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Nasze sandomierskie 
           – kulinaria regionalne

2	października	2011	r.,	w	piękną	jesienną	niedzielę	odbyła	
się	IX	edycja	konkursu	Nasze sandomierskie - kulinaria regio-
nalne,	organizowanego	przez	Muzeum	Okręgowe.	Motywem	
przewodnim	tegorocznych	zmagań	kulinarnych	były	potrawy	
z	drobiu	przygotowane	w	oparciu	o	tradycyjne	przepisy.	

W	 tegorocznej	 edycji	 konkursu	 o	 nagrodę	 główna	
,,Srebrna chochlę”	oraz	puchar	za	najpiękniejsze	stoisko	wy-
stawowe	rywalizowało	sześć	gmin	powiatu	sandomierskiego	
(Dwikozy,	Łoniów,	Samborzec,	Obrazów,	Wilczyce,	miasto	
i	gmina	Koprzywnica).	Powołując	się	na	kryteria	regulamino-
we,	jurorzy	w	składzie:	Irena Godyń, Jolanta Smuniewska, 
Anna Rzeszut, Zofia Wydro i Kazimiera Malinowska,	oce-
niali	pochodzenie	regionalne	dań	i	ich	indywidualne	walory	
smakowe,	 przyjętą	 formę	 prezentacji,	 jak	 również	 estetykę	
stoisk.	W	tym	roku	zmaganiom	kulinarnym	towarzyszył	drugi	
konkurs	na	,,Najładniejsze	stoisko	wystawiennicze”.	

IX edycja 
konkursu 

(c.d.	str.	2)
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Partnerstwo zespołu ludowego ,,Powiślanie” 
oraz wielkopolskiego zespołu ,,Lutnia” z Zaniemyśla

W	dniu	1	października	2011	r.	gościliśmy	
na	 terenie	naszego	LGD	grupę	mieszkańców	
z	 terenu	 działania	 LGD	 Lider	 Zielonej	Wiel-
kopolski.	Grupa	 ta	przyjechała	na	nasz	 teren	
promować	swoje	produkty	lokalne	w	ramach	
realizowanego	 przez	 nich	 projektu	 pn.	 „Pro-
mocja	dziedzictwa	kulinarnego	i	kulturalnego	
Wielkopolski”.	 Środki	 finansowe	 na	 projekt	
pozyskano	w	ramach	PROW	2007-2013	-	dzia-
łanie	 „Małe	 Projekty”.	 Spotkanie	 odbyło	 się	
w	Hotelu	-	Pałacu	w	Czyżowie	Szlacheckim.

W	spotkaniu	uczestniczyli	przedstawiciele	
naszej	 LGD	 oraz	 zespół	 „Powiślanie”	 z	 Ko-
przywnicy	 i	 Pani	 Alicja	 Stępień	 -	 Dyrektor	

MGOKiS	w	Koprzywnicy.	W	trakcie	wspólnie	
spędzonego	sobotniego	wieczorów	mogliśmy	
wymienić	dotychczasowe	nasze	doświadcze-
nia	w	działaniu	na	płaszczyźnie	Leadera	oraz	
skosztować	 przepysznych	 produktów	 lokal-
nych	z	terenu	wielkopolski.	Na	stole	pojawiły	
się	następujące	tamtejsze	produkty	lokalne:
•	Rogale Marcińskie	z	nadzieniem	z	białego	
maku	 (aby cukiernia mogła używać nazwy 
„rogale świętomarcińskie” lub „rogale mar-
cińskie”, musi uzyskać certyfikat Kapituły Po-
znańskiego Tradycyjnego Rogala Świętomar-
cińskiego, która powstała z inicjatywy Cechu 
Cukierników i Piekarzy w Poznaniu, Izby 
Rzemieślniczej i Urzędu Miasta Poznania);

•	Pyzy z gzikiem	(ziemniaki z twarogiem);
•	Szare kluchy z kapustą (Kluchy z pyrek, 

czyli kluch z tartych ziemniaków - podawa-
ne są okraszone podsmażonym wędzonym 
boczkiem z cebulką, obowiązkowo z dodat-
kiem zasmażanej kapusty kwaszonej);

•	Pierogi z farszem;
•	Placek drożdżowy.
•	Mogliśmy	również	skosztować	kilku	rodza-
jów	 nalewek:	 malinówki,	 aroniówki,	 mio-
dówki,	 wiśniówki,	 cytrynówki,	 mietówki,	
nalewki	ze	śliwek	i	mirabelek	czerwonych.	

Na	 stole	 nie	 zabrakło	 również	 naszych	
sandomierskich	 lokalnych	 potraw	 przygoto-
wanych	 przez	 Panie	 z	 zespołu	 „Powiślanie”	
z	 Koprzywnicy.	 Była	 więc	 kasza	 jaglana	 ze	
śliwkami,	placek	drożdżowy	ze	śliwkami,	pa-
rowańce	oraz	wiejskie	wyroby	wędliniarskie.	
,,Powiślanie”	 doskonale	 promowali	 dziedzic-
two	kulturowe	ziemi	sandomierskiej.	

Podczas	spotkania	czas	umilały	nam	wiel-
kopolski	 zespół	 „Lutnia;”	 z	 Zaniemyśla	 oraz	
nasz	zespół	„Powiślanie”	z	Koprzywnicy.	Po-

między	zespołami	zawiązało	 się	partnerstwo	
i	przyjaźń.

Serdecznie dziękujemy Pani Alicji Stępień 
oraz zespołowi „Powiślanie” za przygotowa-
nie lokalnych potraw oraz za prezentację do-
robku kulturowego naszego regionu.

Podziękowania kierujemy również na 
ręce właścicieli Hotelu - Pałacu w Czyżowie 
Szlacheckim za umożliwienie nam spotkania 
w pięknych komnatach historycznego Pałacu.

Agnieszka	Szczucińska

Potrawy	do	konkursu	reprezentujące	kulinaria	naszej	gminy	
przygotowały	panie	z	KGW	Zbigniewice,	które	 jest	w	 trakcie	
rejestracji.	Panie	w	składzie:	Anna Baran, Małgorzata Żwirek, 
Natalia Żurek, Dorota Bokwa	oraz	Bożena Bryła	przygotowa-
ły	 takie	 dania	 jak:	 gołębie	 pieczone,	 kaczkę	nadziewaną	 ka-
szą	gryczaną,	smalczyk	z	gęsi	do	chleba,	ciasto	drożdżowe	ze	
śliwkami,	wino	z	mniszka	lekarskiego,	nalewkę	sosnową,	wino	
winogronowe,	wino	porzeczkowe	oraz	wino	gronowe	z	czego	
gołębie	pieczone	były	daniem	konkursowym.	Nasze	panie	spi-
sały	się	na	medal	w	konkursach	zdobyliśmy	pierwszą	nagrodę	
za	 aranżacje	 ,,Najładniejszego	 stoiska	wystawienniczego”,	 na	
którym	 znalazło	 się	 nawet	 żywe	 ptactwo	 domowe,	 wygrały	
pierwszą	nagrodę,	jaką	był	piękny	ćmielowski	zestaw	kawowy	
na	12	osób,	który	na	pewno	przyda	się	w	codziennym	funkcjo-
nowaniu	KGW.

Za	udostępnienie	żywego	ptactwa	do	wystroju	stoiska	dzię-
kujemy	Halinie Knap	z	Sośniczan,	Natalii Żurek,	Małgorzacie 
Żwierk i Małgorzacie Kuśmierz ze	Zbigniewic	oraz	Przemysła-
wowi Ordonowi	ze	Krzcina.

A	oto	przepis	na	nasze	danie	konkursowe.

Nasze sandomierskie 
– kulinaria regionalne

WYKONANIE:
Skruszone,	sprawione	gołębie,	opłukać	starannie,	osączyć,	

odciąć	 główki	 (natrzeć	wodą	z	octem	 lub	 sokiem	z	 cytryny)	
nasolić	na	1-2	godziny	przed	przyrządzeniem.	Nóżki	założyć	
w	kieszonkę,	skrzydła	założyć	na	grzbiet.	

PRZYRZĄDZIĆ NADZIENIE: 
bułkę	namoczyć	w	mleku,	lekko	odcisnąć,	przepuścić	razem	

z	mięsem	i	opłukanymi	wątróbkami.	Masło	utrzeć	z	żółtkami,	
dodać	zmieloną	masę,	sól,	pieprz,	siekany	koperek.	I	starannie	
ucierać.	Ubić	pianę,	wymieszać	z	nadzieniem.	 Jeśli	będzie	za	
rzadkie,	dodać	bułki	tartej.	Nadzieniem	napełnić	tuszki.	Następ-
nie	zaszyć	tuszkę,	obłożyć	cienkimi	plasterkami	słoniny	i	obwią-
zać	bawełnianą,	wyparzoną	nicią.	Gołębie	ułożyć	w	brytanie	na	
rozgrzanym	tłuszczu	i	maśle,	polać	tłuszczem	z	wierzchu	i	wsta-

Danie	o	prostej	nazwie	Kaczka po wiejsku	przyniosła	zwy-
cięstwo	 gminie	 Samborzec	 zaś	 Puchar ufundowany przez 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za ,,Najładniejsze 
stoisko wystawiennicze” powędrował do Koprzywnicy.	Aran-
żacją	stoiska	zajęły	się	Alicja Stępień	i	Małgorzata Sarzyńska	
z	 MGOKiS	 w	 Koprzywnicy.	 Wszystkim	 gminom	 wręczone	
zostały	 pamiątkowe	 dyplomy	 oraz	 nagrody	 rzeczowe	 ufun-
dowane	 przez	 Starostę	 Powiatu	 Sandomierskiego.	 Atmosferę	
niedzielnego	 spotkania	 umilały	 występy	 lokalnych	 zespołów	
śpiewaczych	 (Jabłuszko	 z	 Samborca,	 Wilczanie	 z	 Wilczyc,	
Słupczanie,	Powiślanie z	Koprzywnicy).	

Składniki:
•	2	duże	gołębie
•	6	dag	słoniny	
•	sól
•	4	dag	tłuszczu
•	masło
•	zielenina:	koper

Nadzienie:
•	10	dag	cielęciny
•	4	dag	bułki
•	4	dag	masła
•	mleko
•	wątróbki
•	2	jajka
•	1-2	łyżki	tartej	bułki
•	sól,	pieprz,	majeranek
•	gałka	muszkatołowa

wić	do	gorącego	piekarnika	(lepiej	do	prodiża).	Piec	około	1	go-
dziny.	W	czasie	pieczenia	polewać	tłuszczem	i	skrapiać	wodą.	
Upieczone	gołębie	wyjąć,	podzielić	na	połówki,	ułożyć	na	pół-
misku,	polać	 sosem	z	pieczenia.	Przybrać	zieleniną,	podawać	
z	borówkami,	ziemniakami	i	kompotem.	

A.S.,	l.z.

(c.d.	ze	str.	1)
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Już	 po	 raz	 piąty	 w	 Rowach	 nad	 mo-
rzem	 (gm.	Ustka)	w	dniach	15-17	 lipca	br.	
spotkały	 się	 najpiękniejsze	 pluszowe	 ma-
skotki	 z	 różnych	 zakątków	 naszego	 kraju,	
by	wziąć	udział	w	Ogólnopolskim	Zjeździe	
Maskotek.	 Tym	 razem	 pod	 hasłem	 „Gmi-
na	Ustka	dziś	 -	w	przyszłości”	ze	względu	
na	 obecność	 ekipy	 Gwiezdnych	 Wojen.	
Organizatorowi	 -	Gminie	Ustka	 -	 chodziło	
nie	 tylko	 o	 kosmiczną	 zabawę,	 ale	 także		
o	 uświadomienie	 wszystkim,	 jak	 ważna	
jest	 rola	 ekologii	 w	 naszym	 życiu.	 Segre-
gowanie	 odpadów,	 niezaśmiecanie	 lasów,	
budowa	 nowej	 oczyszczalni	 ścieków	 -	 to	
wszystko	ma	wpływ	na	 przyszłość	Gminy	
Ustka.	Każdy	chce	wypoczywać	w	czystym	
i	przyjaznym	miejscu.		W	tym	roku	gościem	
specjalnym	imprezy	była	grupa	rekonstruk-
cyjna	Star	Wars	Artistic	Team	z	Warszawy	
z	robotem	R2D2.	

	 Pierwszego	 dnia	 zjazdu	 ulicami	 Słup-
ska,	 Ustki	 i	 Rowów	 przejechał	 czerwony	
londyński	autobus	z	niecodziennymi	pasa-
żerami-pluszowymi	maskotkami.	Te	barwne	
pluszaki	 wielkich	 rozmiarów	 pod	 opieką	
inspektora	ds.	promocji	gminy	Ustka	p.	Mał-
gorzaty	 Żabickiej	 radośnie	 i	 ciepło	 zapra-
szały	mieszkańców	i	turystów	na	tegorocz-
ny	zjazd	w	Rowach.	

Kolejnego	 dnia	 przed	 południem	 ma-
skotki	 tradycyjnie	 jak	 w	 latach	 ubiegłych	
odwiedziły	 dziecięce	 oddziały	 specjali-
stycznego	Wojewódzkiego	Szpitala	w	Słup-
sku	gdzie	obdarzyły	uśmiechem	i	 radością	
przebywające	tam	chore	dzieci.	

Dalsze	 uroczystości	 związane	 z	 tego-
rocznym	 Zjazdem	 Maskotek	 odbyły	 się	
w	nadmorskim	amfiteatrze	zlokalizowanym	
w	 miejscowym	 parku	 Rowów,	 nieopodal	
deptaku	prowadzącego	na	plażę.	W	musz-
li	 koncertowej	 na	 wzór	 statku	 znakomi-
cie	 prezentowały	 się	 wszystkie	 maskotki.	
Ładne	 otoczenie	 miejsca	 imprezy,	 pięk-

na	 słoneczna	 pogoda,	 szum	 morza	 i	 głosy	
mew	oraz	 dużo	 dobrej	 zabawy	 sprawiło,	 że		
w	 imprezie	 uczestniczyły	 tłumy	 turystów	
i	mieszkańców	 Pomorza.	Niewątpliwie	 słod-
ką	atrakcją	zjazdu	był	pyszny	owocowy	i	za-
razem	 jubileuszowy	 tort	 dla	 1000	 osób.	 Na	
placu	wokół	sceny	działało	miasteczko	namio-
towe	maskotkowych	gości,	którzy	promowali	
swoje	regiony,	przedstawiali	oferty	turystyczne	
miast,	gmin,	stowarzyszeń,	itp.

