pracownika socjalnego 
(3godz/dzień. *5 dni w tygodniu = 60godz/m-
-c-12 000,00zł

- Koszt utrzymania  pomieszczeń przedszkol-
nych (opłaty za wodę, energię, ogrzewanie itp) 
- koszt 24 134,16 zł

- Koszt opracowania i wykonania nalepek 
POKL - koszt 300,00 zł w tym wkład własny - 
229,26 zł 

Razem wkład własny - 60 953,42 zł (15,00%)

UCHWAŁA   Nr XXV/140/2012 w sprawie: 
zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin 
Dorzecza Koprzywianki

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Do-
rzecza Koprzywianki przedstawił projekt zmian 
do Statutu Związku odzwierciedlający aktualną 
liczbę gmin członkowskich oraz dostosowujący 
strukturę  Związku do wykonywania zadań wy-
nikających z art. 3 ust. 2 i  2a  znowelizowa-
nej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest za-
sadne i konieczne. 
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Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku  obrad i protokołu z po-

przedniej sesji.
3. Informacja z realizacji zadań.
4. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020.
6. Podjecie uchwały w sprawie w sprawie zacią-

gnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego 
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy 
Koprzywnica na stałe obwody głosowania, usta-
lenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodo-
wych komisji  wyborczych. 

8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr XXVII/145/2012 w sprawie do-
konania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/146/12 w sprawie  zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 
lata 2012-2020.

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020 obejmuje 
zmianę załączników:  Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Fi-
nansowa na lata 2012-2022”, wynikającą z uwzględ-
nienia zmian wprowadzonych zarządzeniem BMiG 
Nr 60/2012 z dnia 15.10.2012 r. i Nr 61/2012 z dnia 
24.10.2012 r. oraz uchwałą Nr XXVII/145/2012 Rady 
Miejskiej z dnia 8 listopada 2012 r.

Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

DOCHODY
- dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 

61.447 zł,
- dochody bieżące –zwiększono plan o kwotę 

126.547 zł,
- dochody majątkowe – zmniejszono plan o kwo-

tę 65.100 zł ( środki z UE), 

WYDATKI
- wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 

289.947 zł, 
- wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę 

397.947 zł, w tym:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o 205.625 zł,
 - zwiększono wydatki związane z funkcjonowa-

niem organów j.s.t. o 34.000 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 

108.000 zł, w tym na projekty z udziałem środ-
ków z UE – 85.000 zł.

                              
ROZCHODY
- zmniejszono rozchody o kwotę 228.500 zł 

(uchwałą z dn. 11.10.2012 r. zmniejszono o 49.000 
zł, więc łącznie w 2012 r. rozchody zmniejszą się 
o 277.500 zł), dlatego dług do spłaty w 2012 r. wy-
nosić będzie 429.000 zł.

W związku z  planowanym zaciągnięciem kre-
dytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zacią-
gniętych kredytów w wysokości 3.719.500 zł roz-
chody zmienią się również w następnych latach.

Konsolidacją objęto trzy kredyty zaciągnięte 
w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu 
Zdroju, których spłata upływa: 
- w 2012 r. kredytu zaciągniętego 27.08.2008r. - 

kwota do konsolidacji – 236.000 zł, 
- w 2016 r. kredytu zaciągniętego 29.06.2009r. - 

informacja z obrad sesji rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 11 października 2012 roku 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku  obrad i protokołu z po-

przedniej sesji.
3. Informacja z realizacji zadań.
4. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wielolet-

niej Prognozy Finansowej        
Gminy na lata 2012-2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy 

finansowej
7. Wolne wnioski i zapytania radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr XXVI/141/2012 w sprawie doko-
nania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr XXVI/142/12 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 
2012-2020.

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020 
obejmuje zmianę załączników: Nr 1- „Wieloletnia 
Prognoza Finansowa na lata 2012-2020”, wynika-
jącą z uwzględnienia zmian wprowadzonych za-
rządzeniem Nr 55 i 56/2012 z dnia 28 września 
2012 r. oraz uchwałą Nr XXVI/141/2012 Rady 
Miejskiej z dnia 11 października 2012 r.

Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

DOCHODY
- dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 540 zł,
- dochody bieżące –zwiększono plan o kwotę 540 zł, 

WYDATKI
- wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 

49.540 zł, 
- wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę 540 

zł, w tym:
- zwiększono wynagrodzenia i składki od nich na-

liczane o 540 zł,
- wydatki majątkowe /dotacja celowa z budżetu/ – 

zwiększono plan o kwotę 49.000 zł.

ROZCHODY
- zmniejszono rozchody o kwotę 49.000 zł. Spłatę rat 

kredytu w tej wysokości przeniesiono na rok 2013.

 UCHWAŁA  NR XXVI/143/12 w sprawie: udzie-
lenia pomocy finansowej

W uchwale budżetowej gminy Koprzywnica na 2012r. 
po zmianach zaplanowano dotację celową dla Powiatu 
Sandomierskiego w kwocie 49.000 zł na „Odbudo-
wę drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica – Chod-
ków Stary w miejscowości Krzcin od km 2+699 do km 
4+850”. Warunkiem udzielenia pomocy finansowej dla 
innych jednostek samorządu terytorialnego jest podjęcie 
uchwały określającej przeznaczenie oraz kwotę pomocy.

informacja z obrad sesji rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 8 listopada 2012 roku 

kwota do konsolidacji - 2.959.500 zł, 
- w 2018 r. kredytu zaciągniętego 28.12.2010r. - 

kwota do konsolidacji - 524.000 zł.
Spłaty rat w/w kredytów w poszczególnych la-

tach przedstawiają się następująco:

Spłaty kredytów przed konsolidacją
/Spłaty wnioskowanego kredytu
2012 r. Kredyt zaciągnięty 27.08.2008 - 236.000 zł, 
29.06.2009 - 41.500 zł / 0
2013 r. Kredyt zaciągnięty 29.06.2009 - 630.000 
zł, 28.12.2010 - 4.000 zł / 0
2014 r. Kredyt zaciągnięty 29.06.2009 - 758.000 
zł, 28.12.2010 - 20.000 zł / 19.500 zł
2015 r. Kredyt zaciągnięty 29.06.2009 - 730.000 
zł, 28.12.2010 - 100.000 zł / 280.000 zł
2016 r. Kredyt zaciągnięty 29.06.2009 - 800.000 
zł, 28.12.2010 - 100.000 zł / 320.000 zł
2017 r. Kredyt zaciągnięty 28.12.2010 - 150.000 zł, 
/ 100.000 zł
2018 r. Kredyt zaciągnięty 28.12.2010 - 150.000 zł, 
/ 200.000 zł
2019 r. – / 200.000 zł
2020 r. – / 200.000 zł
2021 r. – / 1.200.000 zł
2022 r. – / 1.200.000 zł

Ponadto spłacamy jeszcze jeden kredyt, który nie 
przewidziano do konsolidacji, a jego spłaty w po-
szczególnych latach przedstawiają się następująco: 

- w 2012 r. –      60.000 zł,
- w 2013 r. –      70.000 zł,
- w 2024 r. –      22.000 zł,
- w 2015 r. –      70.000 zł,
- w 2016 r. –      68.000 zł,
- w 2017 r. –  1.000.000 zł,
- w 2018 r. –  1.000.000 zł,
- w 2019 r. –  1.000.000 zł,
- w 2020 r. –  1.000.000 zł.

Kredyt konsolidacyjny  dotyczy spłaty już istnie-
jącego długu, więc kwota długu się nie zmieni, nie 
będzie on przychodem i jego zaciągnięcie  nie bę-
dzie widoczne w budżecie.

Celem zaciągnięcia w/w kredytu jest zaciągnię-
cie go na nowych warunkach w zakresie okresu 
spłaty, czyli  zmniejszenie spłat rat w najbliższych 
latach oraz wydłużenie spłat kredytu do 2022 r..

Odsetki od kredytów przed konsolidacją 
/ Odsetki od wnioskowanego kredytu
2013 r.  – 198.060 zł / 241.768 zł
2014 r.  – 156.986 zł / 240.813 zł
2015 r. – 107.235 zł / 232.871 zł
2016 r. – 54.438 zł / 213.581 zł
2017 r. – 16.668 zł / 198.551 zł
2018 r. – 5.418 zł / 189.551 zł
2019 r. – 176.551 zł
2020 r. – 163.551 zł
2021 r. – 123.304 zł
2022 r. – 45.304 zł. 
Razem: – 538.805 zł / 1.826.069 zł 

Do symulacji obliczenia odsetek przyjęto średnia 
arytmetyczną stawkę Wibor 3 M, tj. 5,00 % + 1,50 
% marży potencjalnych oferentów, łącznie 6,50 %.

Pomimo, że wzrośnie obsługa długu z tytułu wy-
dłużenia spłat kredytu o kwotę 1.287.264 zł, ale ko-
rzystnie wpłynie na realizację budżetu, zwłaszcza 
w najbliższych latach 2012 – 2016.  Środki przewi-
dziane wcześniej na spłatę rat kredytów w 2013 r.  
przeznaczy się na planowaną na ten rok inwestycję 
– budowę kanalizacji sanitarnej w Koprzywnicy.

Gmina w roku 2012 i 2013 nie spełnia relacji z art. 

243 ufp.,, ale zmniejszyła się różnica między plano-
waną spłata, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty.

Poprawiła się relacja planowanej łącznej kwoty 
spłaty zobowiązań do dochodów w latach 2012- 
2016 w porównaniu tych relacji z ostatnimi zmianami 
WPF z dnia 11.10.2012 r. i zmieniła się następująco: 

w 2012 r. z 6,39 % na 5,19 %,
w 2013 r. z 5,19 % na 2,44 %,
w 2014 r. z 6,23 % na 2,84 %,
w 2015 r. z 6,20 % na 4,20 %,
w 2016 r. z 5,99 % na 4,15 %

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 r. wynosić 
będzie 40,81 %, a na koniec 2013 r. – 31,96 % /
art.170 ust.1 ufp/.

Natomiast od 2014 r. do 2022 r., tj. do chwili 
spłaty wszystkich kredytów, spełnia relacje z art.243 
ufp., co oznacza, że Gmina Koprzywnica posiada 
możliwości finansowe do spłaty zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zadanie inwestycyjne pn. „e-świętokrzyskie: Bu-

dowa systemu Informacji Przestrzennej Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego” przeniesiono do realizacji 
na rok 2013. Limit wydatków to kwota 85.000 zł.

UCHWAŁA Nr XXVII/147/2012 w sprawie zacią-
gnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Uchwałą Nr XXVII/146/2012 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 
2012 – 2020, Rada Miejska dokonała zmiany roz-
chodów budżetu w poszczególnych latach, wydłu-
żając jednocześnie spłatę kredytu do 2022 roku, 
w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu 
konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów w wysokości 3.719.500 zł. Konsolidacją 
objęto trzy kredyty, wszystkie zaciągnięte w Nadwi-
ślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju:
- kredyt zaciągnięty w 2008 r. – do spłaty pozosta-

ło 236.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2009 r. – do spłaty pozosta-

ło 2.959.500 zł, 
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. – do spłaty pozosta-

ło 524.000 zł.
Wymogiem zaciągnięcia w/w/ kredytu jest pod-

jęcie uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską.

UCHWAŁA Nr XXVII/148/2012 w sprawie po-
działu Gminy Koprzywnica na stałe obwody gło-
sowania, ustalenia ich numerów, granic oraz sie-
dzib obwodowych  komisji wyborczych. 

N
r obw

odu 
głosow

ania 

Granice 
obwodu 

głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej 

1. Miasto 
Koprzywnica

Urząd Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy /I piętro/ 
ul. 11 Listopada 88

2. 
Sołectwa: Sośni-
czany, Błonie, 
Świężyce

Urząd Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy /parter/ 
ul. 11 Listopada 88

3. Sołectwo: 
Gnieszowice 

Szkoła Podstawowa  
w Gnieszowicach 

4.
Sołectwa: Niedź-
wice, Beszyce, 
Trzykosy,

Szkoła Podstawowa 
nr budynku 63  
w Niedźwicach 

5.

Sołectwa: Zbi-
gniewice Kolo-
nia, Postronna, 
Dmosice, Zbi-
gniewice Wieś,

Remiza OSP   
w Zbigniewicach

6. Sołectwo: 
Krzcin

Budynek byłej Szkoły 
Podstawowej  
w Krzcinie

7. 

Sołectwa: 
Ciszyca, 
Kamieniec, 
Łukowiec, 

Remiza OSP   
nr budynku 112
w Ciszycy

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wy-
borczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowią-
zek dokonania podziału gminy na stałe obwody 
głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia 
w trybie art.13 ust. 1 tej ustawy nowego podziału 
gminy na okręgi wyborcze. Rada Miejska  w Ko-
przywnicy  dokonała nowego podziału na okręgi 
wyborcze w dniu 27 września  2012  r. Obwody 
głosowania tworzy się w celu przeprowadza-
nia głosowania w wyborach powszechnych oraz 
w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji 
organów przedstawicielskich. Obwód głosowa-
nia stanowi obszar działania jednej obwodowej 
komisji wyborczej przeprowadzającej głosowa-
nie w jednym lokalu wyborczym. Ustanowienie 
uchwałą Nr XXV/138/2012  z dnia 27 września 
2012r. nowego podziału gminy na okręgi wybor-
cze, przyjęcie zasady, że obwód głosowania obej-
muje swoimi granicami cały okręg wyborczy przy 
jednoczesnym założeniu minimalnej liczby okrę-
gów wyborczych w ramach obwodu głosowania 
spowodowało konieczność utworzenia nowych 
obwodów głosowania.

Relacje między obwodami głosowania a okrę-
gami wyborczymi przedstawia tabela stanowiąca 
załącznik Nr 1 do uzasadnienia.

Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustana-
wia obowiązek określenia w uchwałach o podziale 
gminy na obwody głosowania siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych. Proponując lokale na 
siedziby obwodowych komisji wyborczych starano 
się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wy-
borcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono rów-
nież dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego 
w związku z art. 15a Przepisów wprowadzających 
ustawę – Kodeks wyborczy zobowiązuje w przy-
szłości wyznaczenie odpowiedniej liczby siedzib 
obwodowych komisji wyborczych w budynkach 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938).

Lokale te powinny spełniać kryteria określone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 
lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji 
wyborczych dostosowanych do potrzeb wybor-
ców niepełnosprawnych.

Przedkładany projekt podziału gminy na obwody 
głosowania konsultowany był z komisjami rady, po-
dano go do publicznej wiadomości zamieszczając 
jego treść z uzasadnieniem na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszono 
informację na tablicy ogłoszeń Urzędu o możliwo-
ści zapoznania się z projektem w siedzibie Urzędu.

Proponowany podział Miasta i Gminy na ob-
wody głosowania będzie miał zastosowanie do 
wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta 
RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów 
od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów 
samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Kodeks wyborczy przyjęty 
podział na obwody głosowania będzie miał zasto-
sowanie od kadencji 2014 – 2018.

zał.
Opracowała 

Janina Podobińska
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

śWIĘTO POLSKIEJ EDUKACJI

KonKUrs rÓŻaŃcoWY

Jan paWEŁ ii 
– papiEŻ roDzinY

Dnia 17 października 2012 roku w naszej 
szkole odbył się uroczysty apel poświęcony 
rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. 

Młodzież wierszem i pieśnią oddała cześć 
Wielkiemu Polakowi. Całość została wzbogaco-
na prezentacją multimedialną, która przypomnia-
ła nam drogę Karola Wojtyły na tron Piotrowy. 

Anna Wilk

śLUBUJEMY!!!
Ślubowanie na ucznia to bardzo ważny 

moment w życiu każdego pierwszaka. Prze-
konali  się już o tym uczniowie klasy I Szkoły 
Podstawowej w Niedźwicach. Ten ważny dla 
nich moment odbył się dnia 29 października 
2012 roku. Do tej uroczystości przygotowała 
ich wychowawczyni – Pani Małgorzata Sia-
trak. I tak piosenką, wierszem, często humo-
rystycznym wkupili się w szeregi pełnopraw-
nych członków społeczności szkolnej. 

Tego ważnego aktu dopełniło pasowanie 
każdego dziecka na ucznia przez Dyrektora 
Krzysztofa Chmielowca.

Świadkami tego ważnego wydarzenia byli 
uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, Pani 
Sekretarz Dorota Kruszec-Nowińska, przed-

„JUŻ pŁYWaM”
Szkoła Podstawowa w Niedźwicach oraz 

Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR”, który 
przy niej działa, właśnie zakończyli szósty  
już sezon nauki pływania. Środki finansowe 
placówka otrzymała z Ministerstwa Sportu 
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla 
uczniów na Powszechny Program Nauki Pły-
wania „Już Pływam” w kwocie 13 tys. zł.

Zajęcia, na których uczniowie pobierali 
naukę pływania odbywały się od marca do li-

WizYta FUnKcJonariUszY poLicJi

WizYta posŁa – WiELKiEGo sportoWca

śWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Dnia 12 października 2012 roku w szkole 
w Niedźwicach odbył się uroczysty apel po-
święcony Dniu Edukacji Narodowej. 

Został on przygotowany przez kółko te-
atralne działające w naszej placówce pod 
okiem opiekunki p. Renaty Dobrowolskiej.  
W tym roku miał on formę lekką i przyjemną, 

gdyż oprócz miłych dla serca i ucha piosenek 
ukazał kilka scenek wyjętych z naszego dnia 
codziennego – ucznia i nauczyciela. I tak na 
przykład na lekcji przyrody uczniowie pozna-
wali okazy uczniowskie tj. Odpisywacz Zacie-
kły, Męczennik Lekcyjny, Obgryzacz Zaciekły, 
Zaśmiecacz Haniebny czy Strachlak Nauczy-
cielski. Na matematyce poznaliśmy Myśliciela, 
który całą lekcje zastanawiał się i tak inten-
sywnie myślał, że nie zdążył napisać klasówki. 
Na lekcji języka polskiego zaś zapoznali nas 
m.in. z ciekawymi przyczynami spóźniania się 
przez nich do szkoły.

Na naszej uroczystości gościliśmy przed-
stawicieli naszej gminy w osobach Pani Sekre-
tarz Doroty Kruszec – Nowińskiej i Przewod-
niczącej Rady Gminy Pani Anny Paruch, które 
złożyły życzenia zarówno nauczycielom, jaki 
i  uczniom.  

aa

stawiciele Rady Rodziców. Uczniowie dostali 
także upominki oraz słodki poczęstunek.

Wszystkim uczniom życzymy samych szó-
stek w szkole, wokół samych przyjaciół i sa-
mych radosnych dni.

Agnieszka Ambroziak

zowany jest konkurs na najładniejszy różaniec. 
Celem konkursu było zachęcenie do modlitwy 
różańcowej oraz rozwój talentów u dzieci. 

Uczniowie wykonali różańce różnymi 
technikami np. z kasztanów, koralików, fasoli, 
makaronu, jabłek i innych różnych materiałów. 

Liczny udział w tym konkursie mieli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Niedźwicach.

Pierwsze miejsce w kategorii klas IV – VI 
zajęła nasza uczennica Emilia Ciździel (kl. 
IV), która wykonała różaniec w wełny, trzecie 
miejsce Wiktoria Brzozowska (kl. IV) – swój 
różaniec wykonała z drewna, piąte miejsce 
Olga Szymańska (kl. IV), za różaniec wykona-
ny z żołędzi. 

Anna Wilk
Październik to miesiąc modlitwy różańco-

wej, dlatego co roku w naszej parafii organi-

stopada bieżącego roku na Pływalni Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomie-
rzu. Dzięki kontynuacji jest już  grupa dzieci, 
które doskonale pływają i to kilkoma stylami.

aa

„Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa 
pełna marzeń”.

Takie motto przyświecało wizycie pana 
Zbigniewa Pacelta w Szkole Podstawowej 
w Niedźwicach. 

W szkole realizowany jest cykl spotkań ze 
znanymi sportowcami, a pan Pacelt to nie tylko 
działacz samorządowy, poseł na Sejm RP, ale 
także znany sportowiec.

Swoja drogę sportową rozpoczął w wieku 
10 lat, od uczestnictwa w zajęciach pływac-
kich na basenie w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Mając 15 lat przeniósł się z Ostrowca do War-
szawy, by tam kontynuować naukę i trenować 
w szkółce pływackiej.

W 1968 roku mając zaledwie 17 lat poje-
chał na Igrzyska Olimpijskie do Meksyku jako 
pływak. Za 4 lata w 1972 roku także repre-
zentował Polskę na igrzyskach w Monachium. 
Wtedy właśnie podjął decyzję o zmianie dys-
cypliny sportowej, by móc osiągnąć lepsze 
wyniki, rozwijać się, dążyć ku doskonałości. 
Zaczął trenować pięciobój nowoczesny – dys-
cyplinę składającą się z pięciu elementów: 
pływania, jazdy konnej, szermierki, strzelania 
i biegu. Po 5 latach treningu zakwalifikował się 
jako pięcioboista na kolejne Igrzyska Olimpij-
skie do Montrealu w 1976 roku. Jego druży-
na zajęła wówczas 4 miejsce w kwalifikacji 
drużynowej, a w 1977 roku 1 miejsce w San 
Antonio, a w 1978 roku obroniła mistrzostwa 
świata w Szwecji. Ten wybitny sportowiec był 
również na olimpiadzie w Moskwie w 1980 
roku, ale jako zawodnik rezerwowy. Jego nie-
dościgłym marzeniem było zdobycie medalu 
olimpijskiego w kwalifikacji indywidualnej. 

Zbigniew Pacelt ukończył Akademię Wy-
chowania Fizycznego w Warszawie, specjali-
zacja – trener pływania. W tym zawodzie pra-
cował 13 lat – przygotowywał pięcioboistów. 