Wyjątkową	 atrakcją	 zjazdu	 okazała	 się	
wielka	parada	maskotek	ulicami	Rowów.	Barw-
ny	korowód	pluszaków	z	całej	Polski	zawład-
nął	 sercami	 turystów	przebywających	w	 tym	
czasie	nad	morzem.	W	tegorocznym	zjeździe	
uczestniczyło	37	maskotek	z	całej	Polski	(Oto	
one:	Bocian	Kacper	 -	Gmina	Słupsk	Brat	Pet	
i	 Felek	 Flaszka	 -	 Zakład	 Zagospodarowania	
Odpadów	 w	 Poznaniu,	 Foka	 Funia	 -	 Urząd	
Marszałkowski	 Województwa	 Pomorskiego,	
Gryfinek	-	Starostwo	Powiatowe	w	Bełchato-
wie,	Hokuś	-	Urząd	Miasta	Siemianowice	Ślą-
skie,		Inspektor	Wartuś	-	Straż	Miejska	Miasta	
Poznania,	 Jantarek	 -	Cenrtum	Handlowe	 Jan-
tar	w	Słupsku,	Jeż	ze	Zgierza	-	Urząd	Miasta	
Zgierza,	 	 Jeżyk	 i	Zajączek	 -	Miejsko-Gminny	
Ośrodek	Kultury	w	Kępicach,		Krokodyl	Niluś	
-	Gmina	Kolbuszowa,		Koszałek	Opałek	-	Miej-
ska	Biblioteka	Publiczna	w	Słupsku,	Lew	Leoś		
i	Lwica	Leosia	-	Straż	Miejska	Miasta	Gdańsk,		
Miś	Listonosz	-	Poczta	Polska	SA	Oddział	Re-
jonowy	w	Słupsku,	Miś	Słoneczko	i	Słoneczna	
Misia	 	 -	 Stowarzyszenie	 Oliwskie	 Słoneczko	
z	 Gdańska	 Pola	 (dwie	 maskotki)	 -	 Tour	 de	
Pologne	 	 R2D2	 i	 ekipa	 -	 Star	 Wars	 Artistic	
Team	 z	 Warszawy,	 Słonik	 Popo	 -	 Komen-
da	 Wojewódzka	 Policji	 w	 Gdańsku,	 Słupski	
Bursztynowy	Niedźwiadek	Szczęścia	-	Miasto	
Słupsk,	Soczysty Czaruś - Urząd Gminy Ob-
razów, Lokalna Grupa Działania Sandomierz 
i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy,	Sowa	-	Starostwo	Powiatowe	
w	Słupsku,	Strusie	-	InPost	w	Słupsku,		Wodzi-

Promocja regionu sandomierskiego w Rowach

ki	 -	Miasto	Wodzisław	Śląski,	 	Zajączek	Zło-
cieniaszek	i	Zającowa	-	Złocieniecki	Ośrodek	
Kultury,	Żantuś	-	Wydział	Żandarmerii	Wojsko-
wej	w	Poznaniu),	co	jest	aktualnym	rekordem	
zjazdu.	 Każda	 postać	 była	 inna,	 wyjątkowa	
i	każda	wspaniała.	Pojawienie	się	tylu	znako-
mitych	postaci	ze	świata	bajek	wśród	tłumów	
turystów,	zwłaszcza	tych	najmłodszych	wzbu-
dziło	 tak	ogromne	zainteresowanie,	sprawiło,	
że	wszyscy	chętnie	się	fotografowali	z	ulubień-
cami	swoich	pociech,	wywoływało	też	wzru-
szające	reakcje	–	wszystkim,	bez	względu	na	
wiek,	towarzyszył	uśmiech,	radość	i	nierzadko	
łzy	 szczęścia.	 Sobotni	wieczór	uświetnił	wy-
stęp	Kwartetu	Rampa.	Warszawiacy	rozbawili	
publiczność	przebojami	lat	70.	i	80.

Ostatni	dzień	zjazdu	był	dniem	pożegnań	
z	maskotkami.	Wszystkie	pojawiły	 się	 jeszcze	
raz	wspólnie	 na	 scenie.	 Tego	 dnia	 ogłoszono	
plebiscyt	na	maskotkę	„Naj”.	Setki	uczestników	
głosowały	 na	 swoich	 faworytów,	 ale	 nagrodę	
główną	mogła	otrzymać	tylko	jedna	maskotka.	
Tym	razem	największa	ilość	głosów	przypadła	
dla	krokodyla	Nilusia	z	Kolbuszowej.

Na	zakończenie	zjazdu	w	niedzielne	po-
południe,	 młody	 utalentowany	 skrzypek	 To-
masz	Dolski,	 laureat	 telewizyjnego	programu	
„Must	be	 the	Music”	porwał	publiczność	do	
dobrej.

Promocja Gminy Koprzywnica na Europejskim Święcie Jabłkobrania

Obrazów 2011
Pod	patronatem	Wojewody	Świętokrzyskiego	–	p.	Bożen-

tyny Pałki - Koruby	 i	 Marszałka	Województwa	 Świętokrzy-
skiego	-	Pana	Adama Jarubasa w	dniach	3-4	września	2011r.	
w	Obrazowie	odbyło	się	Europejskie	Święto	 Jabłka	Obrazów	
2011r.	Święto	 to	 jest	nietypowe,	ponieważ	 to	 jedyne	dożynki	
sadownicze	w	kraju.	

Imprezę	podzielono	na	dwa	dni.	3	września	miała	miejsce	
międzynarodowa	konferencja	sadownicza,	którą	swym	patro-
natem	objęło	Stowarzyszenie	Ekspertów	Polskich	zaś	4	wrze-
śnia	odbywała	się	cześć	promocyjna	Jabłkobrania,	na	której	ze	
stoiskami	 owocowo	 –	warzywno	 -	 handlowymi	 pojawiło	 się	
wiele	sąsiednich	gmin	a	wśród	nich	Koprzywnica.	Na	naszym	
stoisku	uczestnicy	święta	mogli	posmakować	lokalnych	specja-
łów	oraz	zobaczyć	m.in.:	
-	 tegoroczne	obrazy	poplenerowe,	których	tematem	przewod-
nim	były	letnie	kompozycje	kwiatowe,

-	 materiały	 promujące	 gminę,	 tj.:	 ,,Koprzywnickie	 Pejzaże”	
aktualne	i	archiwalne	numery,	ulotki	i	foldery	informacyjne	
oraz	wydawnictwa	podsumowujące	Program	Integracji	Spo-
łecznej	w	województwie	świętokrzyskim,	

-	 wyroby	bibułkarskie	lokalnych	twórców.	
Stoisko	Gminy	Koprzywnica	cieszyło	się	ogromną	popular-

nością,	 ludzie	podchodzili	 i	 z	 sentymentem	wypowiadali	 się	
o	naszej	gminie,	niekiedy	wspominali	nawet	przyjaźnie	z	daw-
nych	lat.

Organizatorzy

Na	zjeździe	maskotek	nie	mogło	oczywi-
ście	zabraknąć	„Soczystego	Czarusia”-	jabłka	
z	Obrazowa,	który	odwiedził	 ten	zjazd	 już	
po	 raz	drugi.	To	nasza	maskotka	wzbudza-
ła	uśmiech	na	twarzach	dzieci,	bawiła	gości	
i	mieszkańców	Rowów,	była	sławą	wieczoru	
gwiazd.	To	apetyczne,	wielkie	i	zdrowe	jabł-
ko	z	Ziemi	Sandomierskiej	także	znakomicie	
promowało	nasz	region.	Na	stoisku	promo-
cyjnym	 oprócz	 materiałów	 reklamowych	
turyści	mogli	poczęstować	się	wyśmienitymi	
jabłkami	o	niepowtarzalnych	walorach	sma-
kowych.	

Jako	uczestniczka	 tego	przedsięwzięcia	
jestem	pod	 ogromnym	wrażeniem	 tej	 plu-
szowej,	kolorowej	i	radosnej	promocji	nad-
morskiego	zakątka	Pomorza	i	już	myślę,	ile	
to	nowych	maskotek	pojawi	się	w	Rowach	
za	rok...	

Tegoroczni reprezentanci maskotki 
–„Soczystego Czarusia”- jabłka sando-
mierskiego na V Ogólnopolskim Zjeździe 
Maskotek w Rowach: Urząd Gminy w Ob-
razowie, Sandomierskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Regionalnego- Lokalna Grupa 
Działania, stowarzyszenie - Sandomierski 
Szlak Jabłkowy, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy.

Alicja	Stępień
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15 sierpnia 2011r. władze naszej gminy udały się 
na Dożynki Powiatu Sandomierskiego, które świę-
towano tym razem w Klimontowie. Podczas Powia-
towego Święta Plnów odbyła się degustacja potraw 
regionalnych oraz wystawa płodów rolnych i ma-
szyn rolniczych. Jak przystało na święto rolnicze nie 
mogło zabraknąć prezentacji gminnych wieńców 
dożynkowych, która odbyła się ona na stadionie LKS 
Klimontowianka. Wśród nich był również wieniec, 
który reprezentował Gminę Koprzywnica. Okazałe 
dzieło sztuki powstało z płodów rolnych, a uwiły go 
panie z nowopowstającego Koła Gospodyń Wiej-
skich ze Zbigniewic Kolonii.

28	 sierpnia	 2011r.	w	Koprzywnicy	mało	miejsce	Gminne	
Święto	Plonów	-	Okrężne	2011r.	W	tym	roku	Dożynki	Gminne	
odbyły	się	w	uroczej	i	zielonej	scenerii	zalewu	koprzywnickie-
go.	Święto	zaczęliśmy	uroczystym	nabożeństwem	dziękczyn-
nym	za	plony	oraz	w	intencji	wszystkich	rolników.	Prośbę	o	po-
święcenie	darów	zebranych	z	pól	i	dziękczynienie	za	miniony	
rok	wygłosili	gospodarze	tegorocznego	Święta	Plonów	Henry-
ka Gawrońska	z	Dmosic	oraz	Marek Kubicki	z	Niedźwic	.	Po	
mszy	 św.	 barwnym	korowodem	prowadzonym	przez	Zespół	
Ludowy	 ,,Powiślanie”	wszyscy	udali	 	 się	 na	miejsce	 ,,Okręż-
nych”.	

Podczas	Gminnego	Święta	Plonów	Koprzywnicę	odwiedzi-
li	 także	goście	ze	sceny	politycznej.	Byli	 to:	Krzysztof Lipiec,	
Jarosław Rusiecki,	 Beata Gosiewska,	 Paweł Zalewski,	Woj-
ciech Borzęcki,	 Lech Janiszewski,	Kazimierz Kotowski	 oraz	
Tomasz Ramus.

Drugą	 część	 obchodów	 naszego	 święta	 podzieliliśmy	 na	
dwie	części:	obrzędową	i	rozrywkową.	Po	uroczystym	otwar-
ciu	Dożynek	i	przekazaniu	chleba	burmistrzowi	na	scenie	po-
jawił	 się	Młodzieżowy	 Zespół	 Pieśni	 i	 Tańca	 Chorzelowiacy	
działający	pod	patronatem	Samorządowego	Ośrodka	Kultury	
i	Sportu	Gminy	Mielec	z	siedzibą	w	Chorzelowie.	Młodzi	arty-
ści	zaprezentowali	takie	tańce	narodowe	jak:	polonez,	mazur,	
kujawiak	z	oberkiem	i	krakowiak.	Ponadto	zatańczyli	suity	re-
gionalne	głównie	z	regionu	rzeszowskiego:
-	suitę	przeworską,
-	suitę	rzeszowską,
-	suitę	krośnieńską,
-	suitę	Lasowiaczką.

Kolejnym	punktem	programu	było	obśpiewanie	wieńców	
dożynkowych	oraz	poczęstunek	wszystkich	przybyłych	chle-
bem.	 Poprzez	 wyjście	 na	 podest	 kolejno	 prezentowały	 się	
grupy	wieńcowe	z:	Błonia,	Beszyc,	Cegielni,	Ciszycy,	Dmosic,	
Gnieszowic,	Niedźwic,	Sośniczan,	Świężyc,	Trzykós,	Zbignie-
wic	Kolonii,	 Zbigniewic	Wsi	 oraz	 Skrzypaczowic	 jako	 gminy	
gościnnej,	a	Zespół	Ludowy	,,Powiślanie”	dokonał	uroczystego	
ich	 obśpiewania.	Warto	 nadmienić,	 że	 każde	 sołectwo	 pre-
zentowało	dorobek	kulturowy	swojej	wioski.	Na	bogato	zasta-
wionych	stoiskach	uczestnicy	imprezy	mogli	zobaczyć	rzeczy	
charakterystyczne	dla	danej	wsi,	tj.	płody	rolne,	przetwory,	ha-
ftowane	obrusy,	wyroby	bibułkarskie,	obrazy	malowane	przez	

Dożynki Gminne i Powiatowe

lokalnych	 artystów,	 stare	 i	 aktualne	 fotografie	 oraz	 zasmako-
wać	pysznych	wypieków	i	dań	przygotowanych	przez	zarad-
ne	gospodynie.	Na	tegorocznych	dożynkach	swoje	bogactwo	
kulturowe	i	regionalne	potrawy,	płody	rolne	oraz	inne	ciekawe	
rzeczy	charakterystyczne	dla	poszczególnych	wsi	prezentowa-
ły:	Beszyce,	Błonie,	Cegielnia,	Ciszyca,	Dmosice,	Gnieszowice,	
Łukowiec,	Sośniczany,	Trzykosy	oraz	Zbigniewice	Kolonia.

Poradnictwo	dotyczące	branży	rolniczej	i	ofertę	dla	miesz-
kańców	naszej	gminy	prezentowały	firmy:	ŚODR,	Stowarzysze-
nie	Rozwoju	Regionalnego	LGD,	Agencja	Restrukturyzacji	i	Mo-
dernizacji	Rolnictwa	w	Sandomierzu	oraz	Ośrodek	Kształcenia	
Zawodowego	 ZDZ	 w	 Sandomierzu.	 Nad	 bezpieczeństwem	
medycznym	uczestników	Dożynek	czuwały	–	p.	Krystyna Żo-
łądek	oraz	p.	Dorota Figacz	-	pracownice	Niepublicznego	Za-
kładu	Opieki	Zdrowotnej	Medyk Koprzywnicy.

Dla	uczestników	imprezy	przygotowaliśmy	również	trochę	
inne	atrakcje,	a	mianowicie	typowe	dla	imprez	dożynkowych	
konkursy,	 tj.	 konkurs	na	 sołtysa	 roku	 i	 konkurs	dla	dzieci	 na	
rozpoznawanie	zbóż.	W	konkurencjach	takich	jak:	przyszywa-
nie	 guzika,	 plecenie	 powróseł	 czy	 rzut	 oszczepem	najlepsza	
była	pani	Anna Baran	ze	Zbigniewic	Kolonii	 i	 to	ona	została	
sołtysem	roku	2011.	Natomiast	w	konkursie	dla	dzieci	wyłonio-
no	dwa	pierwsze	miejsca	dla:	Aleksandry Krakowiak	i	Izabeli 
Szeląg,	drugie	miejsce	zajęła	Aleksandra Niekurzak	natomiast	
na	 trzecim	miejscu	uplasowały	 się	Anastazja Maśloch,	Alek-
sandra Marzec	 oraz	Wiktoria Swatek.	Należy	 pogratulować	
młodym	zwycięzcom	tego,	iż	wiedzą	jak	wyglądają	takie	zbo-
ża	jak	pszenica,	żyto,	pszenżyto,	owies,	proso	czy	len.
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W	trakcie	Dożynek	zostały	również	ogłoszone	wyniki	kon-
kursu	,,Na	piękną	i	bezpieczną	zagrodę	-	przyjazną	środowi-
sku”.	 Celem	 konkursu	 jest	 ochrona	 środowiska	 naturalnego	
polskiej	wsi	oraz	mobilizacja	mieszkańców	do	dbałości	o	utrzy-
manie	czystości,	porządku	i	bezpieczeństwa		w	gospodarstwie.	
W	swoich	założeniach	konkurs	powinien	stać	się	zachętą	do	
dbania	o	poprawę	estetyki	oraz	warunków	higieniczno	-	sani-
tarnych	zagród	wiejskich	w	celu	zwiększenia	bezpieczeństwa	
pracy.	Konkurs	powinien	również	skłonić	mieszkańców	wsi	do	
podejmowania	prac	porządkowych	oraz	przedsięwzięć	orga-
nizacyjno	-	technicznych,	nie	tylko	w	gospodarstwie,	ale	także	
w	swym	środowisku,	m.	in.	w	zakresie:
-	zadrzewień,
-	zakładania	instalacji	wodno	-	kanalizacyjnych,
-	budowy	oczyszczalni	ścieków,
-	segregacji	i	zagospodarowania	śmieci,
-	poprawy	warunków	pracy	i	jej	bezpieczeństwa,

W	 Gminie	 Koprzywnica	 I	 miejsce	 zajęli	 państwo	 Beata	
i	 Paweł Machała	 zamieszkali	 w	 Ciszycy.	 Natomiast	 równo-
rzędne	dwa	II	miejsca	zajęli	państwo	Ewa	i	Antoni Michalscy	
ze	Zbigniewic	Wsi	oraz	państwo	Barbara	 i	Jerzy Dziewiątak	
z	Gnieszowic.	Wszystkim	gospodarzom	gratulujemy.

Druga	część	,,Okrężnych”	to	propozycja		rozrywkowa.	Na	
scenie	piosenki	z	 repertuaru	disco	polo	 śpiewały	dziewczęta	
z	 zespołu	 Avangarda,	 działającego	 przy	 Miejsko-Gminnym	
Ośrodku	Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy.	Później	koncertował	
zespół	Fire Play,	a	wieczorem	wszystkich	do	tańca	porwał	ze-
spół	Grafit.	W	przerwie	zabawy	Teatr	ognia	FILIOS	rozświetlił	
mroki	nocy,	prezentując	piękny	 taniec	z	ogniem.	W	między-
czasie	uczestnicy	imprezy	mogli	skorzystać	z	dobrze	przygoto-
wanego	stoiska	gastronomicznego,	kiermaszu	Pod kogutkiem,	
czy	 też	wesołego	miasteczka.	 Każdy	mógł	 odnaleźć	 coś	 dla	
siebie.

Należy	dodać,	że	nasze	Święto	nie	odbyło	by	się	bez	pomo-
cy	ludzi	dobrej	woli,	jakimi	są	przedstawiciele	firm	jak	takich:	
1.	Gminna	Spółdzielnia	Samopomoc	Chłopska	w	Koprzywni-
cy.

2.	Przedsiębiorstwo	 Produkcyjno-Handlowe	 Leszek Cieciura 
w Błoniu.

3.	MAXIPOL	–	Koprzywnica	-	Paweł Ćwiertniewski.
4.	Ośrodek	Kształcenia	Zawodowego	ZDZ	w	Sandomierzu.

Wszystkim	sponsorom	raz	jeszcze	dziękujemy.	A	na	kolej-
ne	Gminne	Święto	Plonów	zapraszamy	za	rok.

lz
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Plener malarski dla młodzieży szkolnej

Beszyce – Dmosice – Koprzywnica
8-9-10 sierpnia 2011 r.

Tematem	przewodnim	 trzydniowego	 ple-
neru	 malarskiego	 była	 ,,Moja	 miejscowość	
dziś	i	w	przeszłości”.	W	pierwszy	dzień	plene-
ru	tj.	8	sierpnia	dzieci	chętnie	malowały	swoje	
marzenia	–	to	co	chciałyby	aby	w	przyszłości	
powstało	w	ich	wsi.	W	Beszycach	najchętniej	
widziały	by	zalew,	zoo	a	nawet	ruiny	starożyt-
nego	zamku.	 Inne	prace	to	pogodne	pejzaże	
pełne	łąk	i	zieleni	nasycone	słońcem,	jako	że	
za	słońcem	tęsknią	wszyscy.	Drugim	tematem	
do	 malowania	 zrealizowanym	 po	 przerwie,	
w	czasie	której	dzieci	posiliły	się	kiełbaskami	
z	 ogniska,	 były	 kwiaty.	 Kwiaty	 w	 butelkach,	
flakonach,	kwiaty	w	ogrodzie	i	na	łące.	Piękne	
prace	pełne	słońca,	motyli	i	kwiatów	wykonały	
cztery	najmłodsze	uczestniczki.	Starsi	chłopcy	
wykonali	prace	graficzne	a	najdojrzalszą	pod	
względem	artystycznym	namalowała	Ewelina 
Żurek	 –	 najstarsza	 uczestniczka	 pleneru	 (od	
października	 studentka).	 Po	 czterech	 godzi-
nach	twórczych	zmagań	w	świetlicy	wiejskiej	
zorganizowano	 wernisaż.	 Na	 profesjonal-
nych	 sztalugach	 przywiezionych	 z	 MGOKiS	
w	 Koprzywnicy	 wystawiono	 ponad	 40	 prac	
plastycznych.	 Przybyli	 rodzice	 i	 dziadkowie	
młodych	 malarzy.	 Dyrektor	 MGOKiS	 Alicja 
Stępień	powitała	gości,	w	kilku	zdaniach	pod-
sumowała	celowość	 i	oryginalność	spotkania	
jako	ciekawej	 formy	spędzania	czasu	na	wa-
kacjach.	 	Wypowiedzieli	 się	 też	mieszkańcy	

twierdząc,	że	przydało	by	się	więcej	zorgani-
zowanych	form	działań	dla	dzieci	i	młodzieży	
ponieważ	obecnie	 jedynymi	 rozrywkami	 jest	
piłka	i	rower.	W	czasie	wernisażu	uczestnicy	
częstowali	się	ciastkami	i	sokami.	

Dzieci	w	Beszycach	bardzo	zaciekawiły	się	
nową	formą	spędzania	wolnego	czasu,	bardzo	
się	cieszyliśmy	bo	zjawiło	 się	 ich	dużo.	Była	
to	grupa	licząca	24	osoby	w	rożnym	przedzia-
le	wiekowym:	Dominika Bożenta	l.8,	Amelia 
Nasternak	 l.6,	Wiktoria Papka	 l.8,	Angelika 
Bożenta	 l.	 11,	 Mateusz Kubicki	 l.12,	 Alicja 
Kubicka	l.11,	Anna Malecka	l.13,	Paulina Be-
raś	l.12,	Malwina Malecka	l.9,	Dawid Kucwaj	
l.11,	Adrian Beraś	 l.10,	Łukasz Malecki	 l.	15,	
Patrycja Kubicka	l.16,	Damian Przybyłek	l.15,	
Ewelina Żurek	 l.18,	Arkadiusz Łukawski	 l.9,	
Adrian Mazur	 l.10,	Konrad Staniek	 l.10,	Ka-
mil Nowak	l.10,	Krystian Staniek	l.10,	Damian 
Wrona	l.12,	Maciej Skrok	l.7,	Radosław Skrok	
l.5	oraz	Joanna Kosiarz	l.8.	

W	 dniu	 9	 sierpnia	 o	 godz.	 1000	 rozpo-
czął	 się	 plener	 malarski	 w	 Dmosicach.	 Jak	
sama	 nazwa	 wskazuje	 prace	 powinny	 to-
czyć	się	w	plenerze	ale	i	 tu	nie	dopisała	po-
goda	i	plener	odbył	się	w	nowej	placówce	tj.	
w	świetlicy	wiejskiej.	Prace	młodych	artystów	
odbywały	 się	 w	 dużej,	 jasnej,	 przestronnej	
i	 pięknej	 sali.	 Na	 nasze	 zajęcia	 przybyło	 14	
dzieci	w	wieku	od	6-do	14	lat.	Tu	podobnie	jak		
w	 Beszycach	 malowano	 temperami	 pejzaż	
swoich	okolic	a	następnie	pastelami	olejnymi	
na	kolorowym	podkładzie	wykonano	obrazki	
przedstawiające	 kwiaty.	 Trzeba	 przyznać,	 że	
malowanie	farbami	sprawiało	w	prawdzie	wię-
cej	trudności	ale	tez	dużo	radości.	W	wyniku	
intensywnej	i	ciekawej	pracy	powstały	piękne	
pejzaże	z	łanami	zbóż,	lasem	a	nawet	pejzaż	
z	wizerunkiem	przydrożnej	 figury	z	Dmosic.	
Tak	 jak	 dnia	 poprzedniego	 po	 zakończeniu	
malowania	przygotowano	wystawę,	wernisaż		
i	poczęstunek.	Były	pyszne	ciasta	upieczone	
przez	 rodziców,	 kompot	 z	 brzoskwiń	 i	 soki.	
Wystawa	 z	 obrazami	 na	 sztalugach,	 pięknie	
nakryty	 stół	 ,	 zaproszeni	 goście:	 Sekretarz	
Gminy,	rodzice,	duchowni,	uroczyste	otwarcie	
wystawy	 przez	 dyr.	 MGOKiS	Alicję Stępień	
stworzyło	prawdziwie	artystyczną	atmosferę.	

W	tym	dniu	spotkało	się	 takie	osoby	 jak:	
Jakub Haja l.6,	Jagoda Domaradzka	l.9,	Jakub 
Błasiak	l.8,	Olga Szymańska	l.9,	Eliza Graboń	
l.9,	Daria Musiał	 l.9,	Weronika Musiał	 l.10,	
Maria Mazur	l.10,	Karolina Paprocka	l.11,	Ilo-
na Rynkowska	l.12,	Karolina Haja	l.10,	Marta 
Fudala	l.9,	Robert Fudala	l.16,	Marcin Sygnet 
l.14	oraz	artysta	amator	Mariusz Żurek.

Trzeci	dzień	pleneru	10.08.2011r.	 to	 spo-
tkanie	 w	MGOKiS	 w	 Koprzywnicy.	 I	 tu	 fre-
kwencja	 dzieci	 była	 najsłabsza,	 ale	 dopisała		
młodzież	m.in.	 Joanna Mianowska	 l.12,	Do-
minika Sarzyńska	 l.13,	 Dorota Paruch	 l.17,	
Iwona Skrzypczyńska	 l.	18	i	Michał Szydlak	
l.	 10.	 Uczestnicy	 wykonali	 pracę	 malarską	
farbami	 temperowymi	 przedstawiającą	 wy-
brany	zabytek	koprzywnicki	oraz	drugą	pracę	
tj.	 kwiaty.	 Tym	 razem	ze	względu	na	 trudny	
temat	pierwszej	pracy	–	wybrano	kościół	św.	
Floriana,	który	pochłonął	większą	część	czasu	
przeznaczonego	na	zajęcia	(ok.	3	godz.)	druga	
praca	malarska	to	nieduże	formatem	kwiaty.

Trzydniowe	 warsztaty	 twórcze	 zakoń-
czono	uroczystym	wernisażem.	W	 sumie	43	
dzieci	i	młodzieży	spędziło	dzień	w	kontakcie	

ze	 sztuką,	 niektóre	 z	 nich	 po	 raz	 pierwszy.	
Dużą	 niespodziankę	 zarówno	 uczestnikom	
pleneru	 jak	 i	 organizatorom	 sprawiła	 obec-
ność	 miejscowego	 artysty	 Mariusza Żurka.	
Z	wykształcenia	 socjolog	 amatorsko	 zajmuje	
się	malarstwem	wykonując	głównie	kopie	zna-
nych	dzieł	malarskich	(Matejko,	Szyszkin	itp.).	
Podczas	pleneru	p.	Mariusz	zgodził	się	wyko-
nać	obraz	olejny	na	płótnie(50x100	cm)	przed-
stawiający	pałac	w	Niedźwicach	wg	fotografii	
z	XIX	w.	Prace	te	wykonał	w	czasie	4	godzin	
trwania	zajęć	z	dziećmi	w	sposób	absolutnie	
profesjonalny.	 Powstał	 piękny	 obraz	 olejny	
o	niewątpliwych	wartościach	artystycznych.

Podczas	trzydniowego	pleneru	malarskie-
go	dzieci	 i	młodzież	mieli	możliwość	wypo-
wiedzieć	 się	 twórczo	 bez	 ograniczenia	 cza-
su,	 poznali	 nowe	 techniki	 malarskie	 a	 także	
poznały	nowy	termin	wernisaż	i	mieli	okazje	
uczestniczyć	w	nim.	Zadowolenie	 z	 pleneru	
jest	 bezsporne	 zarówno	 ze	 strony	 uczestni-
ków,	 ich	 rodziców	 oraz	 organizatorów.	 Jed-
nak	zajęcia	te	nie	odbyły	by	się	bez	pomocy	
Gminnej	Komisji	Rozwiązywania	Problemów	
Alkoholowych,	 która	 była	 głównym	 sponso-
rem	akcesoriów	malarskich

H.	Pilecka
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Jesienny plener malarski

,,Uchwyć babie lato tegorocznej jesieni”
Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy	19.10.2011r.	

organizuje	jesienny	plener	malarski,	pt.	,,Uchwyć	babie	lato	tegorocznej	jesieni”.	
Uczestniczyć	w	nim	będą	panie	z	Klubu	Plastyka	Amatora	działającego	

przy	MGOKiS	w	Koprzywnicy		oraz	słuchaczki	
z	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	w	Tarnobrzegu.	

Na	ten	niepowtarzalny	plener	zapraszamy	także	wszystkich	tych,	
dla	których	malarstwo	stanowi	hobby	i	pasję.

Opiekunem	zajęć	będzie	plastyk	p.	Helena Pilecka.

III Ogólnopolski Plener Malarski 

W	dniach	25-26	lipca	odbył	się	III	Ogólno-
polski	 Plener	Malarski	 ,,Koprzywnica	 2011r.”	
zorganizowany	przez	MGOK	i	S	w	Koprzywni-
cy.	W	tegorocznym	plenerze	udział	wzięło	10	
malarzy.	Byli	 to	min.	uczestnicy	poprzednich	
takich	spotkań:	Nela Nelip	z	Katowic,	Maria 
Bobrowska	 z	 Tarnobrzega,	 Andrzej Kozera	
z	Pińczowa,	Renata Boguszewska	z	Siedlisza,	
Leszek Kwiatkowski	 rzeźbiarz	 i	 akwarelista	
z	 Tarnobrzega,	 Joanna Duma	 z	 Komańczy	
oraz	troje	nowych	artystów	rzeźbiarka,	spraw-

dzająca	 się	 też	 dobrze	w	malar-
stwie	szpachlą	Irmina Skorupska	
z	Parszowa,	Teresa Pietras	-	ma-
larka	z	Góry	Kalwarii	oraz	Halina 
Całka	–	amatorka	z	Tarnobrzega,	
uczestniczka	 zajęć	 plastycznych	
na	 UTW	 w	 Tarnobrzegu,	 która	
świetnie	 poradziła	 sobie	 	 malu-
jąc	 zarówno	pejzaż	 jak	 i	 kwiaty	
nową	dla	 siebie	 techniką	olejną.	
Pani	 Halina	 maluje	 dopiero	 od	
3	 lat	 farbami	 akrylowymi	 i	 tem-
perami	 ale	 jej	 prace	 olejne	 nie	
odstają	 poziomem	od	prac	 arty-
stów.	Dziesiąty	uczestnik	pleneru	
to	jednocześnie	komisarz	pleneru	

i	 pracownik	 MGOKiS	Helena Pilecka,	 która	
czuwała	 nad	 merytoryczną	 stroną	 pleneru	
i	 przygotowała	wystawę	 podsumowującą	 ty-
godniowy	plener.	Każdy	z	artystów	pozostawił	
po	 3	 obrazy	 niewielkich	 formatów	przedsta-
wiających	głównie	kwiaty	lecz	trafiły	się	i	pej-
zaże,	gdyż	nie	sposób	przejść	obojętnie	obok	
potężnego	 piękna	 pocysterskiej	 świątyni	 czy	
malowniczego	zalewu.	Na	wystawie	 zawisło	
27	obrazów	olejnych	i	akwareli.	

w Koprzywnicy

Tegoroczny	 plener	
w	oczach	wszystkich	jego	
uczestników	 był	 bardzo	
udany,	 mimo	 deszczowej	
pogody	stał	 się	niezwykły	
również	 ze	 względu	 na	
ulokowanie.	 Malarze	 za-
mieszkiwali	 na	 hali	 spor-
towej,	 gdzie	 było	 dość	
miejsca	 do	 mieszkania,	
malowania,	 wystawiania	
prac	i	organizacji	ich	wer-
nisażu.	 Wernisaż,	 który	
odbył	 się	 na	 zakończenie	
pleneru	 zgromadził	 spo-
ro	 osób:	 przybyły	malarki	
z	Klubu	Plastyka	Amatora	
wraz	 z	 rodzinami	 i	 zna-
jomymi,	 pracownicy	 DK	
i	 zaprzyjaźnieni	 miłośni-
cy	 kultury	 a	 szczególnie	
malarstwa.	Wernisaż	miał	
część	 oficjalną	 z	 podzię-
kowaniami,	ocenami,	oglą-
daniem	obrazów	rozmowami	
z	twórcami	a	także	część	dalszą	czyli	grillowa-
nie	przed	budynkiem.	Wystawa	1	sierpnia	zo-

stała	przeniesiona	na	resztę	wakacji	do	Domu	
Kultury	i	udostępniona	do	oglądania	dla	miesz-
kańców	Koprzywnicy	i	przyjezdnych.