W 1988 roku pojechał wraz z podopiecz-
nymi na igrzyska do Seulu, później przez ko-
lejne 4 lata trenował drużynę do Igrzysk Olim-
pijskich w Barcelonie, z doskonałym skutkiem, 
gdyż zdobyła ona 2 złote medale w kwalifika-
cji drużynowej i indywidualnej.

Jego trud został doceniony przez dzienni-
karzy. „Przegląd Sportowy” w organizowanym 
plebiscycie przyznał mu tytuł „Trenera roku”.

Od 1994 roku kierował Depertamentem 
Sportu Wyczynowego. Później pracował tak-
że jako szef sztabu przygotowań olimpijskich.

Swoją karierę sportową w książce „Moje 
olimpiady, czyli szczęśliwa „13”.

Jako poseł, sportowiec, trener spotkał na 
swojej drodze wielu znanych ludzi, a najwięk-
sze wrażenie wywarło na nim spotkanie z pa-
pieżem Jana Pawła II.

W rozmowie z dziećmi pan Pacelt wielo-
krotnie podkreślał, że talent musi być poparty 
ciężką pracą.

Renata Dobrowolska

4 października 2012 r. w Szkole Podstawo-
wej w Niedźwicach po raz pierwszy odbyło się 
Święto Pieczonego Ziemniaka zorganizowane 
przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekuna-
mi – p. Sylwią Sado i p. Romanem Prusiem. 

Celem imprezy będącej powitaniem jesie-
ni była integracja społeczności uczniowskiej 
poprzez wspólną zabawę, a także zwrócenie 
uwagi na tradycje rolnicze regionu związane 
z tzw. wykopkami i towarzyszącym im piecze-
niem ziemniaków. Na początku organizatorzy 
zaplanowali ziemniaczany turniej.

W ,,ziemniaczanych konkurencjach” brali 
udział przedstawiciele wszystkich klas. Naj-
większe uznanie za przygotowanie oryginal-
nego stroju na wykopki zdobył ,,unijny farmer” 
Maciek Karwacki. W wyścigu z ziemniakiem 
na łyżce rywalizowali najszybsi klasowi biega-
cze. Najdłuższą obierkę z ziemniaka wystrugała 
Olga Szymańska, a najwięcej trafień ziemnia-
kiem do celu zaliczył Mateusz Duma. Nato-
miast Gabrysia Szlichta wymieniła  aż 15 po-
traw, które można przygotować z ziemniaków. 
Ponadto każda klasa ozdabiała różnymi mate-
riałami ziemniaczaną figurkę. Specem od rekla-
my kartofli okazała się Karolina Paprocka, która 
wymyśliła wierszowany slogan reklamowy.

,,Ziemniaczanym konkurencjom” towa-
rzyszyło wiele emocji, śmiechu i frajdy, jaką 
daje wspólna zabawa. Uczniowie wykazali 
się pomysłowością i sportowym zacięciem. 
Wszyscy otrzymali słodkie upominki. Dopeł-
nieniem dnia była wspólna degustacja pieczo-
nych ziemniaków i kiełbasek. 

W przygotowaniu wspólnej zabawy po-
magali przedstawiciele Rady Rodziców.

Mamy nadzieję, że Święto Pieczonego 
Ziemniaka wpisze się w  kalendarz imprez ini-
cjujących na wesoło każdy nowy rok szkolny.

Sylwia Sado, Roman Pruś

Dnia 15 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Niedźwicach odbyło się spotkanie  
z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji 
w Koprzywnicy: z dzielnicowym asp. Mar-
kiem Stylskim oraz sierż. Andrzejem Stroj-
nowskim. Celem spotkania było przeprowa-
dzenie pogadanki w klasach I-III oraz IV-VI.

W klasach I-III funkcjonariusze omawia-
li zasady bezpieczeństwa w poruszaniu się 
w drodze do szkoły i ze szkoły oraz konse-
kwencje związane z agresją w szkole.

W klasach IV-VI poruszone zostały na-
stępujące tematy: konsekwencje zachowań 
agresywnych, pobić, wymuszeń, gróźb, wa-
garów, nagannego zachowania w stosunku do 
rówieśników i personelu szkoły, znieważanie 

nauczycieli, zachowań stwarzających zagro-
żenie dla zdrowia i życia innych, niszczenie 
mienia szkolnego i mienia innych osób.

Sylwia Sado



11Koprzywnickie Pejzaże tel. 15 847 63 22

WrÓŻba to zabaWa 
i nie należy traktować jej poważnie, chociaż nie jest wykluczone, że może się spełnić.

co MiEsiĘcznE WiDoWisKa tEatraLnE

spotKaniE z panią DoKtorDzień Edukacji w przedszkolu „pod sosnami”

Dziś jest nasze pasowanie…

MIKOłAJE SĄ NA śWIECIE

Przedszkole „Pod sosnami”

Andrzejki to wieczór wróżb, magii i cza-
rów. Dlatego też właśnie dziś grupa 5-6-lat-
ków w przebraniach magów, czarownic, 
wróżbitów, Cyganek oraz innych  magicznych 
przebraniach wróżyła sobie swoją przyszłość 
pod okiem wróżki – czarodziejki Grażyny 
Milarskiej. Stosowne rekwizyty, magiczna 
dekoracja sali, świece oraz zapach topionego 
wosku wywołały nastrój sprzyjający przepo-
wiedniom. 

Nie zabrakło popularnych wróżb wrzu-
cania pieniążka do wody przez lewe ramię, 
magicznego pudełka z najskrytszym marze-
niem, cukierkowej wróżby, kręcenia  srebrną 
butelką, która pozwoliła dzieciom dowiedzieć 

się kim zostaną w przyszłości. Salwę śmie-
chu wywołało kłucie serduszek  z imionami 
dziewcząt i chłopców. Na łasuchów czekało 
ciasto i ciasteczko z wróżbą oraz dobre rady 
na nadchodzący rok  przygotowane przez jed-
ną z mam oraz „Drzewko szczęścia” z wróż-
bami pod poduszkę.  Jednak najwięcej radości 
i wrażeń dostarczyła dzieciom wróżba -  lanie 
wosku. Czary – mary, wosku lanie co ma stać 
się, niech się stanie, zaraz wszyscy się dowie-
dzą co nam wróżby przepowiedzą”. Po tych 
słowach przedszkolaki kolejno podchodziły 
do stolika na którym stała miska z wodą i z po-
mocą nauczycielki lały wosk przez zaczaro-
wany duży klucz. Z powstałych kształtów, 
dzieci wspólnie z nauczycielką i mamą Ad-
rianka odczytywały co je czeka i czego mogą 
się spodziewać w przyszłości. Wróżby były 
przeplatane pląsami i tańcem przy muzyce, 
jak również malowaniem włosów kolorowym 
lakierem przez jedną z mam.,, Andrzejki” 
w naszej grupie stały się okazją do przeprowa-
dzenia wesołego zajęcia dostarczającego wie-
lu przeżyć i emocji, do rozbudzenia u dzieci 
ciekawości i chęci poznawania naszych ludo-
wych tradycji. 

Grażyna Milarska

Dzień Nauczyciela – w tym szczególnym 
dniu dzieci z Przedszkola „Pod Sosnami” po-
przez wiersz, tańce i piosenki wyraziły swoją 
wdzięczność wszystkim wychowawcom i ca-
łemu personelowi przedszkola za trud wło-
żony w wychowanie i edukację. Uroczystość 
uświetnił burmistrz Pan Marek Jońca, który 
również złożył wszystkim serdeczne życzenia, 
a Pani dyrektor Marcie Marczewskiej wręczył 
Nagrodę Burmistrza.

Po części artystycznej w wykonaniu na-
szych dzieciaczków pani dyrektor M. Mar-
czewska wręczyła nauczycielom Grażynie 
Milarskiej, Ewie Kornackiej i Annie Ciach oraz 
pracownikom obsługi Ewelinie Łach i Monice 
Niekurzak nagrody dyrektora. Po zakończeniu 
uroczystości dzieci odśpiewały tradycyjne 100 

lat, wręczyły wszystkim piękne laurki, a Rada 
Rodziców pąsową różę.

Ewa Kornacka, Grażyna Milarska

06.12.2012 r.(czwartek) do Przedszkola 
„Pod Sosnami” na saniach srebrzystych przy-
jechał dobrodziej z paczkami – św. Mikołaj, 
którego przybycie oznajmił dźwięk dzwon-
ka. Dzieci odświętnie ubrane w mikołajkowe 
czapki z radością powitały dostojnego gościa. 
Nie kryły zdziwienia i zadowolenia wygła-
szając wiersze i piosenki przygotowane na tę 

okoliczność. Jednak na niektórych twarzach 
można było zauważyć niepokój czy aby Miko-
łaj nie zechce dać dzisiaj rózgi. Jednak obawy 
były nieuzasadnione, Mikołaj kocha wszystkie 
dzieci i dla każdego ma piękny prezent -  peł-
ny słodkości i niespodzianek. Sporo radości 
sprawiły dzieciom zdjęcia robione wspólnie 
z przemiłym gościem. Po wspólnych zaba-
wach ze smutkiem w serduszkach dzieci że-
gnały Mikołaja, który musiał odwiedzić jesz-
cze innych milusińskich.  Mikołaj obiecał, że 
odwiedzi nas znowu w przyszłym roku.

Miły prezent dzieciom 5-6-letnim sprawiła 
mama Adrianka pani Joanna Ostrowska, któ-
ra dla wszystkich dzieci przygotowała piękne 
prezenty mikołajkowe. Pięknie dziękujemy 
mamie Adrianka.

Grażyna Milarska, Ewa Kornacka   

PAMIĘTAMY…
Jak co roku przeddzień Święta Wszystkich 

Świętych przedszkolaki z grup 5 i 5- 6 latków  
wraz ze swoimi paniami G. Milarską, E. Kor-
nacką i E. Sroczyńską odwiedziły pobliski 
Cmentarz Parafialny. Dzieci zapaliły znicze na 
grobach poległych żołnierzy. W czasie cichej 
modlitwy panował nastrój zadumy i zamy-
ślenia. Spacer alejkami cmentarza był dużym 
przeżyciem dla naszych podopiecznych, szły 
w ciszy i skupieniu. Nasze przedszkolaki wie-
działy jak należy zachować się w tym szcze-
gólnym miejscu.

E. Kornacka, G. Milarska

Przedstawienia zawsze dobierane są 
zgodnie z treścią programową wychowania 
przedszkolnego, z tematami kompleksowy-
mi nauczycieli i ważniejszymi wydarzeniami 
w życiu przedszkola, zawsze są dostosowa-
ne do wieku małych odbiorców. Wybierane 
przedstawienia to również encyklopedia wie-
dzy o otaczającym świecie. Takim widowi-
skiem było Mobilne Planetarium, które przy-
bliżyło i zaciekawiło dzieci światem gwiazd 
i planet, zjawiskami astronomicznymi i geo-
graficznymi zachodzącymi na niebie. Dzie-
ci poznały gwiazdozbiory nieba zimowego 
i letniego i zodiakalne oraz rozległy Układ 
Słoneczny. Siedzenie w kapsule na środku sali 
naprawdę robiło wrażenie.  

Nasze dzieci mają również możliwość wy-
jazdu na widowiska teatralne do Sandomierza. 
Na dużej scenie w Domu Katolickim, w prze-
pięknej scenografii i efektach 3D oglądały ba-
śnie J.H. Andersena.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tej 
formie zajęć, które wprowadzają zawsze na-
strój radości i ożywienia, co sprzyja lepszemu 
ich rozwojowi. Dla niektórych dzieci jest to je-
dyna możliwość kontaktu z prawdziwą sztuką 
na żywo. 

 Ewa Kornacka, Grażyna Milarska

Raz w miesiącu nasze przedszkolaki mają 
okazję uczestniczyć w przedstawieniach przy-
gotowanych przez aktorów Teatrów z Kielc, 
Krakowa, Krosna i innych. Dla dzieci jest to 
ciekawa forma uczenia się poprzez obserwa-
cje jak należy zachować się na przedstawie-
niach teatralnych, poznają bajki, bajeczki, ba-
śnie znane i mniej znane i ich autorów oraz 
morał na miarę rozumowania dziecięcych 
główek. 

Realizując tematykę „Dbamy o zdro-
wie” w dniu 29.10 2012 r. dzieci z grupy 5 
i 5-6-latków z panią E. Kornacką i G. Milarską 
już po raz kolejny gościły lekarza rodzinne-
go panią Agnieszkę Guźlę – mamę naszego 
przedszkolaka Rafałka. Pani doktor przybliży-
ła przedszkolakom na czym polega jej praca, 
zapoznała z przyborami, które wykorzystuje 
w codziennej pracy: stetoskop, termometr, 
otoskop, strzykawkę z igłą, aparat do mierze-
nia ciśnienia. W pogadance zwróciła uwagę 
dzieci na zdrowe odżywianie, przestrzeganie 
zasad higieny, a także uczuliła wszystkich 
przed samodzielnym zażywaniem leków 
bez wiedzy dorosłych. Na zakończenie pani 
doktor podarowała dzieciom niespodzianki: 
znaczki „Dzielny pacjent” i obrazki do kolo-
rowania. Dzieci podziękowały pięknym kwia-
tem i zaprosiły panią doktor za rok.

Ewa Kornacka, Grażyna Milarska

Dnia 25.10.2012 roku o godzinie 11 grupa 
3 – 4-latków z Przedszkola Pod Sosnami  w Ko-
przywnicy przeżywała ważną uroczystość. 
Liczna grupa dzieci przebrana za krasnoludki, 
w obecności zaproszonych gości: Burmistrza 
Miasta i Gminy  Koprzywnica Pana Marka 
Jońcy, Sekretarz Pani Doroty Kruszec- No-
wińskiej, Dyrektor Przedszkola Pani Marty 
Marczewskiej oraz swoich rodziców, zapre-
zentowała program słowno-muzyczny opraco-
wany przez nauczycielkę Annę Ciach i rytmi-
ka Pawła Łacha. Małe i milutkie „Krasnoludki” 
przedstawiły swoje umiejętności ruchowe, ryt-
miczne, wokalne oraz recytatorskie.

W imieniu swoim i swoich kolegów Mi-
chasia Babiak, zarecytowała wiersz, w którym 
zwróciła się z prośbą do Pani Dyrektor Przed-
szkola :

„ Panią Dyrektor tu zapraszamy, 
  dla niej specjalne zadanie mamy,
chcemy poprosić o pasowanie, 
niech przedszkolakiem każdy zosta-

nie”.
Pani Dyrektor trzymając w ręku dużą czer-

woną kredkę, kładła ją na ramieniu każdego 
pasowanego  i wypowiadała uroczyste słowa: 
„ Jesteś przedszkolakiem Przedszkola Pod 
Sosnami”.  Moment pasowania był dla wszyst-
kich  maluszków ogromnym przeżyciem.

Uwieńczeniem uroczystości było pamiąt-
kowe zdjęcie z zaproszonymi gośćmi. Miłą 
niespodzianką dla wszystkich milutkich, tych 
wesołych i zapłakanych „Krasnoludków” były 
otrzymane prezenty.  Upominki  ufundowali: 
Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Pan 
Marek Jońca, Sekretarz Pani Dorota Kruszec-
-Nowińska, Przewodnicząca Rady Miasta 
I Gminy Koprzywnica Pani Anna Paluch (były 
to: puzzle, gry i zabawki edukacyjne), oraz ro-
dziców, którzy zakupili  „rożki obfitości” i dy-
plomy.  Mama Amelki, Pani Lucyna Radzim 
podarowała honorowym gościom i nauczyciel-
kom grupy własnoręcznie wykonane bukiety  
kwiatów. Rodzice małych, dzielnych „Krasno-
ludków” przygotowali dla zaproszonych gości 
słodki poczęstunek.

Gorąco dziękuję wszystkim osobom, które 
zaangażowały się w organizację tej uroczystości.

Tekst opracowała, Anna Ciach
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SPRZĄTAMY śWIAT…
Przedszkolaki z Przedszkola „ Pod Sosna-

mi” w Koprzywnicy z grupy 5 i 5-6 latków 
wraz ze swoimi paniami G. Milarska i E. Kor-
nacką w dniu  14  września 2012r. po raz kolej-
ny przyłączyły się do akcji „Sprzątanie świata 
– Polska”. Dzieci ubrane w rękawiczki i wypo-
sażone foliowe worki zbierały papierki, butelki, 
puszki itp. na terenie przedszkola. Przed przy-
stąpieniem do akcji dzieci zostały uczulone 
na zachowanie zasad bezpieczeństwa. Dzięki 
tego typu akcjom dzieci od najmłodszych lat 
rozumieją potrzebę ochrony środowiska. Bo 
czysty świat- to czyste powietrze, czysta woda 
i zdrowa żywność.

E. Kornacka, G. Milarska

UroDzinKi, UroDzinKi 
- WSZYSCY ROBIĄ SłODKIE MINKI…

WITAMINKI, WITAMINKI…

WYciEczKa Do pacanoWa

WYciEczKa na sKrzYŻoWaniE

Tradycją naszych grup 5 i 5-6 latków jest 
obchodzenie urodzin w grupie przedszkolnej. 
Forma ta spotyka się z wielką aprobatą ze stro-
ny dzieci jak i rodziców.  Jest to bardzo ważne 
wydarzenie dzieci uczą się składać życzenia, 
częstują się wzajemnie słodyczami lub tortem 
przygotowanym przez rodziców, wspólnie 
śpiewają 100 lat dla solenizanta. Na zakończe-
nie rysują obrazki, które tworzą album urodzi-
nowy jako prezent i pamiątka.

E. Kornacka, G. Milarska

Realizując tematykę „ dbamy o zdrowie” 
w miesiącu październiku 2012r. dzieci z grupy 
5 i 5-6 latków wraz z paniami G. Milarską i E. 
Kornacką przygotowały sałatki owocową i ja-
rzynową. Ubrane w fartuszki, chusteczki same 
kroiły owoce i warzywa na sałatki, zachowu-
jąc zasady bezpieczeństwa. W czasie pracy na 
twarzach naszych podopiecznych malował się 
uśmiech radości oraz satysfakcja z samodzielnie 
wykonywanej pracy. Efektem końcowym była 
wspólny poczęstunek przygotowanych sałatek. 
Dzieci otrzymały wiele pochwał od dorosłych 
za pyszne sałatki, a same niejednokrotnie pro-
siły o dokładki. Mniam, mniam  pyszne były…

E. Kornacka, G. Milarska

Realizując tematykę z zakresu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, dzieci zapoznały 
się zasadami bezpiecznego poruszania się 
po ulicy, poznały wygląd i znaczenie znaków 
drogowych. Aby swoje wiadomości i umie-
jętności zastosować w praktyce w dniu 11 
września 2012r nauczycielki G. Milarska, E. 
Kornacka i E. Sroczyńska, zorganizowały pie-
szą wycieczkę na skrzyżowanie ulic. W czasie 
wycieczki przedszkolaki obserwowały ruch 
uliczny, nazywały i wyjaśniały znaczenie na-
potkanych znaków drogowych, prawidłowo 
przechodziły przez ulicę stosując poznane za-
sady ruchu drogowego. Nabyte wiadomości 
i umiejętności dzieci mogły również stosować 
i utrwalać w naszym przedszkolnym mini – 
miasteczku ruchu drogowego. 

E. Kornacka, G. Milarska

W dniu 30 listopada 2012 r. odbyła się 
całodzienna wycieczka autokarowa dzieci 
z Przedszkola „Pod Sosnami” do Europejskie-
go Centrum Bajki im. Koziołka Matołka do 
Pacanowa.

Podróż autokarem minęła w miłej i weso-
łej atmosferze. Przedszkolaki z wielkim zain-
teresowaniem podziwiały mijany krajobraz za 
oknami autokaru, szczególnym zainteresowa-
niem cieszyły się stawy rybne w Zawidzy i ko-
miny Elektrowni Połaniec. 

Po dotarciu na miejsce zamieniliśmy się 
wszyscy w krasnoludki z czerwonymi bucika-
mi na nóżkach. I małymi grupkami wchodzi-
łyśmy do „mysiej norki”. W czasie zwiedzania 
Centrum Bajki spotkaliśmy wiele znanych już 
nam postaci bajkowych. Każdy mógł „zapro-
wadzić” palcem po mapie bajkowego boha-
tera do jego rodzinnego kraju. Zwiedzaliśmy 
tajemniczy ogród, podziwialiśmy i dotykaliśmy 
baśniowe kwiaty, a kto chciał mógł posłuchać 
bajki wydobywającej się z kielichów kwiatów. 
Wszyscy wypowiadaliśmy życzenie w komna-
cie z konwalii siedząc wokół kwitnącego kwia-
tu lotosu. W szufladzie komody oglądaliśmy 
wybraną bajkę. Przechodziliśmy przez magicz-

ną studnię „łapiąc” uciekające liście i przez 
czarodziejskie lustro. Jednak najciekawsza była 
podróż pociągiem – wehikułem czasu, który 
jadąc zmieniał się w łódź podwodną, samo-
lot i rakietę. Dzięki tej podróży zwiedziliśmy 
cały świat bajkowy, jak również jego głębiny 
i przestworza. Po dniu pełnym wrażeń każdy 
mógł odpocząć w sali zabaw w towarzystwie 
Koziołka Matołka bawić się klockami lub ry-
sować. Zmęczeni ale z uśmiechem na ustach 
wróciliśmy do naszego przedszkola, gdzie cze-
kali na nas rodzice.

Ewa Kornacka, Grażyna Milarska
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Uroczystość oficjalnego 
otwarcia i poświęcenia
punktu przedszkolnego 
„Wesoły Przedszkolak” w Niedźwicach będącego
filią Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy 
oraz pasowania na przedszkolaka.