Helena	Pilecka
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19	września	br.	MGOKiS	w	Koprzywnicy	
oraz	 ŚODR	 o/w	 Sandomierzu	 zorganizowa-
ły	 wyjątkowo	 atrakcyjną	 trasę	 wędrówki	 do	
ciekawych	miejsc	na	terenie	woj.	lubelskiego,	
które	 urzekają	 swym	 niepowtarzalnym	 pięk-
nem	stylowych	parków	i	ogrodów,	bogactwem	
roślinności	w	wielu	szkółkach,	wyszukaną	ar-
chitekturą	 i	 ciekawymi	 aranżacjami	 ogrodo-
wymi.	 Była	 to	 prawdziwa	 uczta	 dla	miłośni-
ków	natury,	ogrodów	i	roślin,	w	trakcie	której	
istniała	możliwość	spotkania	z	kolekcjonerami	
i	hodowcami	roślin,	np.	Lucjanem Kurowskim	
z	 Młynek,	Markiem Majewskim	 z	Witowic.	
Była		 to	 też	okazja	do	poznania	różnych	sty-
lów	 sztuki	 ogrodowej,	 podziwiania	 ogrodów	
właścicieli	 szkółek	 roślin	ozdobnych	 i	 jedno-
cześnie	 architektów	 krajobrazu,	 zwiedzania	
ścieżki	 dydaktycznej	 na	 terenie	 lubelskiego	

Wycieczka dla miłośników 
ogrodów ozdobnych

Ośrodka	 Doradztwa	 Rolniczego	 w	 Końsko-
woli	 czy	 zabytkowego	 założenia	 parkowego	
w	IUNG	Puławy.	

Wśród	uczestników	wyjazdu	znalazły	 się	
głównie	 członkinie	 czterech	 Kół	 Gospodyń	
Wiejskich	z	 terenu	naszej	gminy:	Błonia,	So-
śniczan,	Dmosic,	i	Beszyc,	które	to	są	współ-
odpowiedzialne	 za	 realizację	 tegorocznego	
projektu	 -	 pt.	 „Zagospodarowanie	 terenów	
zielonych	w	miejscowościach	 Błonie,	 Beszy-
ce,	Dmosice	i	Sośniczany”	w	ramach	„Działaj	
lokalnie	 2011”.	 Na	 trasie	 ukazującej	 piękno	
przyrody	 i	 architektury	 znalazły	 się	miejsco-
wości:	Końskowola,	Młynki,	Witowice,	Puławy	
i	Kazimierz	Dolny	n/Wisłą.	Każda	z	uczestni-
czek	wróciła	pełna	wrażeń,	emocji	a	przede	
wszystkim	 	 z	 głową	pełną	 inspiracji	 i	 pomy-
słów	projektowych.		

Alicja	Stępień



Koprzywnickie	Pejzaże 9Koprzywnickie	Pejzaże

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	2011	rok.
5.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie		zmiany	Wieloletniej	
Prognozy	Finansowej	Gminy	na	 lata	2011-2020.

6.	Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 określenia	 trybu	
i	sposobu	powoływania	i	odwoływania	członków	
Zespołu	Interdyscyplinarnego	oraz	szczegółowych	
warunków	jego	funkcjonowania.	

7.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	wyboru	ławnika	do	
Sądu	Powszechnego.

8.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	zmian	w	STATUCIE	
Miasta	i	Gminy	Koprzywnica.	

9.	Podjęcie	uchwały	zmieniającej	uchwałę	w	spra-
wie	 utworzenia	 Miejsko	 –	 Gminnego	 Ośrodka	
Kultury	i	Sportu		w	Koprzywnicy	i	nadania	statutu.

10.	Podjęcie	uchwały	zmieniającej	uchwałę		w	spra-
wie	przekazania	nieruchomości	zabudowanej.

11.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	przekazania	nieru-
chomości	zabudowanej.

12.	 Podjęcie	 uchwały	 zmieniającej	 uchwałę		
w	sprawie	wysokości	diet	dla	Przewodniczących	
Zarządu	Osiedli	i	Sołtysów	z	terenu	Gminy	Ko-
przywnica.	

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

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr X/67/2011
w sprawie dokonania zmian w budżecie gmi-

ny na 2011 rok.

UCHWAŁA NR X/68/2011
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy na lata 2011-2020.
Uchwała	 w	 sprawie	 zmiany	 do	 Wieloletniej	

Prognozy	 Finansowej	 Gminy	 na	 lata	 2011-2020	

obejmuje	 zmianę	 załączników:	 	 Nr	 1-	 „Wielolet-
nia	 Prognoza	 Finansowa	na	 lata	 2011-2020”	oraz	
załącznika	 Nr	 2	 część	 A	 „Wykaz	 przedsięwzięć	
do	 WPF”	 –	 wynikającą	 z	 uwzględnienia	 zmian	
wprowadzonych	zarządzeniem	Nr	51/2011	BMiG		
z	dnia	18.	07.2011	r.	oraz	uchwałą	Rady	Miejskiej	
w	sprawie	dokonania	zmian	w	budżecie	gminy	na	
2011	r.	w	dniu	11	sierpnia	2011	r.	Zmiany	dotyczą	
zwiększenia	 dochodów	 i	wydatków	 oraz	 zmiany	
kwot	w	zakresie	przedsięwzięć	–	do	WPF.

UCHWAŁA Nr X/69/2011
w sprawie: określenia trybu i sposobu powo-

ływania i odwoływania członków Zespołu Inter-
dyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania. 

W	związku	z	wejściem	w	życie	ustawy	z	dnia	
10	czerwca	2010	 roku	o	 zmianie	ustawy	o	prze-
ciwdziałaniu	przemocy	w	rodzinie	oraz	niektórych	
innych	ustaw	(Dz.U.	Nr	125	poz.842)	poszerzone	
zostały	 obowiązki	 gmin	 w	 zakresie	 zadań	 wła-
snych	gminy	w	szczególności	poprzez	obowiązek	
tworzenia	 gminnego	 systemu	 przeciwdziałania	
przemocy	w	 rodzinie	w	 tym	 tworzenia	zespołów	
interdyscyplinarnych.	 Dodany	 art.	 9a	 ust.1	 i	 2	
ustawy	 stanowi,	 że	 gmina	 podejmuje	 działania	
na	 rzecz	 przeciwdziałania	 przemocy	 w	 rodzinie,	
w	szczególności	w	ramach	pracy	w	zespole	inter-
dyscyplinarnym,	 który	 powołuje	 wójt,	 burmistrz	
albo	prezydent	miasta.	Rada	gminy	określa	w	dro-
dze	uchwały,	tryb	i	sposób	powoływania	członków	
zespołu	oraz	szczegółowe	warunki	jego	funkcjono-
wania.	W	związku	z	powyższym	podjęcie	uchwały	
jest	uzasadnione.

UCHWAŁA Nr X/70/2011 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Po-

wszechnego. 
Na	podstawie		art.	18	ust.	2,	 	pkt	15		ustawy	

z	dnia	8	marca	1990	roku	o	samorządzie	gminnym	
/Dz.	U.	z	2001	roku	Nr	142,	poz.	1591	z	późn.	zm.	

/	oraz	art.	160	ustawy	z	dnia	27	 lipca	2001	roku	
–	 Prawo	 o	 ustroju	 sądów	 powszechnych	 /Dz.	 U.	
Nr	98,	poz.	1070	z	póżn.	zm./	Rada	Miejska	w	Ko-
przywnicy	 przez	 głosowanie	 tajne	 jest	 zobowią-
zana	 do	 	 dokonania	 wyboru	 ławników.	 Podjęcie	
niniejszej	uchwały	jest	zasadne.

UCHWAŁA Nr X/71/2011	
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  

STATUTU Miasta i Gminy Koprzywnica
Na	podstawie	art	18	ust.2,	pkt	1	ustawy	z	dnia	

8	marca	1990	roku	o	samorządzie	gminnym	/Dz.	
U.	Z	2001	roku	Nr	142,	poz.1591	z	późn.	zm.	do	
wyłącznej	 kompetencji	 Rady	 należy	 uchwalanie	
i	 nanoszenie	 zmian	 w	 STATUCIE.	 Zmieniające	
się	przepisy	prawa	i	podjęcie	uchwał	o	 likwidacji	
dwóch	jednostek	pozostających	w	strukturach	or-
ganizacyjnych	Gminy	oraz	nadanie	nazwy	przed-
szkolu	w	Koprzywnicy	wymusiły	zmiany	dotyczące	
niektórych	§	STATUTU.	W	związku	z	powyższym	
naniesieni	zmian	jest	niezbędne.		

UCHWAŁA Nr X/72/2011 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy i nadania statutu

Uchwałą	 Rady	 Miejskiej	 w	 Koprzywnicy	 Nr	
VI/33/07	z	dnia	31	stycznia	2007	roku	hala	sporto-
wa	przy	Zespole	Szkół	Ogólnokształcących	zosta-
ła	przekazana	w	użyczenie	Miejsko	 -	Gminnemu	
Ośrodkowi	 Kultury	 i	 Sportu	 w	 Koprzywnicy.	 Od	
tego	czasu	z	hali	korzystała	szkoła	 i	dom	kultury.	
Obiekt	 miał	 dwóch	 gospodarzy	 i	 były	 problemy	
z	 rozliczeniem	 korzystania	 z	mediów	 przez	 oby-
dwie	 instytucje,	 ponieważ	 licznik	 gazowy	 i	 elek-
tryczny	wskazywały	 zużycie	 energii	 i	 gazu	przez	
szkołę	i	halę	razem.	

Zakład	 gazowniczy	 i	 elektryczny	 nie	 chcia-
ły	 założyć	odrębnych	 liczników	dla	 szkoły	 i	 hali.	
W	związku	z	powyższym	zasadne	jest	rozwiązanie	
umowy	 użyczenia	 z	MGOKiS	 i	 przekazanie	 hali	

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 11 sierpnia 2011 roku 

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

3.	Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2011	rok.
4.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	 	zmiany	Wielolet-
niej	 Prognozy	Finansowej	Gminy	na	 lata	2011-
2020.

5.	Informacja	z	wykonania	budżetu	gminy	za	I	pół.	
2011r.	

6.	Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 nadania	 statutu	
Ośrodkowi	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Koprzywni-
cy.

7.	Podjęcie	uchwały	zmieniającej	uchwałę	w	spra-
wie	 zasad	 udzielania	 dotacji	 na	 prace	 konser-
watorskie,	 restauratorskie	 lub	 roboty	budowlane	
przy	zabytkach	wpisanych	do	rejestru	zabytków.

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

sportowej	 Zespołowi	 Szkół	 Ogólnokształcących	
w	 Koprzywnicy,	 który	 będzie	 jedynym	 gospoda-
rzem	obiektu.	MGOKiS	w	godzinach	popołudnio-
wych	będzie	nadal	prowadził	zajęcia	na	hali.

UCHWAŁA Nr X/73/2011 
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania 

nieruchomości zabudowanej
Zgodnie	z	art.18	ust.	2	pkt.	9	lit.	a	ustawy	z	dnia	

8	marca	1990	 roku	 /Dz.	U.	Z	2001	 roku	Nr	142,	
poz.1591	z	późn.	zm./	i	art.13	ust.1	ustawy	z	dnia	
21	sierpnia	1997	roku	/Dz.	U.	Z	2004	Nr	261,poz.	
2603/	do	wyłącznej	właściwości	Rady	Miejskiej	na-
leży	podejmowanie	uchwał	w	sprawach	majątko-
wych	gminy.	Biorąc	powyższe	pod	uwagę	podjęcie	
uchwały	jest	uzasadnione	i	celowe.

UCHWAŁA Nr X/74/2011 
w sprawie przekazania nieruchomości zabu-

dowanej
Zgodnie	z	art.18	ust.2	pkt	9	lit.	a	ustawy	z	dnia	

8	marca	1990	roku	o	samorządzie	gminnym	/Dz.	U.	
z	2001	roku	Nr.142,	poz.	1591	z	późn.	zm./	oraz	art.13	
ust.	1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	o	gospodarce	
nieruchomościami	/Dz.	U.	z	2004	roku	Nr	261,poz.	
2603	z	późn.	zm./	do	wyłącznej	właściwości	Rady	
Miejskiej	 należy	 podejmowanie	 uchwał	 w	 spra-
wach	 majątkowych	 gminy.	 Biorąc	 powyższe	 pod	
uwagę	podjęcie	uchwały	jest	celowe	i	uzasadnione.

UCHWAŁA Nr X/75/2011 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości 

diet dla Przewodniczących Zarządu Osiedli i Soł-
tysów z terenu Gminy Koprzywnica

Na	podstawie	art.	37	b	ust.	1	ustawy	z	dnia	8	
marca	 1990	 roku	 o	 samorządzie	 gminnym	 /	 Dz.	
U.	z	2001	roku	Nr	142	,	poz.	1591	z	póżn.	zm.	/	
ustala	się	wysokość	diet		dla	przewodniczących	Za-
rządów	Osiedli	i	sołtysów	biorących	udział	w	sesji	
Rady	Miejskiej.

Podjęcie	niniejszej	uchwały	jest	zasadne.

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 28 września 2011 roku 

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr XI/76/2011
w sprawie dokonania zmian w budżecie gmi-

ny na 2011 rok.

UCHWAŁA NR X/77/2011
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy na lata 2011-2020.
Uchwała	 w	 sprawie	 zmiany	 do	 Wieloletniej	

Prognozy	 Finansowej	 Gminy	 na	 lata	 2011-2020	
obejmuje	zmianę	załączników:		Nr	1-	„Wieloletnia	
Prognoza	Finansowa	na	 lata	2011-2020”	oraz	 za-
łącznika	Nr	2	część	A	„Wykaz	przedsięwzięć	do	
WPF”	–	wynikającą	z	uwzględnienia	zmian	wpro-
wadzonych	uchwałą	Rady	Miejskiej	w	sprawie	do-
konania	zmian	w	budżecie	gminy	na	2011	r.	w	dniu	
28	września	2011	 r.	Zmiany	dotyczą	zwiększenia	
dochodów	i	wydatków	oraz	zmiany	kwot	w	zakre-

sie	 przedsięwzięć	 /przebudowa	 drogi	 gminnej	 ul.	
Szkolna,	Leśna	i	Osiecka	w	Koprzywnicy/.

UCHWAŁA  Nr  XI/78/2011 
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomo-

cy Społecznej w Koprzywnicy.

UCHWAŁA  Nr XI/ 79/2011 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzie-

lania dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków.

Zgodnie	z	art.	18	ust.	2	pkt	15	ustawy	z	dnia	8	mar-
ca	1990	roku	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2001	r.	
Nr	142,	poz.	1591	z	późn.	zm.)	rada	gminy	podejmuje	
uchwalę	w	sprawie	zasad	udzielania	dotacji	na	prace	
konserwatorskie,	restauratorskie	lub	roboty	budowla-
ne	przy	zabytkach	wpisanych	do	rejestru	zabytków.

Art.	81	ustawy	z	dnia	23	lipca	2003	r.	o	ochro-
nie	 zabytków	 i	 opiece	 nad	 zabytkami	 (Dz.U.	 Nr	
162,	poz.	1568	z	późn.	zm.)	wskazuje	organ	–	radę	
gminy,	jako	kompetentny	do	określenia	zasad	przy-
znawania	dotacji	na	prace	konserwatorskie,	restau-
ratorskie	 lub	 roboty	 budowlane	 przy	 zabytkach	
wpisanych	do	rejestru	zabytków.

Podjęta	 w	 2007	 roku	 uchwała	 Nr	 VII/34/07	
Rady	Miejskiej	 w	 Koprzywnicy	 z	 dnia	 27	 lutego	
2007	 roku	 określa	 zasady	 udzielania	 dotacji	 na	
prace	konserwatorskie.