Projekt realizowany na podstawie umowy 
ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regional-
nego w Kielcach. 

Unijne przedszkole w Niedźwicach  
Od października maluchy z miejscowo-

ści Niedźwice i okolic uczęszczają do punktu 
przedszkolnego funkcjonującego w ramach pro-
jektu „Wesoły Przedszkolak”. Projekt jest współ-
finansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Punkt przedszkolny „Wesoły Przedszkolak” 
został utworzony w świetlicy wiejskiej w Niedź-
wicach, która we wrześniu została poddana 
adaptacji i dostosowana została do potrzeb 
przedszkolaków. W łazienkach zamontowano 
odpowiedniej wielkości umywalki i sedesy. Do 

punktu zakupiono również  nowe kolorowe 
mebelki, zabawki oraz pomoce do zajęć logo-
pedycznych i muzyczno-ruchowych. Każdy 
przedszkolak otrzymał także wyprawkę (kolo-
rowankę, kredki, mazaki, papier kolorowy itp.).  

Punkt przedszkolny funkcjonuje od paź-
dziernika codziennie w godzinach od 8:00 do 
13:00. Dzięki środkom unijnym dzieci spędzają 
czas pod profesjonalnym okiem Pani nauczy-
cielki Renaty Turbak i pomocy dydaktycznej, 
pani Moniki Floras. Dzieci dodatkowo bez-
płatnie korzystają z zajęć z logopedii i zajęć 
muzyczno – ruchowych oraz mogą brać udział 
w wyjazdach edukacyjnych do kina, teatru, 
muzeum. W ramach projektu przedszkolaki 
korzystają również z bezpłatnych dwudanio-
wych obiadów, serwowanych przez kuchnię 
przy Przedszkolu „Pod Sosnami” w Koprzyw-
nicy.  

Projekt „Wesoły Przedszkolak” to nie tylko 
wsparcie dla dzieci,  ale również dla rodziców.  
Projekt zakłada organizację 7 spotkań z peda-
gogiem oraz spotkań tematycznych, w które 
będą zaangażowani rodzice przedszkolaków. 
Projekt „Wesoły Przedszkolak” jest realizowa-
ny przez Gminę Koprzywnica i Przedszkole 
„Pod Sosnami” w Koprzywnicy. 

Rafał Graczkowski - koordynator projektu

,,święty Andrzej Ci ukaże, 
co ci los przyniesie w darze”

Andrzejki to magiczny czas wróżb i za-
bawy, dlatego w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Koprzywnicy zorgani-
zowano zabawę dla dzieci uczęszczających 
do poszczególnych sekcji tematycznych 
przy DK, tj. sekcji wokalnej, teatralnej, mu-
zycznej i tanecznej.

01.12.2012r. zabawę andrzejkową dla 
najmłodszych połączyliśmy z wróżbami, 
magią i słodkim co nieco przygotowanym 
przez rodziców. Oprócz czarowania i 
wróżb były zabawy ruchowe w rytm  nieza-
pomnianych przebojów dla dzieci.

Na ten dzień mali artyści przygotowali 
piękne stroje wiedźm, wróżek i innych po-
staci bajkowych i wspólnie bawiły się pod 
opieką wróżki Anity Bajorskiej i czarodzie-
ja nutek Marka Kosiora.

Zabawa przyniosła wszystkim wiele 
radości oraz przypomniała najmłodszym 
o naszych pięknych tradycjach andrzejko-
wych.

lz
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Co słychać w Kole Emerytów?

Bieżący rok dla Koła Emerytów w Ko-
przywnicy był bardzo udany a członkowie 
pomimo swego wieku bardzo aktywni. Zor-
ganizowaliśmy 5 wycieczek krajoznawczych. 

Byliśmy w Częstochowie i Złotej Górze, 
gdzie niedawno otwarto Park Miniatur Sa-
kralnych, w Kopalni Soli w Wieliczce, w Kra-
kowie, w Kozłówce i Kazimierzu nad Wisłą. 
Jako jedni z pierwszych z naszej gminy by-
liśmy w Świątyni Opatrzności Bożej w Wi-
lanowie. W Warszawie oprócz Muzeum 
Powstania Warszawskiego i Muzeum Wojska 
Polskiego z bliska oglądaliśmy Stadion Naro-
dowy, którego jeszcze wtedy nie nazywano 
Basenem Narodowym. Na zakończenie se-
zonu odwiedziliśmy Zakopane. Na każdej 

wycieczce towarzyszyła nam piękna pogoda 
i dobry humor.

W miesiącach wiosennych i zimowych 
organizowaliśmy ciekawe spotkania, a ostat-
nim podsumują cym były ,,Andrzejki”. Na-
strój tej imprezy najlepiej odzwierciedli 
przyśpiewka: ,,Boli mnie noga w biedrze, nie 
mogę chodzić dobrze , ale tańcować mogę” 
– szczególnie wtedy, gdy do tańca przygrywa 
zespół p. Marka z Bonia. A mogliśmy się spo-
tkać i bawić dzięki uprzejmości pani dyrektor 
Domu Kultury Alicji Stępień, za co jej bardzo 
dziękujemy.

W tym roku obchodziliśmy również 
wspaniały jubileusz 75-lecia pań: Krystyny 
Błasiak, Marii Mazur i Sabiny Adamczyk. 
Jubilatki otrzymały serdeczne życzenia zdro-
wia i 100 lat życia, listy gratulacyjne i drobne 
upominki oraz dużo, dużo całusów. Wszyst-
kie obiecały, że będą się starały osiągnąć te 
sto lat.

Takich jubileuszy obchodziliśmy już kil-
kanaście, co świadczy, że ,,Koło się starzeje”, 
dlatego każdy ,,młody emeryt” jest mile wi-
dziany w naszym gronie. Obiecujemy, że nie 
będzie się nudził.

Maria Kalinowska

FUnDacJa La zEbra 
rozpoczęła działalność 
w Gminie Koprzywnica

Fundacja La Zebra powstała w październi-
ku 2011 roku. I już w roku założenia rozpo-
częliśmy działalność prężnie i z rozmachem. 
Pierwsze nasze działania koncentrowały się 
więc na polu kultury i sztuki – w Sandomie-
rzu założyliśmy Klub Filmowo - Teatralny oraz  
Klub Literacki. 

W ramach Klubu Filmowo - Teatralnego 
rozpoczęliśmy przygotowania do naszego 
autorskiego spektaklu. Projekt otrzymał tytuł 
„Kuchnia Anielska”. Po miesiącach prób i przy-
gotowań premiera odbyła się w Domu Kato-
lickim św. Józefa w marcu 2012 roku. Warto 
nadmienić, że przygotowania i sama premiera 
zgromadziły wokół nas niezwykle rozległą gru-
pę osób stanowiących przekrój całego społe-
czeństwa zupełnie bezinteresownie angażują-
cych się w to przedsięwzięcie. W tym samym 
czasie równolegle działalność prowadził Klub 
Literacki Fundacji La Zebra, a twórczość człon-
ków Klubu prezentowana jest w sposób ciągły 
na stronie internetowej Fundacji.

Kolejnym przedsięwzięciem Fundacji La 
Zebra jest Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Krzcinie. Jest to instytucja jeszcze niezwykle 
młoda jednak dzięki przychylności społecz-
ności lokalnej, Pana Burmistrza Marka Jońcy 
i przedstawicieli samorządu ciągle się rozwija, 
a perspektywy jej dalszego rozwoju są niezwy-
kle szerokie.

Placówka jest jednostką wsparcia dzien-
nego dla osób z upośledzeniem umysłowym, 
z zaburzeniami psychicznymi i innymi utrud-
niającymi przystosowanie społeczne i funkcjo-
nowanie w społeczeństwie. Udało się częścio-
wo wyremontować budynek po byłej szkole 
podstawowej w Krzcinie, kolejne prace remon-

towe wykonujemy codziennie w ramach zajęć. 
Warto podkreślić, że budynek pozbawiony jest 
wszelkich barier architektonicznych, a wokół 
znajduje się piękny, rozległy teren.

Funkcję Dyrektora w Środowiskowym 
Domu Samopomocy Fundacji La Zebra peł-
ni Pani Justyna Piórkowska – osoba z wielo-
letnim doświadczeniem na polu zarządzania 
i pracy w opiece społecznej, niezwykle dyna-
miczna i zaangażowana w to, co robi. Terapeu-
tą w ŚDS jest, mająca swe korzenie w Krzcinie, 
Pani Sylwia Jankowska, która prowadzi naszą 
sztandarową pracownię – pracownię gospo-
darstwa domowego i zaradności życiowej. 
Kierowcą zaś mieszkający w Krzcinie Wiesław 
Kopeć. Skład zespołu uzupełniamy my, czyli 
założyciele Fundacji La Zebra i jednocześnie 
jej dwuosobowa Rada – psycholog Magdalena 
Kossak i fizjoterapeuta Zdzisław Walas. Spek-
trum działalności zarówno Środowiskowego 
Domu Samopomocy jak też samej Fundacji 
jest bardzo szerokie, a fakt, że znaleźliśmy się 
w Gminie Koprzywnica i tutaj będziemy reali-
zować swoje pomysły z pewnością przyczyni 
się do rozwoju tego regionu w wielu aspektach 
jego życia.

Magdalena Kossak, Zdzisław Walas

śWIETLICE 
CENTRUM AKTYWNOśCI DZIECI I MłODZIEŻY

Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne Stadni-
ny Koni Samborzec realizuje projekt „Świetli-
ce Środowiskowe Kuźnią Młodych Talentów” 
sfinansowany z programu operacyjnego Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego 
prowadzi zajęcia świetlicowe w Gnieszowi-
cach, Niedźwicach, Beszycach, Sośniczanach, 
Dmosicach i Koprzywnicy.

Świetlice są głównym ośrodkiem życia kul-
turalnego, miejscem codziennej pracy i twór-
czych poczynań w środowisku lokalnym. 
Pełnią funkcję kulturotwórcze, wychowawcze, 
dydaktyczne, opiekuńcze w odniesieniu do 
dzieci i młodzieży.

Z myślą o nich Stowarzyszenie przygo-
towuje szereg zajęć, które dają możliwości 
rozwijania swoich umiejętności, inspirują do 
twórczych działań. Charakter  świetlicy tworzą 
dzieci i młodzież, które przedstawiają swoje 
potrzeby i oczekiwania.

Odbywają się zajęcia plastyczne (malar-
stwo, bibułkarstwo) kulinarne, florystyczne jak 
również teatralne i regionalne (podczas tych 
zajęć uczestnicy poznają historię, tradycje, 
obyczaje „małej ojczyzny” oraz gromadzą 
eksponaty w celu utworzenia izby regionalnej). 

W ramach działalności świetlic zorga-
nizowano szkolenie wolontariuszy w Białce 
Tatrzańskiej, a także odbyła się zabawa an-
drzejkowa. Przeprowadzono również zbiórkę 

odzieży używanej. Raz w miesiącu odbywa 
się „akademia urodzinowa” wychowanków 
świetlic.