Jednakże	terminy	określone	w	§	6	nie	zawsze	
mogą	być	dotrzymywane	z	przyczyn	niezależnych	
od	wnioskodawcy.	Dodanie	w	§	6	ust.	1a	o	przyto-
czonym	w	projekcie	uchwały	brzmieniu	usprawni	
prace	przy	kompletowaniu	i	rozpatrywaniu	wniosku	
o	przyznanie	dotacji	na	prace	konserwatorskie.

sporządziła	
Janina	Podobińska

Samorządowcy idą do Sulisławic
Ziemia	sandomierska	ma	takie	miejsce,	

gdzie	 pozyskuje	 się	 szczególne	 laski	 do	
Boga.	 To	 Sulisławice	 z	 Sanktuarium	Matki	
Boskiej	Bolesnej.	Od	pięciu	lat	do	tego	sank-
tuarium	pielgrzymują	samorządowcy	z	wo-
jewództwa	świętokrzyskiego.	Gospodarzem	
i	 organizatorem	 tej	 uroczystości	 jest	 wójt	
Gminy	 Łoniów	 na	 terenie,	 której	 znajdują	
się	 Sulisławice	 oraz	 Ojcowie	 Zmartwych-
wstańcy	 –	 kustosze	 Sulisławskiego	 Sanktu-
arium.	Od	samego	początku	w	pielgrzym-
kach	 zawsze	 uczestniczą	 samorządowcy	
z	 naszej	 gminy.	 Tegoroczna	 pielgrzymka	
koprzywnicka	 po	 raz	 pierwszy	 odbyła	 się	
pieszo!	Dnia	18	września	o	godz.	1100	spod	
Urzędu	Gminy	grupa	licząca	18	osób	wraz	
z	p.	burmistrzem	i	p.	sekretarz	na	czele	wy-
ruszyła	w	drogę	pątniczą	do	Sulisławic.	Tra-
sa	pieszej	pielgrzymki	prowadziła	przez	ul.	
Floriańską	i	dalej	nową	drogą	przez	Beszyce	

do	Sulisławic.	Wędrowanie	tym	traktem	to	nie	
lada	gratka	dla	miłośników	przyrody.	Spokój,	
zapach	lasu,	cisza	wymarzone	miejsce	na	wę-
drówkę.	W	ten	piękny	słoneczny	i	ciepły	dzień	
wszyscy	pątnicy	dotarli	przed	Cudowny	Obraz	
Matki	Boskiej	Bolesnej.	W	to	miejsce	przybyli	
również	przedstawiciele	innych	gmin	z	terenu	
ziemi	 sandomierskiej:	 samorządowcy,	 sołtysi	
i	po	raz	pierwszy	strażacy.	Wspólnie	modlono	
się	i	upraszano	o	szczególne	łaski	u	Boga.	Piel-
grzymi	 przybyli	 również	 po	 to	 aby	 pokłonić	
się	 przed	 Cudownym	 Obrazem	 i	 podzięko-
wać	za	okazane	dotychczas	łaski	tak	w	życiu	
prywatnym	jak	i	zawodowym.	Modlono	się	o		
błogosławieństwo	na	nadchodzący	czas	oraz	
o	 mądre	 decyzje	 dla	 dobra	 ogólnego.	 Bur-
mistrz	 Koprzywnicy	 Marek	 Jońca	 podkreśla,	
że	praca	w	samorządzie	to	misja.	Według	nie-
go	rozwiązując	ważne	ludzkie	sprawy	trzeba	
odnieść	się	do	wartości	wyższych.

Dziękuję	 wszystkim,	 którzy	 włączyli	 się	
w	 pielgrzymkowy	 trud.	 Radnym,	 sołtysom,	

pracownikom	 Urzędu	 Gminy,	 strażakom	
z	OSP	Dmosice	i	pocztowi	sztandarowemu	
z	Gnieszowic	pragnę	podziękować	za	udział	
w	nabożeństwie	i	za	wspólną	modlitwę.

Przewodniczący	Rady	Miejskiej
Anna	Paluch
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wiennicze	promujące	naszą	wiś,	na	którym	zna-
lazło	się	wiele	elementów	charakterystycznych	
dla	Zbigniewic.	Trzecim		ważnym	wydarzeniem	
dla	nas	był	udział	w	IX	Edycji	konkursu	,,Nasze	
sandomierskie	kulinaria	 regionalne”,	 który	od-
był	się	02.10.2011r.	na	dziedzińcu	zamkowym	
w	Sandomierzu.	KGW	wraz	z	MGOKiS	do	kon-
kursu	przygotowało	gołębie	 faszerowane	oraz	
zaprezentowało	najładniejsze	stoisko,	za	które	
zdobyłyśmy	 Puchar	Marszałka	Województwa	
Świętokrzyskiego	 oraz	 atrakcyjną	 nagrodę.	

Na	przyszłość	mamy	jeszcze	wiele	planów	
i	zamierzeń,	które	przy	dobrej	współpracy	i	in-
tegracji	społecznej	mieszkańców	naszej	wsi	na	
pewno	się	urzeczywistnią.

Członkinie	KGW	w	Zbigniewicach

Informacja z życia KGW 
i społeczności lokalnej

KGW Beszyce
Koło	 Gospodyń	 Wiejskich	 w	 Beszycach	

działa	 od	 wiosny	 bieżącego	 roku.	 Celem	
KGW	 jest	 organizowanie	 oraz	 prowadzenie	
nie	nastawionej	na	zysk	działalności	kultural-
nej	w	naszej	wiosce.	Poprzez	organizowanie	
spotkań	ze	społecznością	lokalną	staramy	się	
pobudzić	do	aktywnego	brania	udziału	w	ży-
ciu	kulturalnym	wsi.

Wraz	 z	 rozpoczynającymi	 się	wakacjami	
KGW	zorganizowało	ognisko	na	którym	dzie-
ci,	młodzież	i	dorośli	z	ochotą	piekli	kiełbaski	
i	 nucili	 piosenki.	 Również	 podczas	 wakacji	
odbył	 się	 w	 naszej	 świetlicy	 plener	malarski	
z	 udziałem	 młodzieży	 szkolnej.	 Uczestnicy	
wykonali	prace	różnymi	technikami.	Podsumo-

Do	KGW	Błonie	należą	młode	 i	ambitne	
kobiety,	które	wiedzą	czego	chcą	i	na	co	je	stać.		
W	ostatnim	czasie	nasze	kolo	chcąc	podkreślić	
wagę	i	znaczenie	tradycji	dla	lokalnej	społecz-
ności	 wzięło	 udział	 w	 tegorocznych	 Okręż-
nych	–	Gminnym	Święcie	Plonów.	Obchody	
te	rozpoczęło	KGW	od	wicia	wieńca.	Aby	wy-
konać	okazały	wieniec	niezbędne	było	zboże,	
jarzębina,	owoce,	kwiaty,	a	przede	wszystkim	
talent	 i	odpowiednio	zgrabne	 ręce	do	pracy.	
Któż	inny	mógłby	lepiej	wykonać	wieniec	niż	
gospodynie	koła.	Był	również	pięknie	przygo-
towany	stół	z	pysznymi	wypiekami,	pierogami	
i	barszczem.	Gospodynie	z	Błonia	potrafią	do-
skonale	wykonać	te	pyszności,	a	Dożynki	były	
najlepszą	okazją	do	 tego	aby	wszyscy	mogli	
się	o	tym	przekonać.

Lubimy	 być	 aktywne.	 I	 tak	 19	 września	
20111r.	 dzięki	 pani	 Alicji Stępień	 –	 dyrektor	
MGOKiS	nasze	koło	miało	możliwość	wyjazdu	
na	 jednodniową	 wycieczkę	 obejmującą	 takie	
miasta	jak:	Lublin,	Puławy	czy	Kazimierz	Dol-
ny.	Z	wyjazdu	chętnie	skorzystało	osiem	pań.	
Pierwszym	odwiedzonym	miejscem	był	Lubel-
ski	Ośrodek	Doradztwa	Rolniczego	w	Końsko-
woli,	gdzie	mogliśmy	obejrzeć	ogród	ozdobno	
–	rekreacyjny	(drzewa	i	krzewy	ozdobne,	byliny	
i	kwiaty,	zioła,	 rośliny	miododajne,	 suche	bu-
kiety).	Kolejnym	miejscem	odwiedzonym	przez	
nas	były	gospodarstwa	szkółkarskie,	w	których	
zachwyciła	nas	kolekcja	roślin	ozdobnych.	Wie-
le	z	nas	dokonało	zakupu	roślin,	które	są	ozdo-

Koło Gospodyń 
Wiejskich - 

,,Współczesne ko-
biety w Dmosicach”

Głównym	 celem	 dla	 KGW	 Dmosice	
w	 ostatnim	 czasie	 są	 prace	 porządkowe	
w	 nowo	 wybudowanym	 Domu	 Spotkań	
Wiejskich,	mające	 na	 celu	 przygotowanie	
do	 prawidłowego	 funkcjonowania	 tego	
obiektu.	 Obecnie	 świetlica	 jest	 wyposa-
żona	 w	 krzesełka,	 aneks	 kuchenny	 a	 to	
wszystko	dzięki	hojności	sponsorów.	Lecz	
aby	stworzyć	odpowiednie	warunki	sprzy-
jające	 wspólnym	 spotkaniom	 wszystkich	
mieszkańców	 a	 w	 szczególności	 dzieci	
i	 młodzieży,	 potrzebne	 jest	 jeszcze	wiele	
pracy.	Uporządkowania	wymaga	także	te-
ren	wokół	świetlicy	i	plac	zabaw	dla	dzieci,	
część	 z	 zaplanowanych	 prac	 została	 już	
pomyślnie	wykonana.

Dzięki	życzliwości	Prezesa	Kopalni	Do-
lomitu	w	Sandomierzu,	p.	Longina Bokwy	
dostaliśmy	 nieodpłatnie	 kamień	 łamany,	
który	zostanie	wykorzystany	do	umocnie-
nia	 skarpy	 przy	 budynku.	 Otrzymaliśmy	
również	dotacje	w	ramach	programu	,,Dzia-
łaj	lokalnie”	na	zagospodarowanie	terenów	
zielonych,	dzięki	której	zostaną	zakupionei	
posadzone	rośliny	zielone	wokół	świetlicy.	
Za	 uzyskaną	 dotację	 dziękujemy	 również	
dyrektor	MGOKiS	Alicji Stępień.

W	sierpniu	i	wrześniu	tego	roku	w	Świe-
tlicy	Wiejskiej	zorganizowałyśmy	spotkanie	
kobiet	 z	 przedstawicielkami	 firmy	 kosme-
tycznej	 MARY	 KAY,	 które	 udzieliły	 bez-
płatnej	konsultacji	kosmetycznej	oraz	pro-
fesjonalnych	porad	z	zakresu	prawidłowej	
pielęgnacji	skóry	z	możliwością	wypróbo-
wania	kosmetyków	 tej	 firmy.	Uczestniczki	
spotkań	kosmetycznych	wracały	do	domu	
zadowolone	i	piękne.	Ze	względu	na	ogra-
niczoną	 ilość	uczestniczących	w	pokazie,	
spotkania	 te	będą	kontynuowane	w	kolej-
nych	 miesiącach.	 Jednym	 z	 ważniejszych	
z	 życia	 KGW	 były	 spotkania	 przy	 wiciu	
wieńca	 dożynkowego.	 Atmosferę	 i	 pracę	
przy	 wiciu	 korony	 dożynkowej	 obrazuje	
napisany	poniżej	wiersz:

,,Złociste łany zbóż, ku sierpom się kłaniają, 
rolników do młócenia swym szumem wołają,
Pośród urodzajnych plonów 
wyborne snopeczki koszą,
Na wieniec dożynkowy śpiesznie gospodynie znoszą,
Pośród spokojnej nocy sierpniowej 
słychać śpiew kobiet wijących wieniec plonowy 
- zwany dożynkowym,
Do którego wręcz trafiają najdorodniejsze kłosy żyta, 
pszenicy to one złotem przemawiają,
Proso, kukurydza także się przydają, 
jarzębinowe korale wieniec ozdabiają,
Podstawę wieńca plonowego stanowi 
najlepsza słoma, tylko pod to przeznaczona,
Wieńczy całość wizerunek krzyża najświętszego,
To znak rolników pracujących na chwałę dla Niego,
To całe dzieło plonów dożynkowych wychodzi 
spod rąk kobiet – wieńcowych,
Wieniec żniwny w dożynkach gminnych 
był przedstawiony,
I przez wszystkich wokół wychwalony,
Uwita korona była na Jasnej Górze święcona 
i ofiarowana,
Z czystym sercem Bogu składana,
Na koniec uroczyście wieniec odniesiony, 
przez cztery kobiety w stroju ludowym,
I Matce Bożej Sulisławskiej został złożony.

Angelika	Żurek

Wracamy	myślami	kilkadziesiąt	lat	wstecz,	
kiedy	to	nasza	wieś	żyła	intensywnie.	Ludzie	
wtedy	 pracowali	 ciężej,	 ale	mimo	 tego	wie-
czory	 zwłaszcza	 te	 zimowe	 tętniły	 życiem.	
Prężnie	działało	OSP	jak	również	Koło	Gospo-
dyń	Wiejskich.	Obecnie	 narodził	 się	 pomysł	
odtworzenia	KGW	w	Zbigniewicach.	

Podczas	wicia	wieńca	na	Dożynki	Gmin-
ne,	 zwane	 ,,Okrężne”	 zebrała	 się	 grupa	 ko-
biet,	 które	 zainicjowały	 utworzenie	 koła.	
Pierwsze	 zebranie	 organizacyjne	 odbyło	 się	
dn.	 25.09.2011r.,	 podczas	 którego	 wybrano	
zarząd	KGW	w	składzie:

Przewodnicząca:	Małgorzata Żwirek
Zastępca:	Dorota Bokwa
Skarbnik:	Małgorzata Kuśmierz
Sekretarz:	Małgorzata Grudzień
Obecnie	 KGW	 w	 Zbigniewicach	 jest	 na	

etapie	 organizacyjnym,	 a	 więc	 dalsze	 plany	
i	wyzwania	przed	gospodyniami.

Nasze	koło	na	swoim	koncie	mają	już	pierw-
sze	sukcesy.	Wieniec	uwity	przez	nasze	człon-
kinie	reprezentował	gminę	Koprzywnica	na	Do-
żynkach	Powiatowych	w	Klimontowie	–	został	
on	wyróżniony	dyplomem.	Podczas	Dożynek	
Gminnych	 zaprezentowałyśmy	 stoisko	 wysta-

Wiadomości z KGW 
w Sośniczanach

Koło	Gospodyń	Wiejskich	w	Sośniczanach	
za	cel	swojej	działalności	przyjęło	kultywowa-
nie	 tradycji,	 rozpowszechnianie	 i	podtrzymy-
wanie	 istniejących	 obrzędów	 ludowych,	 re-
gionalnych,	religijnych.	Organizowanie	imprez	
okolicznościowych	służy	integracji	środowiska	
wiejskiego	i	wskazuje	nieodkryte	dotąd	możli-
wości	wśród	kobiet	z	naszej	wsi.	

Umiejętności	 artystyczne	 naszych	 Pań	
mogliśmy	 obserwować	 podczas	 oktawy	 Bo-
żego	Ciała.	Na	spotkaniach,	oprócz	wianków	
plecionych	 przez	 rodziny,	 powstały	 duże	
ozdobne	wianki,	które	zostały	zawieszone	na	
przystankach	 i	 tam,	 gdzie	 spotyka	 się	 więk-
szość	mieszkańców.	W	ten	oryginalny	sposób	
członkinie	 Koła	 przypomniały	 nasze	 piękne	
obrzędy	 religijne,	 zwróciły	uwagę	na	własną	
działalność	oraz	zadbały	o	estetykę	wsi.	

Okazją	do	podtrzymywania	tradycji	ludo-
wych	oraz	sposobem	na	integrację	mieszkań-
ców	Sośniczan	były	obrzędy	świętojańskie.	Na	
spotkaniach	Koła	dziewczęta	wraz	z	mamami	
przygotowały	 wianki	 ze	 świecami.	 Wieczo-
rem	24	czerwca	spotkali	się	wszyscy,	by	w	ko-
rowodzie,	z	zapalonymi	świecami,	przejść	nad	
odnowiony	 niedawno	 staw	 i	 tam	 puszczać	
wianki.	Wzbudziło	 to	 zainteresowanie	 wielu	
mieszkańców,	 wszyscy	 bawili	 się	 doskonale.	
Wkrótce	przeniesiono	się	na	plac	pod	altanę	
(to	 także	 nowe	miejsce	 spotkań	w	 Sośnicza-
nach)	na	wspólne	grillowanie.