Uczestnicy zajęć eksponują swoje prace 
na wystawie świetlicowej dbając jednocześnie 
o wystój swoich świetlic.

JM

Data Miejsce Temat wydarzenia Organizator

22.12.2012r.
godz.1700

Strażnica OSP 
Koprzywnica

Spotkanie Opłatkowe 
KS Koprzywianki KS Koprzywianka

06.01.2013r.
godz. 1600 Dom Kultury Gala Kolęd i Pastorałek 

„Dokąd Gwiazda Prowadzi” MGOKiS 

06.01.2013r.
godz.1700

Strażnica OSP 
w Koprzywnicy

Spotkanie Opłatkowe OSP 
Koprzywnica Zarząd OSP Koprzywnica

08.01.2013r.
godz.900 Hala Sportowa Dziewiątym Konkursie Kolęd 

i Pastorałek

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II

12.01.2013r.
godz. 1600

Sala 
gimnastyczna

Wieczornica w hołdzie Włady-
sławowi Jasińskiemu w 70-tą 
rocznicę śmierci oraz ,,Jędru-
siom” pod hasłem ,,Jędrusiów 

my spadkobiercy”

Szkoła podstawowa im. 
Władysława Jasińskiego

12.01.2013r.
godz.17

Strażnica OSP 
w Ciszycy

Spotkanie Opłatkowe OSP
Ciszyca OSP Cszyca

13.01.2013r.
godz.1500 Dom Kultury 21. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy MGOKiS 

19.01.2013r.
godz.17

Strażnica OSP 
w Zbigniewicach

Spotkanie Opłatkowe OSP
Zbigniewice OSP Zbigniewice

20.01.2013r.
godz.1600 Dom Kultury

Spotkanie opłatkowe dla uczest-
ników wszystkich grup tema-
tycznych działających przy DK

MGOKiS 

26.01.2013r.
Godz.1700

Strażnica OSP 
w Gnieszowicach

Spotkanie Opłatkowe OSP
Gnieszowice OSP Gnieszowice

02.02.2013r.
godz.1700

Strażnica OSP
w Krzcinie

Spotkanie Opłatkowe OSP
Krzcin OSP Krzcin

09.02.2013r.
godz.1700

Strażnica OSP 
w Postronnej

Spotkanie Opłatkowe OSP 
Postronna OSP Postronna

16.02.2013r.
godz.1700

Strażnica OSP 
w Dmosicach

Spotkanie Opłatkowe OSP
Dmosice OSP Dmosice

23.03.2013r.
godz. 1700

Strażnica OSP 
w Niedźwicach

Spotkanie Opłatkowe OSP
Niedźwice Osp Niedźwice

02.03.2013r.
godz.1700

Strażnica OSP 
w Trzykosach

Spotkanie Opłatkowe OSP
Trzykosy OSP Trzykosy

Kalendarium najbliższych wydarzeń w naszej gminie:
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Zespół Szkól Ogólnokształcących w Koprzywnicy

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, 
której przewodniczyli ks. Jerzy Burek i ks. 
Bohdan Strojek. Oprócz uczniów i pedago-
gów wzięli w niej udział znamienici goście: 
Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica - 
pan Marek Jońca, Sekretarz Gminy - Doro-
ta Kruszec Nowińska, Przewodnicząca Rady 
Gminy - pani Anna Paluch, Przewodnicząca 
Rady Rodziców - pani Beata Maśloch, Dyrek-
tor i wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy pani 
Teresa Majczak i pani Barbara Miklas oraz 
przedstawiciel Jednostki Wojskowej nr 3533 
w Sandomierzu porucznik Krzysztof Oszczu-
dłowski. Podczas uroczystości Pan Burmistrz 
Marek Jońca przewodniczył w ceremonii ślu-
bowania nauczycieli mianowanych oraz wrę-
czył akty nadania stopnia awansu zawodowe-
go na stopień nauczyciela mianowanego. 

i miejsce 
Katarzyny baran

W miesiącu październiku 2012r.uczniowie 
naszej szkoły brali udział w konkursie fotogra-
ficznym organizowanym przez Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy 
pt. „Gmina Koprzywnica w złotych bar-
wach jesieni”. Celem konkursu było ukaza-
nie przez fotografię piękna oraz dziedzictwa 
kulturowego gminy Koprzywnica: np. zabyt-
kowych miejsc, tajemniczych kapliczek, figur 
i krzyży przydrożnych, starych młynów, ple-
cionych płotów, piwniczek-ziemianek, drew-
nianych chałup czy urokliwych zakątków 
przyrody w klimacie „złotej polskiej jesieni”.

I miejsce zdobyła uczennica kl. II c- 
Katarzyna Baran

Wyróżnienie- uczennica kl. I b -We-
ronika Satławska 

21 listopada 2012 roku, 30 najlepszych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 
sandomierskiego, starachowickiego i opatow-
skiego otrzymało stypendium Prezesa Rady 
Ministrów. Uroczystość odbyła się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego Opatów. 

W uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele władz wojewódzkich i samorządowych 
na czele z Kazimierzem Kotowskim, człon-
kiem Zarządu Województwa Świętokrzy-

19 października 2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy 
odbyły się uroczyste obchody Dnia patrona naszej szkoły papieża Jana pawła ii. 

Ważnym elementem obchodów Dnia 
Patrona było uroczyste ślubowanie uczniów 
klas pierwszych złożone na sztandar szkoły. 
Młodzież ślubowała, że będzie dbać o ho-
nor szkoły, rozsławiać jej imię, wprowadzać 
w życie ideały Papieża Jana Pawła II. Uczniów 
klas pierwszych w gronie społeczności na-
szej szkoły powitali uczniowie klasy trzeciej 
Magdalena Bzduch i Michał Przewłocki, 
którzy byli konferansjerami całej uroczystość. 
Montaż słowno-muzyczny poświęcony Słu-
dze Bożemu Janowi Pawłowi II przygotowa-
ny przez uczniów klas drugich i trzecich pod 
kierunkiem pani Agnieszki Chmielowiec i Eli-
zy Janowskiej utrzymany był w patriotycznej 
i wzniosłej tonacji. Recytatorzy przypomnieli 
fakty z życia Patrona Szkoły, nawiązali do 
pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, przy-
toczyli słowa wielkiego Polaka skierowane do 

młodych. Uroczyste przemówienie z okazji 
Dnia Patrona Szkoły wygłosił Dyrektor Szkoły 
pan Mirosław Sarzyński nawiązując do Jego 
autorytetu, nauki i myśli. Podniosły charakter 
obchodów podkreślała wspaniała dekoracja 
i galowy strój wszystkich uczniów.

Wyróżnienie otrzymała również 
uczennica kl. I b  Anna Kuśmierz w kon-
kursie plastycznym  pt.,, Matka Ziemia” or-
ganizowanym przez Zespół Szkół  w Pysznicy.

mgr Marzanna Urbańska

aleksandra chamerska otrzymała 
stypendium prezesa rady Ministrów

skiego i Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty 
Małgorzatą Muzoł. Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów jest przyznawane uczniom szkoły, 
której ukończenie umożliwia uzyskanie świa-
dectwa dojrzałości. Otrzymują je uczniowie, 
którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, 
uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole 
średnią ocen lub wykazują szczególne uzdol-
nienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. 

Małgorzata Muzoł, świętokrzyski kurator 
oświaty powiedziała, że to nie zapłata za do-
bre stopnie.- Pokazujemy, co można do-
stać w zamian za ciężką pracę, za chwile 
wyrzeczeń i rezygnację z przyjemności, 
szczególnie w dobie Internetu i wszyst-
kiego co odciąga od zdobywania wie-
dzy – mówiła kurator. Wśród wyróżnionych 
znalazła się uczennica drugiej klasy Liceum 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Pa-
pieża Jana Pawła II - Aleksandra Chamer-
ska. Otrzymała ona najwyższą średnią ocen 
w szkole (5,0). Oli gratulujemy nagrody i ży-
czymy wytrwałości konsekwencji w realizo-
waniu swych pasji i marzeń!

porozumienie o współpracy zespołu szkół ogólnokształcących im. papieża 
Jana pawła ii w Koprzywnicy z Jednostką Wojskową nr 3533 w sandomierzu

Mając na względzie zapewnienie warun-
ków stałej współpracy w zakresie edukacji 
obronnej młodzieży, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących im. Papieża Jana Pawła II w Ko-
przywnicy zawarł porozumienie o współpracy 
z Jednostką Wojskową w Sandomierzu. Celem 
wspólnych działań jest:
1. Kształtowanie świadomości historycznej 

i patriotyczno – obronnej.
2. wspieranie i promowanie inicjatyw zmie-

rzających do upowszechniania wśród mło-
dzieży szkolnej tradycji oręża polskiego.

3. Realizowanie programu nauczania, który 
ma na celu przekazanie uczniom wiedzy 
z zakresu edukacji wojskowej i obronnej.

4. Udzielanie pomocy merytorycznej w pro-
cesie edukacyjnym uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła 
II w Koprzywnicy.

5. Prowadzenie działań promocyjno – infor-
macyjnych dotyczących popularyzacji służ-
by wojskowej.

6. Udział w ważnych wydarzeniach rocznico-
wo – historycznych ( w tym Dzień Otwar-
tych Koszar)

7. Wymiana doświadczeń z zakresu edukacji.
8. Pomocy w zakresie realizacji programu na-

uczania
9. Ochrona czci, godności i honoru żołnierza 

polskiego.

Szkoła zobowiązuje się do konsulta-
cji i współdziałania z jednostką Wojskową 
w Sandomierzu w zakresie:
1. Opracowywania programów nauczania klas 

o profilu wojskowym.
2. Przygotowywania młodzieży umożliwiają-

cego kształcenia w różnych szkołach i aka-
demiach wojskowych.

3. Kształtowania pozytywnego wizerunku Sił 
Zbrojnych.

4. Prowadzenia działalności promującą zawo-
dową służbę wojskową oraz służbę NSR. 
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Vi pielgrzymka 
samorządowców i strażaków do sulisławic

W art. pn. ,,Jubileusz 25-lecia Koła Wędkarskiego w Koprzywnicy”, zamieszczonego w 
kwartalniku ,,Koprzywnickie Pejzaże nr 32” błędnie podano nr Koła. Poprawne brzmienie 
nazwy to: Koło PZW nr 37 w Koprzywnicy.

Badminton jest to sport bardzo dynamicz-
ny. Lotka potrafi osiągać prędkość powyżej 200 
km/h. Wbrew pozorom jest to gra błędów a nie 
siły. Jeśli idzie ona dobrze, należy przyspieszać 
zagrania tak by jak najbardziej zmęczyć prze-
ciwnika. Natomiast jeśli zaczyna iść gorzej, 
trzeba spowalniać aby wybić rywala z rytmu. 
Badminton to fajny sport i świetna zabawa. 
Uczniowie z naszego Zespołu Szkól Ogólno-
kształcących okazali się godnymi przeciwnika-
mi i nie dali się pokonać żadnemu z przeciwni-
ków zajmując 1 miejsce w kategorii chłopców 
a także 1 oraz trzecie w kategorii dziewcząt. 
Najlepszy w kategorii chłopców okazał się Ra-
dosław Lipiec natomiast w kategorii dziewcząt 
Dominika Guz zajmując 1 miejsce oraz Patry-
cja Żwirek zajmując 3 miejsce.

Dnia 10 grudnia 2012 roku, w godz. od 9:00 do 13:30, w hali sportowej Publicz-
nego Gimnazjum w Osieku odbył się II Mikołajkowy Turniej Badmintona o Puchar 
Burmistrza Osieka.

ii Mikołajkowy turniej badmintona

14 października 2012 r. Parlamentarzyści 
i radni województwa świętokrzyskiego, wójto-
wie i starostowie z terenów powiatów - san-
domierskiego, staszowskiego i opatowskiego, 
sołtysi, przedstawiciele organizacji i stowa-
rzyszeń, a także strażacy z kilkudziesięciu 
jednostek OSP, modlili się wspólnie przed 
cudownym wizerunkiem Matki Bożej Bole-
snej w Sulisławicach. Wśród nich była rów-
nież delegacja strażaków z OSP Gnieszowice 
i OSP Koprzywnica  wraz z przedstawicielami 
samorządu Miasta i Gminy Koprzywnica p. 
Burmistrzem Markiem Jońcą oraz p. Sekre-
tarz Dorotą Kruszec-Nowińską.

Przybyłych gości na czele z Marszałkiem 
Województwa Świętokrzyskiego – p. Ada-
mem Jarubasem powitali Wójt Gminy Łoniów 
– p. Szymon Kołacz i kustosz sanktuarium  
Ks. Kazimierz Sawościanik CR. Mszy św. 

z udziałem kilkuset samorządowców i straża-
ków przewodniczył biskup sandomierski J. E. 
Ks. Bp. Edward Frankowski. W homilii Biskup 
diecezji sandomierskiej mówił o znaczeniu 
samorządności w rozwoju gmin, powiatów, 
a tym samym całego kraju. Druhom strażakom 
dziękował za ofiarną służbę i bezinteresowną 
pomoc.

Koprzywnickie Koła Gospodyń Wiejskich 

KoLEJnY raz na poDiUM

Już od ponad kilkudziesięciu, a nawet 
kilkuset lat w naszym kraju powstają kolejne 
Koła Gospodyń Wiejskich. Zrzeszają one ak-
tywne i przedsiębiorcze kobiety, mieszkanki 
wsi, które z zapałem udzielają się na rzecz 
swojego otoczenia. Należały do nich nasze 
babcie i mamy, a teraz my, młode pokole-
nie kultywujemy te stare i piękne tradycje. 
Dawniej kobiety spotykały się wieczorami 
uczestnicząc w kursach gotowania, piecze-
nia, szycia, czy też wspólnie wykonując róż-
ne prace np. darcie pierza. Prowadziły także 
działalność gospodarczą np. wypożyczając 
naczynia. A jak działalność kół wygląda dziś? 
Współczesne kobiety w dalszym ciągu spoty-
kają się by doskonalić i zdobywać nowe umie-
jętności, promują również wszelakie formy 
przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Co 
ciekawe coraz częściej wracają jednak do ko-
rzeni i z wielkim zapałem kultywują dawne, 
niekiedy zapomniane już tradycje. W dobie 
komórek i powszechnego Internetu trudniej 
jest promować to co stare, tradycyjne, zapo-
mniane. Kobiety jednak z entuzjazmem poka-
zują jak kiedyś wyglądało życie, co się jadło, 
w jaki sposób przygotowywano posiłki i prze-
twory, jak dekorowano domy na święta i inne 
uroczystości, a także jak wyglądało życie ro-
dzinne. 

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich sta-
rają się jak najczęściej pokazywać te wszyst-
kie, jakże ważne tradycje. Biorą one udział 
w różnorodnych pokazach i konkursach, pro-
mujących m.in. tradycyjne domowe potrawy 
i przetwory. Jest to bardzo ważne w czasach, 
kiedy nasze posiłki w głównej mierze składają 
się z produktów nienaturalnych, sztucznych 
i nafaszerowanych konserwantami. KGW 
z terenu gminy Koprzywnica, bo o nich chcę 
w tym miejscu powiedzieć, aktywnie włączają 

się w tego rodzaju działania. Ostatnim wyda-
rzeniem, które zasługuje na przypomnienie, 
był konkurs na „Najlepszą Świętokrzyską Do-
mową Spiżarnię”, organizowany przez Agen-
cję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kiel-
cach. Gminę Koprzywnica reprezentowało 
Koło Gospodyń Wiejskich z: Błonia, Zbignie-
wic, Dmosic, Sośniczan. Konkurs skierowany 
był do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z te-
renu całego województwa świętokrzyskiego, 
a o nagrody walczyło aż 55 przetworów z 27 
KGW. Finał konkursu odbył się 30 listopada 
2012r. w Amfiteatrze Galerii Echo w Kielcach, 
już w świątecznej aranżacji i ciepłej atmosfe-
rze. Spośród 4 kategorii: słodkie, grzyby, na-
poje i inne, jury wyłoniło12 zwycięzców i 4 
wyróżnienia. KGW z Gminy Koprzywnica 
wykazały się talentem kulinarnym, dobrym 
smakiem i przywiozły aż 4 nagrody. I miejsce 
w kategorii grzyby zdobył „Bigos z kozaków” 
pani Alicji Stępień z KGW Sośniczany. Kolej-
ne I miejsce zajęły „Ogórki koreczki z papryką 
chili” pani Edyty Kodyry z KGW Błonie. Po-
nadto wyróżnienia otrzymał w kategorii inne 
„Przysmak cebulowy do mięs” pani Marianny 
Zych z KGW Dmosice i w kategorii napoje 
„Nalewka z wiśni” pani Anny Paluch z KGW 
Błonie. Po raz kolejny kobiety z koprzywnic-
kich KGW udowodniły, że potrafią przygo-
towywać pyszne i przede wszystkim zdrowe 
przetwory, a także swoim zaangażowaniem 
dały przykład wartości jakie daje aktywna 
działalność na wsi. Dzięki takim postawom 
wieść o wartościach jakie niesie kultywowanie  
tradycji wędruje do najdalszych zakątków wo-
jewództwa, a może i kraju. Wszystkim paniom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów kulinarnych. 

specjalista ds. PWGDiA w ŚODR O/Sandomierz 
Edyta Stępień

W dniu 08.11.2012r. komisja konkursowa 
w składzie: Wiktor Bednarczuk-przewodni-
czący komisji, Jacek Piwowarski - członek ko-
misji i Jan Lipiński - członek komisji, dokonała 
oceny prac konkursowych przedłożonych do 
siedziby MGOKiS. W tegorocznej I edycji 
konkursu udział wzięło 8 uczestników pt. 
,,Koprzywnica w złotych barwach jesieni”. 
Prace oceniane były zgodnie z regulaminem 
i kryteriami oceny w nim zawartymi. 

I miejsce przyznano Katarzynie Ba-
ran, uczennicy Gimnazjum w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła 
II w Koprzywnicy za fotografię pt. ,,Krzyż 
przydrożny w Krzcinie”. Sfotografowany 
krzyż został ufundowany w 1996r. przez 
mieszkańców na pamiątkę poświęcenia pół. 
Komisja najwyżej oceniła pracę Katarzyny, 
uzasadniając tym, iż trafnie wyszukała ob-
raz tradycji w jesiennym krajobrazie. 

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny 
,,cudze chwalicie swego nie znacie”
pt. ,,Gmina Koprzywnica w złotych barwach jesieni” 

Na II miejscu znalazły się prace podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Krzcinie. Zdjęcia pt.: ,,Jesienna wata cukro-
wa”, ,,Altana” i ,,Jesienne ogrodzenie” ukazują 
piękno otaczającej nas barwnej przyrody. 

III nagroda powędrowała do Karoliny Kalist, 
studentki PWSZ w Tarnobrzegu. Karolina przed-
łożyła takie fotografie jak: ,,Dworek w Niedź-
wicach”, ,,Park w Niedźwicach” i ,,Zalew 
w Koprzywnicy”, które konsekwentnie odzwier-
ciedlają jesienną przyrodę oraz pokazują zestaw 
ciekawych miejsc w Gminie Koprzywnica. 

Dla pozostałych uczestników: Weroni-
ki Satławskiej, Miłosza Marcjana, Piotra 
Marcjana, Magdaleny Płanety i Dominiki 
Sarzyńskiej, komisja konkursowa przyzna-
ła wyróżnienia. 

Wręczenie nagród i pamiątkowych dy-
plomów odbędzie się 23.11.2012r. na sali 
widowiskowej DK o godz.  1600.

Krzyż w Krzcinie



Witam, panów. Kiedy  zaczęła się wasza 
przygoda ze sportem, od kiedy panowie tak 
aktywnie spędzają wolny czas?

A. Bokwa: Już bardzo dawno może nawet 
i pół wieku temu lubiłem sobie pobiegać, czy 
na zawody gdzieś jechać. No i tak zostało do 
dzisiaj. Myślę, że jest to zdrowa nie tyle zaba-
wa co zdrowy styl życia, który powoduje, że 
człowiek czuje się lepiej. Dzięki bieganiu czło-
wiek ma zdrowsze płuca i serce. No i dobrze 
się z tym wszystkim czuje.

A. Gawroński: Od najmłodszych lat lubi-
łem uprawiać sport, w podstawówce przeważ-
nie grałem w piłkę nożną. Później w szkole 
średniej z chłopakami graliśmy w siatkówkę , 
koszykówkę i też w piłkę nożną. Zawsze lubi-
łem sportowy tryb życia i po powrocie z tech-
nikum zacząłem  grac w rodzimym Klubie 
Sportowym Koprzywianka. To było na prze-
łomie lat 70/80. Obecnie jestem kierownikiem 
tej drużyny, często chodzę na treningi, biegam 
z zawodnikami, nawet w sezonie 2011/2012 
zagrałem w rezerwach Koprzywianki 3 mecze. 

Biegiem, i wszędzie podpatrywałem jak ro-
bią to inni. Początkowo wahałem się aby brać 
udział w Biegu Jędrusiów Organizowanym 
przez MGOKiS podczas koprzywnickich świąt 
majowych, ale zauważyłem, że p. A.Bokwa 
tam biega i się zapisałem. Już 7 raz biorę udział 
w tym biegu. Rola sportu jest bardzo wielka, 
mianowicie w rezultacie pracy zawodowej 
troszkę się pogubiłem, ważyłem wtedy nawet 
100 kg, obecnie dzięki treningom ważę 80 kg 
i prawdę mówiąc mam takie porównanie, że 
nigdy nie chciałbym wrócić do tamtej wagi.