Kolejnym	 spotkaniem	 zorganizowanym	
przez	kobiety	z	Koła	Gospodyń	w	Sośnicza-
nach	 była	 zabawa	 taneczna	 przy	 muzyce	
z	 płyt.	 Przy	 okazji	 członkinie	 postanowiły	
połączyć	 przyjemne	 z	 pożytecznym	 –	 z	 ak-
cją	zarobkową.	Sprzedawały	kiełbaski	z	grilla,	
chleb	ze	smalcem	i	ciasta.	Tu	należą	się	słowa	
podziękowania	dla	Prezesa	GS	za	przekazany	
chleb.	 Zabawa	 była	 bardzo	 udana	 i	 pewnie	
będzie	takich	więcej.

Wielkim	świętem	polskiej	wsi	są	dożynki.	
W	naszym	regionie	odbyły	się	28	sierpnia.	Do	
tej	 uroczystości	 członkinie	Koła	 przygotowy-
wały	się	starannie	już	na	długo	przed	świętem	
plonów.	 Zbierały	 młode	 kłosy	 zbóż,	 suszy-
ły	 je,	 a	 następnie	 wieczorami	 wiły	 wieniec.	
W	 tym	 roku	miał	on	kształt	 studni.	Profesjo-
nalnie	 przygotowany	 materiał,	 odpowiednio	
ususzone	 zboże,	 w	 połączeniu	 ze	 świeżymi	
kwiatami,	 ziołami	 i	 owocami	 późnego	 lata	
dały	 piękny	 efekt.	 Przedstawiciele	 wsi	 za-
prezentowali	wieniec	 najpierw	 na	 uroczystej	
mszy	świętej	w	kościele	św.	Floriana,	a	następ-
nie	w	barwnym	korowodzie,	wraz	z	uczestni-
kami	dożynek	z	całej	parafii,	przeszli	na	plac	
dożynkowy	przy	zalewie.	Należy	zaznaczyć,	
że	nasze	Panie	wystąpiły	w	specjalnie	na	ten	
dzień	przygotowanych	 strojach	 regionalnych.	
Na	 dożynkach	 zaprezentowaliśmy	 nie	 tylko	
ciekawy	wieniec,	ale	i	stoisko	promujące	wieś.	
Na	 stoisku	 oferowano	 regionalne	 smakołyki	
–	m.in.	chleb	ze	smalcem	czy	ciasta.	Dużym	
zainteresowaniem	cieszyły	się	wystawione	na	
sztalugach	 fotografie	 obrazujące	 dawne	 So-
śniczany	i	wydarzenia	sprzed	lat	oraz	zdjęcia	
ukazujące	to	co	dzieje	się	dziś	w	naszej	wsi.	
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Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Błoniu

bą	 naszych	 przydomowych	 ogródków.	 Nie	
zapomniałyśmy	 również	 o	 naszym	 pięknym	
parku	w	Błoniu.	Chcąc	wzbogacić	jego	wygląd	
zakupiłyśmy	 drzewka:	 platana	 i	 miłorzęba.	
Ostatnim	punktem	niezwykle	bogatego	progra-
mu	wycieczki	były	Puławy	i	Kazimierz	Dolny.	
W	Puławach	obejrzeliśmy	Pałac	Czartoryskich	
i	 rozciągający	 się	 wokół	 niego	 park.	 Każdą	
z	nas	zachwycił	Kazimierz	Dolny.	To	niezwykłe	
miasto,	którego	atmosfera	jest	wyjątkowa.	Kilka	
godzin	wystarczyło,	aby	panie	z	naszego	koła	
wczuły	się	w	jego	bajkowa	atmosferę.

Trzeba	podkreślić,	iż	wyjazd	był	nie	tylko	
po	to,	aby	nabyć	sadzonki	roślin	ozdobnych,	
obejrzeć	 piękne	 ogrody,	 ale	 to	 również	 wy-
miana	 doświadczeń	 z	 paniami	 z	 innych	 kół,	
wspólna	 rozmowa	przy	ognisku.	Wyjazd	był	
niezwykle	 ciekawy,	 świetnie	 przygotowany,	
a	pogoda	rewelacyjna.

Bożena	Maciąg

waniem	tego	dzieła	był	wernisaż	z	małym	po-
częstunkiem.	Nasze	sołectwo	wzięło	również	
udział	w	corocznych	dożynkach.	Zaprezento-
waliśmy	się	nie	 tylko	wieńcem	dożynkowym	
ale	również	smacznym	jadłem.	Gospodarując	
wolnym	 czasem	 organizowałyśmy	 akcje	 po-
rządkowe	na	placu	wokół	 	naszego	budynku	
świetlicy	 wiejskiej	 jak	 również	 i	 wewnątrz.	
W	części	kuchennej	świetlicy	zostały	zamon-
towane	meble,	a	na	zewnątrz	stanęła	altana.

Wakacje	zakończyłyśmy	biesiadą	przy	ogni-
sku	w	której	wzięła	udział	duża	grupa	miesz-
kańców.	Wspólne	gry,	zabawy	oraz	śpiew	dały	
poczucie	 jedności,	wartości	 i	bezpieczeństwa	
wszystkim	mieszkańcom	naszej	wioski.

Magdalena	Przybyłek
Anna	Urbańska
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- spotkania teatralne
- warsztaty wokalne
- zajęcia taneczne 

- aerobic
- zajęcia plastyczne dla dzieci

- Klub Plastyka Amatora dla dorosłych
- próby zespołu „Powiślanie”

- nauka gry na instrumentach klawiszowych 
- nauka gry na i gitarze 

- spotkania M.O.D. 
- wyjazdy w ciekawe miejsca

KUPON ZGŁOSZENIOWY

Odpowiedź

Imię	i	nazwisko

nr	telefonu

KONKURS
,,Cudze	 chwalicie	 swego	 nie	

znacie,	sami	nie	wiecie,	co	posia-
dacie”

Przyjrzyj	się		detalowi	zamiesz-
czonemu	 na	 fotografii	 i	 odgadnij	
gdzie	to	jest?

Odpowiedź	prześlij	bądź	przy-
nieś	pod	adres:	
Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury		

i	Sportu,	
ul.	Rynek	39,	27-660	Koprzywnica

Na	 pierwszą	 osobę,	 która	
udzieli	poprawnej	odpowiedzi	cze-
ka	atrakcyjna	nagroda	książkowa.

Od początku 
października b.r. 

w DK ruszył 

zajęcia odbywaja się 
w Domu Kultury 
w każdy wtorek 

i piątek o godz. 19.00

ZAPRASZAMY :)

AEROBIC

BLACK STARS 
- mozna się  jeszcze 

zapisać !
16.00 – 17.00 – czwartek – gr. młodsza
16.00 – 18.00 – piątek – gr. starsza 

zajęcia gr. młodszej odbywają 
w DK zaś gr. starszej na 
Hali Sportowej w Koprzywnicy

Chciałbyś grać 
na ciekawym 
instrumencie?

Nie trać czasu i zapisz się na lekcje gry na:
• keybordzie,
• gitarze klasycznej lub na
• instrumentach dętych.

Zadzwoń: MGOKiS 
tel. 15 847-63-22

ZAPRASZAMY NA ZAJęCIA 
organizowane przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy 
ul. Rynek 39,  27-660 Koprzywnica, www.domkultury.koprzywnica.eu , kdk39@op.pl tel. 015 847-63-22

Od listopada 
w DK kontynuujemy

Warsztaty biżuteryjne 

Jeśli jesteś zainteresowana zadzwoń 
pod nr (15) 847-63-22 lub zapisz się oso-
biście w Miejsko -  Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy

MGOKiS w listopadzie b.r. 
organizuje:

Atrakcyjne warsztaty 
dla muzyków

z MOD i młodzieży, 
która zdobywa umiejętności 
gry na instrumentach dętych

Zadzwoń i zapisz się 
(15) 847-63-22chcesz się zapisać

na zajęcia 
wokalne i teatralne?

przyjdź do Domu Kultury w Koprzywnicy

zajęcia odbywaja się w każdą sobotę 
o godzinie 13.00

Zajęcia 
w Domu Kultury
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ŚLUBUJEMY!!!  
Dzień	25	września	2011	roku	szczególnie	

zapamiętają	uczniowie	klasy	 I	Szkoły	Podsta-
wowej	w	Niedźwicach.	Tego	dnia	wstąpili	w	
szeregi	 pełnoprawnych	 członków	 społeczno-
ści	szkolnej.	

Świadkami	 tego	ważnego	wydarzenia	byli	
przybyli		gości:
•	Burmistrz	Miasta	 i	 Gminy	 	 Koprzywnica	 –	
pan	Marek	Jońca

•	Przewodnicząca	 Rady	Miasta	 –	 pani	 Anna	
Paluch

•	Poseł	na	Sejm	RP	–	pan	Zbigniew	Pacelt
•	Radny	 Sejmiku	 Województwa	 Świętokrzy-
skiego	–	pan		Wojciech	Borzęcki

•	Proboszcz	parafii	p.w.	Św.	Floriana	–	ks.	Je-
rzy		Burek

•	Rodzice,	
•	Nauczyciele
•	Pozostali	uczniowie	naszej	szkoły

Do	tego	ważnego	dnia	uczniowie	przygo-
towywali	się	od	początku	roku	szkolnego,	pod	
czujnym	okiem	wychowawczyni	–	pani	Graży-

JURATA 2011
Jurata	 to	 kolejne	 miejsce	 na	 polskim	

wybrzeżu,	 które	 odwiedzili	 uczniowie	 kla-
sy	 sportowej	 przy	 Szkole	 Podstawowej	
w	Niedźwicach.

W	dniach	od	13	do	23	sierpnia	2011	roku	
byli	właśnie	w	Juracie	na	obozie	sportowym	
wraz	 z	 dyrektorem	 szkoły	 –	 Krzysztofem 
Chmielowcem	 i	 opiekunami	 –	 Marzanną 
Strójwąs	 i	Maciejem Boćkowskim.	Główną	
atrakcją	 tego	wyjazdu	 była	 nauka	windsur-
fingu.	Okazało	się,	że	to	dość	trudna	dyscy-
plina,	wymagająca	zwinności	i	cierpliwości,	
ale	nasze	pociechy	opanowały	ją	w	stopniu	
dobrym,	a	niektóre	nawet	w	bardzo	dobrym.	
A	na	zakończenie	odbyły	się	zawody.

Ponieważ	uczestnicy	obozy	to	uczniowie	
klasy	sportowej,	szczególny	nacisk	kładziono	
na	 zajęcia	 sportowe	 i	 tych	 było	 najwięcej.		
Codziennie	rano	–	rozgrzewka	na	plaży,	po-
tem	 śniadanie	 i	 znowu	 plaża,	 a	 tam	 różne	
gry,	zabawy	i	atrakcje.	Uczniowie	korzysta-
li	 także	z	atrakcji	 jakie	zapewniało	miejsce,	
czyli	 przejażdżki	 motorówkami,	 łódkami,	

EKOWYCIECZKA
15	 września	 bieżącego	 roku	 uczniowie	

klasy	4,	5	i	6	Szkoły	Podstawowej	w	Niedź-
wicach	odbyli	wycieczkę	w	ramach	działań	
ekologicznych.

Najpierw	 odwiedzili	 Zakład	 Utylizacji	
Odpadów	Komunalnych	w	Janczycach.	Pra-
cownik	tegoż	zakładu	najpierw		opowiedział	
jego	historię,	a	następnie	oprowadził	nas	po	
nim.		Odbyliśmy	wizytę	w	dziale	utylizacji,	
sortowni	 ręcznej	 i	mechanicznej,	w	części,	
gdzie	 dokonuje	 się	 prasowania	 odpadów	
np.	 butelek	 typy	 PET,	 czy	 kompostowni.	
Następnie	 przeszliśmy	 do	 kwatery	 składo-

wania	 odpadów:	 rozdrabniania,	 ugniatania	
i	 zagęszczania.	 Uczniowie	 dowiedzieli	 się,	
że	 składowisko	 śmieci	 też	 wymaga	 odpo-
wiedniej	budowy,	tj.	uszczelnienia,	budowy	
zbiorowiska	wód	odciekowych	czy	budowy	
studni	odprowadzających	gromadzącego	się	
tam	metanu.

Głównym	celem	jaki	przyświecał	tej	wi-
zycie	w	tym	właśnie	miejscu	było	wyrobie-
nie	świadomości	potrzeby	segregacji	śmieci	
właśnie	u	najmłodszych.

Kolejnym	punktem	wycieczki	była	wizyta	
w	 Górach	 Świętokrzyskich.	 W	 Nowej	 Słupi	
czekała	na	nas	pani	Małgorzata Ossowska	–	
przewodniczka	Świętokrzyskiego	Parku	Naro-
dowego.	 Najpierw	 przeprowadziła	 rozmowę	
z	dziećmi	na	temat	parków	i	rezerwatów	naro-
dowych	w	Polsce,	opowiedziała	historię	tegoż	
parku	oraz	legendę	o	Pielgrzymie	Emeryku.

Wieści ze szkolnego podwórka                                                 Szkoła Podstawowa w Niedźwicach

ny	Jasińskiej.		Słowem,	piosenką	i	uśmiechem	
powitali	swoje	nowe	obowiązki	ucznia	i	człon-
ka	naszej	placówki.	

Kolejnym	 etapem	 było	 pasowanie	 na	
ucznia,	którego	dokonał	dyrektor	–	pan	Krzysz-
tof	Chmielowiec.

Następnie	uczniowie	przyjęli	życzenia	od	
przybyłych	gości	oraz	upominki.

Wszystkim	 uczniom	 życzymy	 samych	
szóstek	 w	 szkole,	 wielu	 przyjaciół	 wokół																											
i	samych	radosnych	dni.

Agnieszka	Ambroziak

05	października	2011	roku	w	Szkole	Pod-
stawowej	w	Niedźwicach	odbyły	 się	zawody	
w	piłkę	nożną	dla	chłopców.

Patronat	nad	tymi	zawodami	objął	oddział	
PZU	w	Sandomierzu,		który	był	także	sponso-
rem	licznych	nagród	dla	uczestników:	pucha-
rów	 dla	 zwycięskich	 drużyn,	 koszulek,	 pen-
driv’ów,	czapeczek,piłek.	 	Organizatorem	zaś	
całej	akcji	była	Szkoła	Podstawowa	w	Niedź-
wicach	 oraz	UKS	 „Junior”	 działający	właśnie	
przy	tej	placówce.

Do	zawodów	przystąpiły	drużyny	ze	szkół	
podstawowych	w	Skotnikach,	Gnieszowicach,	
Koprzywnicy	i	Niedźwic.

Rywalizacja	była	duża,	uczniowie	grali	we-
dług	zasad	fair	play,	a	ostatecznie	na	podium	
stanęli:
•	Miejsce	I	–	drużyna	ze	Szkoły	Podstawowej	
w	Niedźwicach

•	Miejsce	II	–	drużyna	ze	Szkoły		Podstawowej	
w	Skotnikach

•	Miejsce	III	–	drużyna	ze	Szkoły	Podstawowej	
w	Koprzywnicy

•	miejsce	IV	–	drużyna	z	Niepublicznej	Szkoły	
Podstawowej	w	Gnieszowicach
Zwycięzcom	gratulujemy,	a	sponsorom	ser-

decznie	dziękujemy	za	nagrody.
Serdeczne	 podziękowania	 przedstawiciel-

kom	PZU	w	Sandomierzu	–	pani	Karolinie	Maj	
i	pani	Halinie	Dybus	za	osobiste	przybycie,	ki-
bicowanie	oraz	wręczenie	nagród	zwycięskim	
drużynom.

Szkoły	i	sponsorów	zapraszamy	do	wzięcia		
udziału	w	kolejnych	zawodach,	które	są	plano-
wane	na	miesiąc	listopad,	i	są	to:	piłka	sitkowa	
i	koszykowa	dziewcząt	i	chłopców.

Agnieszka	Ambroziak

Następnie	 niebieskim	 szlakiem	 ruszy-
liśmy	 na	 szczyt.	Droga	 nie	 była	 łatwa,	 ka-
mienisty	i	stromy	szlak	powodował	u	dzieci	
zmęczenie,	więc	od	czasu	do	czasu	 robili-
śmy	postoje	podczas	których	pani	przewod-
nik	opowiadała	nam	o	okazach	tegoż	parku.	
Po	dotarciu	na	szczyt	udaliśmy	się	na	 taras	
widokowy,	aby	podziwiać	okolicę,	a	przede	
wszystkim		największe	śródleśne	gołoborza	
w	Polsce.

Na	zakończenie	lekcji	z	panią	przewod-
nik	odbył	się	sprawdzian	z	wiadomości	zdo-
bytych	właśnie	podczas	tej	lekcji.

Potem	 udaliśmy	 się	 do	 Muzeum	 Przy-
rodniczego	 Świętokrzyskiego	 Parku	 Naro-
dowego	na	Łysej	Górze.	Od	1	grudnia	2010	

roku	ma	ono	nową	ekspozycję.	 Jest	 to	bar-
dzo	 nowoczesne	 muzeum,	 wykorzystują-
ce	nowe	 technologie,	z	 lektorem	(	 jest	nim	
znana	 dziennikarka	 Krystyna	 Czubówna),	
z	ruchomą	makietą	pierwotnego	i	współcze-
snego	 krajobrazu	 Łysogór,	 podświetlanymi	
ekranami	 zwierząt	 i	 roślin	 występujących	
w	parku,	makietami	np.	lasu		jodłowego	czy	
bukowego.	Ponadto	podczas	omawiania	fau-
ny	występujących	w	parku	można	posłuchać	
śpiewu	ptaków.

Na	 koniec	 jeszcze	 wizyta	 w	 kościele	
i	 krypcie	 Jeremiego	 Wiśniowieckiego,	 i…
droga	w	dół.	

Ta	 wycieczka	 była	 przede	 wszystkim	
pouczająca,	wnosząca	wiele	wartościowych	
informacji.					

Agnieszka	Ambroziak

kajakami	 i	 tzw.	 „bananem”.	 Odbywały	 się	
także	mecze	piłki	plażowej	i	wodnej.

Najlepszym	 sportowcem	 obozu	 wśród	
dziewcząt	 została	 Pyszczek Monika,	 zaś	
wśród	chłopców	Kaczmarski Karol.

Opiekunowie	organizowali	różne	zawo-
dy	sportowe	m.in.	mini	triathlon,	łucznictwo,	
turniej	 tenisa	 ziemnego,	 warcaby	 i	 szachy.	
Uczniowie	 uczestniczyli	 w	 wycieczce	 na	
Hel,	do	Muzeum	Obrony	Wybrzeża,		Juraty	
i	Jastarni.

Wieczorem	zaś	integrowali	się	przy	ogni-
sku	lub	na	dyskotece.

Był	 to	wyjazd	wymagający	dużego	wy-
siłku	 ze	 strony	 uczniów,	 ale	 wyniesione	
z	niego	nauki	i	korzyści	z	pewnością	go	wy-
nagrodzą.

opiekunowie

W PIŁKę GRAMY!
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Wieści ze szkolnego podwórka       Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy

Echa minionego roku szkolnego
DUMA I NADZIEJA

Uczniowie	Szkoły	Podstawowej	im.	Władysła-
wa	 Jasińskiego	w	Koprzywnicy	w	dniu	22	czerw-
ca	zakończyli	kolejny	rok	nauki.	W	roku	szkolnym	
2010/2011	 szkoła	 stwarzała	 liczne	 sytuacje	 edu-
kacyjne	 poza	 obowiązkowymi	 zajęciami,	 dając	
uczniom	wielorakie	możliwości	własnego	rozwoju,	
takie,	które	pozwalają	swobodnie	odnaleźć	się	we	
współczesnym	 świecie.	 Służyły	 temu	 wycieczki	
do	Brukseli,	Warszawy,	Krakowa,	Kielc,	Wadowic,	
Sandomierza	oraz	te	po	najbliższej	okolicy,	pozna-
wanie	Koprzywnicy	i	znajdujących	się	tu	instytucji.	
Nie	 zabrakło	pielgrzymek	do	Częstochowy	 i	 Suli-
sławic.	Liczne	były	wyjazdy	do	muzeów,	na	spek-
takle	 teatralne	 i	do	kina.	Organizowano	 spotkania	
ze	znanymi	i	ciekawymi	ludźmi,	plenery	malarskie,	
rozgrywki	sportowe,	różnorodne	konkursy	z	wielu	
dziedzin	 i	 na	 różnych	 szczeblach,	 wycieczki	 ro-
werowe,	ogniska	oraz	szereg	imprez	integrujących	
zespoły	klasowe.	Ważnym	celem	wychowawczym	
było	też	kształtowanie	postaw	prospołecznych,	oby-
watelskich	i	patriotycznych,	między	innymi	poprzez	
udział	w	uroczystościach	rocznicowych	i	świętach	
państwowych.	Szeroka	gama	zajęć	pozalekcyjnych	
i	koła	zainteresowań	pozwalały	rozwijać	się	bardzo	
dobrym	 uczniom,	 a	 słabszym	 dawały	 możliwość	
nadrabiania	zaległości.

Za	wybitne	osiągnięcia	edukacyjne,	pracę	spo-
łeczną	 oraz	 rozsławianie	 imienia	 szkoły	 ucznio-
wie	 zostali	 uhonorowani	 dyplomami	 i	 nagrodami	
książkowymi.	 Tytuł	 „Duma	Szkoły”	 został	 nadany	
uczniom	klasy	szóstej:	Aleksandrze Witas i	Bartło-
miejowi Kopciowi.	Ich	rodzice	otrzymali	na	forum	
listy	gratulacyjne.	Tytuł	 „Przyjaciel	Nauki”	zdobyli	
uczniowie	klas	piątych:	Emilia Lichocka,	Aleksan-
dra Łuczak,	Wiktoria Surowiec,	Michał Nowiński	
i	Michał Klusek.	Nadia Komorowska	z	klasy	czwar-
tej	 zakończyła	 rok	 szkolny	 z	 tytułem	 „Nadzieja	
Szkoły”.	Świadectwa	z	wyróżnieniem	z	rąk	dyrek-
tora	szkoły	otrzymali:
•	 z	kl.	VI	a:	Aleksandra Witas,	Dominika Sarzyńska,	

Łukasz Bryła,	Zuzanna Ćwik,	Bartłomiej Kopeć,
•	 z	kl.	VI	b:	Magdalena Rak,	Aleksandra Korona,
•	 z	kl.	VI	c:	Weronika Hołody,	Katarzyna Baran,	

Julia Dyl,	Małgorzata Paruch,
•	 z	kl.	V	a:	Aleksandra Podlewska,	Emilia Lichoc-

ka,	Michał Klusek,	Weronika Cupicha,

•	 z	kl.	V	b:Aleksandra Łuczak,	Małgorzata Klubiń-
ska,	Jakub Floras,

•	 z	 kl.	 V	 c:	Michał Nowiński,	Wiktoria Surowiec,	
Weronika Solpa,	Martyna Żwirek,	Michalina Toś,	
Kamil Mordka,	Natalia Gawrońska,

•	 z	kl.	 IV	a:	Aleksandra Krakowiak,	Gabriela Ma-
sternak,	 Michalina Papka,	 Bartłomiej Cieciura,	
Agnieszka Bokwa,	Katarzyna Bryła,

•	 z	kl.	 IV	b:	Luiza Kurosad,	Michał Ordon,	Alek-
sandra Wołek,	Daniel Bator,	Kamil Żak,	Anna 
Tenderenda,	Michał Tenderenda,	 Jakub Solpa,	
Łukasz Strójwąs,	Jakub Garnuszek,

•	 z	kl.	IV	c:	Nadia Komorowska,	Michał Cholewa,	
Wiktoria Misiak,	Dawid Siudak,	Aleksandra Nie-
kurzak,	Wiktoria Figacz,	Kamila Materkowska,	
Anita Listopad.
Wychowawcy	klas	młodszych	odczytali	na	fo-

rum	 58	 nazwisk	 najlepszych	 uczniów	w	 edukacji	
wczesnoszkolnej.	 Dyrektor	 Teresa Majczak	 po-
dziękowała	 licznej	 grupie	 rodziców	mocno	 zaan-
gażowanych	 w	 życie	 szkoły,	 wręczając	 stosowne	
listy:	 Agnieszce Garnuszek,	 Lucynie Klubińskiej,	
Agnieszce Żwirek,	Wioletcie Wawrzeń,	Agnieszce 
Mazur,	 Renacie Mazurkiewicz,	Małgorzacie Ho-
łody,	Barbarze Dyl,	Bogusławie Stylskiej,	Anecie 
Skolak,	Joannie Surowiec,	Marzenie Klusek,	Roza-
lii Listopad,	Ewie Partyce,	Ewie Koronie.

Niewątpliwym	powodem	do	dumy	stało	się	od-
znaczenie	Dyrektora	Krzyżem	Kawalerskim	Orderu	
Odrodzenia	Polski	oraz	Szkoły	i	dwóch	nauczycie-
lek	p.	Bożeny Grzyb	i	p.	Jolanty Bzduch	medalami	
„Pro	Memoria”	 za	 utrwalanie	 pamięci	 o	 ludziach		
i	ich	czynach	w	walce	o	niepodległość	Polski	podczas	
II	wojny	światowej	i	po	jej	zakończeniu.	Wicedyrektor	
p.	Barbara Miklas	za	wieloletnie	sukcesy	z	uczniami		
w	 Ogólnopolskim	 Turnieju	 Wiedzy	 Pożarniczej	
uhonorowana	 została	Brązowym	Krzyżem	Za	Za-
sługi	Dla	Pożarnictwa.

Śmiało	należy	więc	podkreślić,	że	był	to	bardzo	
udany	rok	dla	koprzywnickiej	podstawówki.

T.M.

Tradycją	 szkoły	 Filialnej	 w	 Sośniczanach	 jest	
wspólne	 świętowanie	 Dnia	 Rodziny.	 12	 czerwca	
2011	 roku	dzieci	przyprowadziły	do	 szkoły	 swoje	
Mamusie	i	Tatusiów,	by	podziękować	Rodzicom	za	
bezwarunkową	 miłość	 i	 wyrazić	 wdzięczność	 za	
opiekę	i	trudy	związane	z	ich	wychowaniem.	

Na	tegorocznej	uroczystości	gościli	oczywiście	
wszyscy	rodzice	a	także	pani	dyrektor	Teresa Maj-
czak	i	pani	wicedyrektor	Barbara Miklas.	

Dzieci	w	pięknych	wierszach	i	piosenkach	opo-
wiedziały	swoim	rodzicom	jak	bardzo	ich	kochają,	
jak	ważni	 są	dla	nich.	Potem	wręczyły	wykonane	
własnoręcznie	upominki	i	bukieciki	kwiatów.	

Następnie	mamy	 i	 tatusiowie	brali	udział	w	za-
bawnych	 konkursach.	 Panowie	 mieli	 wykazać	 się	
umiejętnością	przyszywania	guzików;	okazało	się,	że	
wielu	z	nich	poradzi	sobie	w	razie	potrzeby	bez	po-
mocy	żony	znakomicie.	Kobiety	natomiast	udowodni-
ły,	bez	wyjątku,	że	potrafią	wbijać	gwoździe.	Kolejną	
konkurencją	 było	 skakanie	 na	 skakance	 przez	 tatu-
siów.	Większość	nie	zapomniała	tego	z	dzieciństwa,	

Szkolne obchody 
Dnia bez Przemocy

Program	 społeczny	 „Szkoła	 bez	 Przemocy”	 to	
ogólnopolska	kampania	tych,	którzy	nie	zgadzają	się	
na	przemoc	i	starają	się	wypracować,	aby	szkoła	była	
miejscem	bezpiecznym	i	przyjaznym	dla	wszystkich	
uczniów,	nauczycieli	i	rodziców.	Organizatorzy	akcji	
poprzez	zwiększenie	świadomości	problemu,	zmia-
nę	postawy	wobec	agresji	oraz	poprzez	dostarczanie	
szkołom	 konkretnego	wsparcia	 starają	 się	 przeciw-
działać	przemocy	w	polskich	szkołach.	

Media	prawie	codziennie	przekazują	wiadomo-
ści	o	pobiciach,	agresji	i	przemocy	wśród	uczniów.	
Ważne	jest	zatem,	aby	już	na	etapie	podstawowym	
uświadomić	uczniom	co	to	jest	przemoc,	jak	jej	za-
pobiegać,	oraz	że	agresor	nigdy	nie	będzie	bezkar-
ny.	Dlatego	16	czerwca	2011	roku	uczniowie	Szkoły	
Podstawowej	w	Koprzywnicy	oraz	Szkoły	Filialnej	
z	 Sośniczan	 po	 raz	 drugi	 przyłączyli	 się	 do	 akcji	
„Szkolny	 Dzień	 bez	 Przemocy”.	 W	 ramach	 tego	
dnia	 każda	 klasa	 przygotowała	 piosenkę	 do	Mini	

Listy	 Przebojów,	 która	 w	 swojej	 treści	 zawierała	
elementy	 nietolerowania	 przemocy,	 lub	 nakładała	
nacisk	na	miłość,	radość	i	przyjaźń.	

Następnie	 naszą	 szkołę	 odwiedzili	 ważni	 go-
ście:	 asp. Jacek Niezgoda	 i	 asp. Andrzej Zasuwa	
wraz	z	psem	policyjnym	Dżini	z	Komisariatu	Policji		
w	Koprzywnicy.	Pogadanką	z	dziećmi	panowie	po-
licjanci	uświadomili	wszystkim	zebranym	zagrożenia	
i	konsekwencje	stosowania	przemocy	wobec	innych.	
Starali	się	również	zmotywować	wszystkich	do	pozy-
tywnej	postawy	społecznej	oraz	przestrzegania	norm	
i	zasad.	Asp.	Andrzej	Zasuwa	przekazał	również	dzie-
ciom	jak	należy	zajmować	się	czworonożnymi	przy-
jaciółmi	oraz	jak	zachować	się	gdy	atakuje	nas	pies.	
Wszystkie	dzieci	z	niecierpliwością	czekały	na	pokaz	
w	wykonaniu	psa	Dżiniego	i	prezentację	motocykla	po-
licyjnego,	które	odbyły	się	na	zakończenie	spotkania.	

Ostatnim	akcentem	„Szkolnego	Dnia	bez	Prze-
mocy”	było	ogłoszenie	wyników	konkursu	 literac-
kiego	na	wiersz	„STOP	Przemocy”	oraz	wręczenie	
nagród	 wszystkim	 zwycięzcom.	 Ważnym	 punk-
tem	 imprezy	 było	 utrwalenie	 współpracy	 między	
nauczycielami	 i	 rodzicami	 oraz	 udział	 rodziców	
w	„Szkolnym	Dniu	bez	Przemocy”.

dwóch	niepowodzenia	tłumaczyło	krótkimi	skakanka-
mi.	Mamy	miały	dmuchać	balony,	ale	stchórzyły,	na	
szczęście	ich	honor	uratowały	dzieci.	W	ocenie	długo-
ści	wstążki	,,na	oko”	lepsze	okazały	się	mamusie.	Peł-
ny	podziw	wzbudzili	panowie	znajomością	polskich	
seriali	telewizyjnych	emitowanych	obecnie	na	antenie	
TVP.	Tatusiowie	zaś	byli	pod	wrażeniem,	gdy	ich	żony	
wymieniły	aż	13	polskich	klubów	sportowych.	W	ko-
lejnej	 konkurencji	 rodzice	mili	wykazać	 się	 zdolno-
ściami	 aktorskimi.	 Trzeba	 było	 ruchem	 przedstawić	
znane	 przysłowie:	 ,,Kto	 pod	 kim	 dołki	 kopie,	 sam	
w	nie	wpada”	dla	panów,	,,Jak	sobie	pościelisz,	tak	się	
wyśpisz”	dla	pań.	Tu	 lepsi	byli	 tatusiowie	–	szybciej	
odgadli	przysłowie	pokazywane	przez	swojego	przed-
stawiciela.	Dzieci	bardzo	gorąco	dopingowały	swoich	
rodziców,	cieszyły	się	bardzo,	gdy	dobrze	im	szło.	