Miłość do sportu we mnie zawsze była 
i jest  odnajduje się w nim. Można powie-
dzieć, że w młodości piłka była dla mnie ,,czę-
ścią ciała”, a płyta boiska służyła jako ,,koły-

rozmowa z andrzejem bokwą i andrzejem Gawrońskim 
koprzywnickimi propagatorami zdrowego-sportowego trybu życia

ska”. Wtedy telewizji nie było, nic nie było, 
tylko z chłopakami już od najmłodszych lat 
pasaliśmy krowy a przy okazji na łące graliśmy 
w piłkę nożną.

W jakich biegach brali panowie udział?

A. Bokwa: Biegi uliczne to w ostatnich 
latach dość popularne wydarzenie. W tych 
biegach bierze udział wiele osób, np. w biegu 
maratońskim w tym roku 2012 we Wrocławiu 
brało udział aż 4000 zawodników. Biegi staja 
się teraz bardziej modne, więcej zawodników 
trenuje. Ludzie doceniają tych, którzy biega-
ją. Zmienił się troszeczkę światopogląd i nikt 
na trenujących zawodników nie patrzy już 
z przymrużeniem oka. Bieganie jest zdrową 
forma sportu. Uważam, że takich imprez bie-
gowych w niektórych miastach czy tez woje-
wództwach jest trochę za mało. 

Biegałem w wielu biegach i przywoziłem 
różne medale. Brałem udział w Mistrzostwach 
Świata Weteranów w lekkoatletyce. Wywal-
czyłem tam 2 złote medale na dystansie 800 
m w kategorii 70-latków, i drugi medal na 1500 
m, tez złoty. Natomiast w biegu na 400 m już 
mi tak gładko nie poszło, bo wywalczyłem me-
dal srebrny. Był to mój 7 medal srebrny z Mi-
strzostw Polski i 10 złoty też z Mistrzostw Polski. 
Tych medali mam dość sporo ok. 80 z różnych 
imprez biegowych, np. z Biegu Ogrodnika, 
z biegów ulicznych, z biegów przełajowych. 
Najważniejsze dla mnie były Mistrzostwa Eu-
ropy Weteranów w Poczdamie i w Poznaniu. 
W Poczdamie w sztafecie 4x400m zdobyliśmy 
brązowy medal i to jest moje największe osią-
gnięcie. W Poznaniu już nie miałem takiego 
szczęścia i medalu nie przywiozłem.

Uważam, że trzeba w ten sposób postę-
pować, bo sport powoduje, że człowiek się 
zdrowiej czuje. Pamiętam, jak kilka lat nie tre-

nowałem  tez byłem taki ociężały i myślałem, 
że jak mam pięćdziesiąt kilka lat to już jest sta-
rość, a teraz mam ponad 70 i czuję się lepiej 
niż wtedy.

A. Gawroński: Przypominam sobie, że 
będąc w wojsku brałem udział w organizowa-
nym tam biegu, biegłem na dystansie ok. 3 km, 
zająłem wtedy chyba 3 miejsce i w nagrodę 
dostałem 5 dni przepustki.

Teraz również trenuję, p. Bokwa mnie do 
tego zachęcił. Już 7 raz Brałem udział w Biegi 
Jędrusiów w Koprzywnicy. W tym roku pierw-
szy raz wziąłem udział w biegu Nieodległo-
ści w Stalowej Woli. Tam na dystansie 5 km 
byłem czwarty. Dużo biegam, trenuję z za-
wodnikami KS Koprzywianki, często jeżdżę 
na rowerze. W zimie gram również na Hali 
Sportowej z kolegami Old Boyami. Będę na-
dal trenował i postaram się swoją osobą pro-
mować Koprzywnicę na tego typu imprezach 
sportowych.

Jak często panowie trenują?

A. Bokwa: Trzeba trenować. Ja trenuje 3 
razy tygodniowo1-1,5 godz. zależy jaki tre-
ning. Należy robić tak aby wytrzymałość móc 
połączyć z szybkością. Bo jak człowiek ma te 
szybkość i wytrzymałość to nie musi się spe-
cjalnie bać rywali. A bez takiego solidnego tre-
ningu to na biegach nie ma po co startować.

A. Gawroński: Należy trenować i utrzy-
mywać kondycję. Przed każdym biegiem trze-
ba się przyłożyć do treningu. Biegać raz wol-
niej, raz szybciej na różnych dystansach, żeby 
przygotować organizm do tego konkretnego 
biegu. Bez treningu nie ma mowy, można na 
nie dać rady i biegu nie ukończyć. Ruch musi 
być , bo bez dobrej sprawności fizycznej nie 
ma możliwości pobiegnięcia w jakimkolwiek 

biegu. Pamiętam 3 lata temu trenowałem na 
dystansie 10 km, który przebiegłem w 55,5 
min - to był mój rekord życiowy.

Co panów zaciekawiło podczas treningów lub 
biegów, co zwróciło panów szczególna uwagę?

A. Bokwa: Jeżeli chodzi o treningi, to prze-
biegłem wiele tyś. Km, w tych różnych lasach, 
czy na łąkach miałem dwie czy trzy  zabawne 
historie związane z dzikimi zwierzętami. Bie-
gam sobie w lesie ścieżką, nagle pojawiły się 
trzy małe liski, podbiegłem wie pogłaskać jed-
nego, ale w pewnym momencie zauważyłem, 
jak ich matka lisica chciała mnie zaatakować, 
więc odskoczyłem na bok i uciekłem. Widzia-
łem również walkę dwóch jeleni, innym razem  
na łące natknąłem się na małe warchlaczki 
a w oddali ich matkę, ale również udało mi się 
uciec z opresji.

A. Gawroński: Takich przygód nie miałem, 
nie pamiętam żadnych takich szczególnych 
sytuacji.

Dziękuję panom za ciekawą rozmowę.

WspÓŁpraca MiĘDzYrEGionaLna 
szansą wymiany doświadczeń dla wielu sektorów z gminy Koprzywnica

Z myślą o powyższych świętach dom kul-
tury w Koprzywnicy w ostatnim czasie orga-
nizował warsztaty tematyczne i przygotował 
wystawę z kompozycjami adwentowymi.

29 października br. odbyły się  warsz-
taty o tematyce kompozycji nagrobnych. 
Swoje propozycje dekoracji zaprezentowała 
doradca-florystka Edyta Stępień ze Święto-
krzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Modliszewicach O/Sandomierz. Uczest-
nicy spotkania mieliśmy okazję zobaczyć 
wiele inspirujących prac, w których magia 
płomienia palącej się świecy podkreślała 
symbolikę Święta Zmarłych. 

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej 
Wielkopolski rozpoczęła w marcu br. reali-
zację projektu współpracy międzyregionalnej 
z Sandomierskim Stowarzyszeniem Rozwoju 
Regionalnego Lokalną Grupą Działania z San-
domierza. (gmina Koprzywnica jest członkiem 
stowarzyszenia). Wspólny projekt o nazwie 
„Aktywność i integracja na 5- turystyka, go-
spodarka, kultura, młodzież, samorząd” ma 
na celu wzrost aktywności lokalnych śro-
dowisk obu LGD oraz wzajemną promocję 
regionów. W dniach 09-12 grudnia br. miało 
miejsce czwarte spotkanie robocze obydwu 
LGD. Do Sandomierza przyjechała 12 osobo-
wa delegacja składająca się z przedstawicieli 
Gmin członkowskich i Lokalnej Grupy Dzia-
łania-LZW. Zaproszeni goście odbyli robocze 
spotkania z Zarządem LGD i LZW, samorzą-
dowcami Łoniowa, Obrazowa, Zawichostu, 
Wilczyc, przedsiębiorcami oraz przedstawi-
cielami organizacji pozarządowych. Po raz 
drugi zagościli w Koprzywnicy. Tym razem ro-
bocze spotkanie odbyło się w Urzędzie Gmi-
ny z udziałem Pani sekretarz Doroty Kruszec 
Nowińskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej 
Anny Paluch, radnego Marka Kubickiego i dy-
rektor domu kultury Alicji Stępień. Podczas 
wizyty zaprezentowano gościom nasze atrak-
cje krajoznawcze, kulturowe, krajobrazowe 
oraz gospodarcze. Pokazano też koprzywnic-
ką strefę kulinarną podając gościom do degu-
stacji wyborną bułeczkę błońska z owocami. 

Podczas dwudniowego pobytu goście 
mieli okazje poznać dobre przykłady sando-
mierskiej przedsiębiorczości oraz wiele ini-
cjatyw i działań społeczności lokalnych. Roz-
strzygnięto również konkurs na wspólne logo. 
Najlepsze logo projektu współpracy  wyko-
nał p. Szymon Guba z Kórnika. Gratulujemy. 
Zgodnie z regulaminem nagrodą w konkursie 
jest do wykorzystania  weckend dla dwóch 
osób w Sandomierzu.

Dzięki wizycie partner-
skiej wyznaczono główne za-
łożenia wdrażanego Projektu 
Współpracy, którego zadania 

to między innymi to między innymi współ-
praca samorządów i organizacji społecznych 
obu LGD, wydanie publikacji promocyjnych, 
obozy szkoleniowe dla młodzieży, warsztaty 
lokalnego rękodzieła, przegląd zespołów folk-
lorystycznych oraz utworzenie elektronicznej 
bez danych sektora gospodarczego i społecz-
nego. Wypracowane w trakcie spotkań decy-
zje oraz kierunki dalszego działania umożliwią  
współpracę międzyregionalną oraz będą szan-
są wymiany doświadczeń dla wielu sektorów.  

A.S.

WarsztatY FLorYstYcznE 
W DoMU KULtUrY „Dekoracje na święto Zmarłych, 

adwent i boże narodzenie”

Domu Pomocy w Krzcinie-Fundacji La Zebra 
składa organizator wystawy).

6 grudnia br. florystyki z terenu naszej 
gminy tworzyły aranżacje adwentowe w róż-
nych stylach. Powstały piękne tradycyjne 
wieńce adwentowe, ale też inne kompozycje, 
które dzięki pomysłowości autorek i różno-
rodności wykorzystanego materiału roślinne-
go zyskały indywidualny charakter. Prace te 
jak i wiele innych dekoracji przygotowanych 
przez kobiety z pasją  można było podziwiać 
podczas dwutygodniowej wystawy w Domu 
Kultury od 17 do 21 grudnia. (Serdeczne po-
dziękowania za kompozycje dla: Alicji Kraw-
czyk, Janiny Lipy, Barbary Dyl, Jadwigi Prus, 
Katarzyny Kozik, Edyty Stępień, Justyny 
Klag-Żyguły, Agnieszki Praski, Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Sośniczan, Środowiskowego 

13 grudnia br. florystyczne zajęcia warsz-
tatowe odbyły się tym razem w szkole pod-
stawowej w Postronnej. To tam aktywne 
mieszkanki sołectwa  na czele z panią sołtys  
Marią Lachtarą  wykonały przy użyciu na-
turalnych materiałów i zakupionych dodat-
ków florystycznych (przy  wsparciu  Miasta 
i Gminy Koprzywnica oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych)  
oryginalne i niepowtarzalne bożonarodze-
niowe kompozycje: stroiki, choinki dekora-
cyjne, bukiety. 

 Florystka A.S.