Pomiędzy	 kolejnymi	 konkurencjami	 goście	
i	dzieci	częstowali	się	przygotowanymi	słodkościa-
mi	i	napojami.	I	tak	w	miłej	atmosferze	minęło	nie-
dzielne	popołudnie.

Elżbieta	Kalinowska

Szkolny Dzień Rodziny w Sośniczanach

Rok szkolny 2011/2012 
rozpoczęty

„Szukajcie prawdy jasnego płomienia,
Szukajcie nowych nieodkrytych dróg…”

Te	piękne	słowa	Adama	Asnyka	wprowadzi-
ły	 Nas	 w	 podniosły	 nastrój,	 jaki	 panował	 dnia	
1	września	2011	r.	w	Zespole	Szkół	Ogólnokształ-
cących	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	w	Koprzywnicy.	
Uroczyste	rozpoczęcie	roku	szklonego	rozpoczę-
ło	się	o	godz.	9.00	krótkim	programem	artystycz-
nym	przygotowanym	przez	uczniów	klas	drugich	
gimnazjum.	Na	początku	uroczystości	przywita-
no	 serdecznie	 Dyrekcję	 Szkoły,	 Grono	 Pedago-
giczne,	 zaproszonych	 gości	 oraz	 uczniów	 wraz	
z	 rodzicami.	 Szczególnie	ciepłe	 słowa	 skierowa-
ne	zostały	w	stronę	tych,	którzy	po	raz	pierwszy	
przekroczyli	 próg	 naszej	 szkoły,	 rozpoczynając	
tym	 samym	 kolejny,	 ważny	 etap	 swojego	 życia	
–	 	uczniów	klas	pierwszych	naszego	gimnazjum	
i	liceum.	Uczniom	klasy	maturalnej,	którzy	w	tym	
roku	szkolnym	przystąpią	do	egzaminu	dojrzało-
ści,	wszyscy	życzyli	aby	matura	okazała	się	prosta	
i	przystępna,	a	pozostałym	uczniom	sukcesów	na	
terenie	powiatu,	województwa	a	nawet	kraju	roz-
sławiając	imię	naszej	szkoły.

Po	krótkiej	części	artystycznej	przyszedł	czas	
na	wystąpienie	Dyrektora	 Szkoły,	 Pana	Mirosła-
wa Sarzyńskiego,	 który	 po	 przywitaniu	 wszyst-
kich	serdecznie	i	ciepło	ogłosił	nowy	rok	szkolny	
2011/2012	„rokiem z pasją”.	Następnie	 głos	 za-
brała	 Sekretarz	Miasta	 i	Gminy	w	Koprzywnicy,	
Pani	Dorota Kruszec – Nowińska,	która	życzyła	
wszystkim	 owocnej	 pracy,	 a	 	 uczniom	 samych	
piątek	i	szóstek	na	świadectwach	szkolnych.

Po	zakończeniu	uroczystości	koleżanki	i	ko-
ledzy	 z	 uśmiechem	 na	 twarzach	 rozeszli	 się	 do	
swoich	klas,	gdzie	mieli	czas	na	odpisanie	planu	
lekcji	 i	 rozmowę	 z	 nauczycielami	 na	 temat	 mi-
nionych	wakacji.	Jedni	twierdzili	„że	wszystko	co	
dobre	szybko	się	kończy”,	a	inni	przyznali,	że	tę-
sknili	już	za	szkołą.	Miejmy	nadzieję,	że	ten	nowy	
rok	szkolny	przyniesie	nam	nowe	niezapomniane	
chwile.	Pamiętajmy jednak o tym, że każdy dzień 
w szkole zbliża nas do wakacji.

Opracowali:	Anna	Babiak,	Anna	Kitlińska

Pożegnanie lata 
w leśniczówce

Korzystając	 z	 ostatnich	 chwil	 lata,	 uczniowie	
klas	szóstych	Szkoły	Podstawowej	w	Koprzywnicy	
dnia	15	IX	2011	roku	udali	się	pod	opieką	wycho-
wawców	 i	 rodziców	do	 leśniczówki	 należącej	 do	
członków	 Koła	 Łowieckiego	 ,,	 Ziemi	 Sandomier-
skiej”.	Mieliśmy	możliwość	podziwiania	piękna	ko-
przywnickiej	przyrody	-	bo	pogoda	tego	dnia	była	
wspaniała.	

Trasa	 wycieczki	 wiodła	 przez	 Cegielnię,	 na-
stępnie	pięknym	traktem	leśnym.	Uczestnicy,	prze-
strzegając	zasad	ruchu	drogowego	bezpiecznie	do-
tarli	do	leśniczówki.	Wjechaliśmy	na	teren	domku	
myśliwskiego,	 gdzie	 czekało	 na	 nas	 ognisko	 oraz	
wielka	gościnność	i	otwartość	gospodarzy.	Tam	po-
witał	nas	weteran	Koła	Łowieckiego	pan	Franciszek 
Sieciarski	 oraz	 podłowczy	 koła	 	 pan	Mieczysław 
Surowiec.

Przy	płonącym	ognisku,	otoczeni	leśną	głuszą,	
uczniowie	 słuchali	opowieści	związanych	z	histo-
rią	 działalności	 Koła	 Łowieckiego.	 Pan	Franciszek 
Sieciarski	 w	malowniczy	 sposób	 	 snuł	 opowieści	
na	 temat	 prac	 wykonywanych	 przez	 myśliwych,	
sposobności	 przywracania	 liczebności	 zwierzyny	
łownej,	 form	 walki	 z	 kłusownictwem,	 sposobów	
dokarmiania	 zwierzyny	 łownej	 i	 porozumiewania	
się	 myśliwych.	 Opowiadał	 humorystyczne	 aneg-
doty,	które	 	na	 stałe	zapisały	 się	w	życiu	bractwa	
łowieckiego.	

Podłowczy	koła,		pan	Mieczysław 	zaprezento-
wał	broń	myśliwską	i	omówił	zasady	jej	działania.	
Następnie	 uczniowie	 w	 towarzystwie	 pana	 Fran-
ciszka	 	 zwiedzili	 domek	myśliwski	 pełen	 trofeów,	
dyplomów	i	pamiątek	z	działalności	koła.	

Wielką	radość	sprawiły	dzieciom	zabawy	i	gry	
na	świeżym	powietrzu.	Nasi	uczniowie	spacerowali	
po	lesie,	podziwiając	uroki	przyrody	i	nadsłuchując	
pięknego	śpiewu	ptaków,	który	zrelaksował		wszyst-
kich	 uczestników.	 Nie	 zabrakło	 pamiątkowych	
zdjęć.	

Ślubowanie 
klas pierwszych

7	października	2011	roku	w	Szkole	Podstawo-
wej	 im.	Władysława	 Jasińskiego	 w	 Koprzywnicy	
odbyło	się	ŚLUBOWANIE KLAS. Uroczystość	roz-
poczęła	Dyrektor	Szkoły	p.	Teresa Majczak	wita-
jąc	zaproszonych	gości,	wśród	których	znaleźli	się	
sekretarz	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	p.	Dorota 
Kruszec- Nowińska,	przewodnicząca	Rady	Miasta	
i	 Gminy	 Koprzywnica	 p.	 Anna Paluch,	 dyrektor	
przedszkola	 p.	 Marta Marczewska,	 przewodni-
cząca	 Rady	 Rodziców	 p.	 Agnieszka Garnuszek.	
Bardzo	 serdecznie	 p.	 Dyrektor	 powitała	 także	
rodziców	 uczniów	 klas	 pierwszych,	 wychowaw-
czynie	grup”0”	wraz	z	przedszkolakami,	nauczy-
cieli	i	uczniów	klas	I-	III	naszej	szkoły.	Najcieplej-
sze	 słowa	 skierowała	 do	 bohaterów	 uroczystości	
PIERWSZAKÓW.

Kulminacyjnym	punktem	uroczystości	był	akt	
ślubowania	 złożony	 na	 sztandar	 szkoły.	 Do	 gro-
na	 społeczności	 szkolnej	 zostało	 przyjętych	 41	
uczniów.	 Zgodnie	 z	 tradycją	 Pierwszaki	 przystą-
piły	 	 do	 ceremonii	 pasowania	 na	 ucznia	 Szkoły	
Podstawowej	 im.	 Władysława	 Jasińskiego	 w	 Ko-
przywnicy,	 którego	 dokonała	 Dyrektor	 szkoły	 p.	
Teresa Majczak.

Goście	 z	 uwagą	 i	 uśmiechem	 wysłuchali	
programu	 artystycznego	 przygotowanego	 przez	
uczniów	klas	pierwszych	pod	kierunkiem	wycho-
wawczyń:		p.	Ewy Dziuby	i	p.	Elżbiety Beksińskiej 
- Kontow.

Pierwszoklasiści	z	okazji	tak	ważnego	dla	nich	
dnia	 otrzymali	 pamiątkowe	 dyplomy	 od	 dyrekcji	
szkoły,	upominki	od	Burmistrza	Miasta	i	Gminy		Ko-
przywnica	oraz	dyrekcji	„Przedszkola	pod	Sosnami”		
w	Koprzywnicy.

Ten	dzień	na	długo	pozostanie	w	pamięci	na-
szych	małych	żaków.

Opiekunowie

„Sprzątanie Świata -2011” 
Dnia	19	września	2011r.	w	godz.	

10.50	-	12.30	w	Szkole Podstawowej 
w Koprzywnicy	przeprowadzono	ak-
cję	„Sprzątania Świata”.	Hasło	tego-
rocznej	kampanii	„Sprzątanie	Świata	
-	Polska”	nawiązuje	do	ogłoszonego	
przez	 ONZ	 Międzynarodowego	

Roku	Lasów	2011	i	brzmi:	,,Lasy to życie – chroń-
my je”.	Celem	akcji	było	uświadamianie	młodzieży	
celowości	segregacji	odpadów	oraz	uporządkowa-
nie	 terenu	 w	 obrębie	 naszej	 szkoły.	W	 tym	 roku	
udział	w	akcji	sprzątania	wzięli	wszyscy		uczniowie		
klas	0	-	VI.	Uczniowie	pod	opieką	nauczycieli	wy-
posażeni	w	rękawiczki	ochronne	i	worki	na	śmie-
ci	 (przekazane	nam	przez	Urząd	Miasta	 i	Gminy)	
sprzątali	teren	przy	szkole	oraz	pobliski	las.	Sprząta-
nie	zostało	poprzedzone	pogadankami	przeprowa-
dzonymi	w	klasach	(0	-	 III	 )	przez	wychowawców		
i	 nauczycieli	 przyrody	 (IV-VI),	 dotyczącymi	 celu	
akcji,	segregowania	odpadów	i	procesu	recyklingu.																																																																																																																												
Akcja	została	przeprowadzona	 sprawnie	 i	w	miłej	
atmosferze.	Zebrano	w	sumie	ponad	20	worków	od-
padów,	które	zostały	odebrane	przez	Urząd	Gminy,	
a	następnie	przez	Ekologiczny	Związek	Gmin	Do-
rzecza	Koprzywianki.

B.	Miklas

Leśna	 lekcja	 zakończyła	 się	 wspólnym	 bie-
siadowaniem	 przy	 ognisku,	 pieczeniem	 kiełbasek	
i	chleba.

Wycieczka	dostarczyła	wielu	wrażeń.	Pozwo-
liła	na	aktywny	wypoczynek,	a	przede	wszystkim	
była	żywą	lekcją	przyrody.	

Za	miło	spędzone	chwile,	przedstawiciele	gru-
py	uczniowskiej	z	wychowawcami	i	rodzicami	po-
dziękowali	myśliwym	za	gościnność,	miłą	atmosfe-
rę	 i	poświęcony	 im	czas.	W	radosnych	nastrojach	
uczniowie	wrócili	do	domów	zgodnie	twierdząc,	iż	
był	to	bardzo	udany	dzień.

Wychowawcy	klas	VI
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Niepubliczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	„MEDYK”	w	Koprzywnicy	bierze	udział	w	Popu-
lacyjnym Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz w Popula-
cyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy	polega	na	wykona-niu	
bezpłatnego	badania	cytologicznego,	które	skierowane	jest	do	każdej	kobiety	w	wieku	od	25	do	
59	lat,	która	w	okresie	ostatnich	3	lat	nie	miała	wykonanego	wymazu	cytologicznego	w	gabinecie	
ginekologicznym	realizującym	kontakt	z	NFZ.	

Czy rak szyjki macicy jest groźny?
Prawda	jest	taka,	że	jest	to	jeden	z	najczęstszych	no-

wotworów	złośliwych	występujących	u	kobiet.	W	Polsce	
notuje	się	najwyższą	liczbę	zachorowań	wśród	wszystkich	
krajów	Unii.	Choroba	może	rozwijać	się	długo,	nie	dając	
przy	 tym	żadnych	dolegliwości,	zaś	 leczona	zbyt	późno	
może	prowadzić	do	śmierci.	

Każda	z	nas	może	być	w	grupie	ryzyka!	
Badanie	cytologiczne	trwa	kilka	minut	i	jest	bezbole-

sne!

Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi	skierowany	jest	do	kobiet	w	wieku	między	50	
a	69	rokiem	życia,	gdy	od	ostatnie	mammografii	finansowanej	przez	NFZ	upłynęły	pełne	2	lata.	
Program	ten	ma	na	celu	zmniejszenie	umieralności	wśród	kobiet	w	Polsce.	

Przeprowadzenie	badania	odbywa	się	w	dwóch	etapach:
I etap:	polega	na	wykonaniu	bezpłatnego	badania	mammograficznego.	Na	badanie	należy	

zabrać	dokument	tożsamości.	Jeżeli	wynik	badania	jest	negatywny	–	bez	zmian	patologicznych	
–	pacjentka	powinna	zgłosić	się	na	następne	badanie	za	24	miesiące.

II etap:	tzw.	etap	diagnostyki	pogłębionej,	na	który	kieruje	się	pacjentkę	w	przypadku	stwier-
dzenia	zmian.

Rak	piersi	jest	najczęstszym	nowotworem	złośliwym	występującym	wśród	kobiet.	W	więk-
szości	przypadków	nowotwór	ten	rozwija	się	skrycie,	nie	dając	żadnych	dolegliwości.	Mam-mo-
grafia	pozwala	na	wykrycie	małych,	w	pełni	wyleczalnych	zmian	nowotworowych	lub	innych	
guzków	o	charakterze	łagodnym.	

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI:
-	 wiek	50	lat	lub	więcej
-	 czynniki	genetyczne:	stwierdzenie	raka	piersi	w	najbliż-
szej	rodzinie	(matka,	siostra,	córka),	zwłaszcza	jeśli	wy-
stąpił	poniżej	50	roku	życia

-	 wczesna	pierwsza	miesiączka
-	 późna	menopauza
-	 pierwszy	 poród	 powyżej	 35	 roku	 życia	 lub	 bezdziet-
ność

-	 długotrwałe	 stosowania	 antykoncepcji	 hormonalnej	
zwłaszcza	u	młodych	kobiet	przed	pierwszą	ciążą

-	 obecność	łagodnych	guzków	piersi
-	 otyłość
-	 regularne	spożywanie	alkoholu
-	 ekspozycja	 na	 promieniowanie	 jonizujące	 (szczególnie	
w	okresie	dojrzewania)

Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Ko-
przywnicy	 informuje,	 że	w	 ramach	 prowa-
dzonego	projektu	pn.	„Do	pracy	by	się	szło”	
w	 ramach	 programu	 Operacyjnego	 Kapitał	
Ludzki,	współfinansowanego	przez	Unię	Eu-
ropejską	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	
Społecznego	odbyły	się	3	szkolenia	dla	osób	
uczestniczących	w	projekcie.

Pierwsze	 szkolenie	 tj;	 „Trening	 kompe-
tencji	 i	 umiejętności	 społecznych”	 zostało	
przeprowadzone	 od	 dnia	 24.06.2011r.	 do	
30.06.2011	r.	W	dniach	od	20.07.2011	r.	do	
04.08.2011	 r.	 odbyło	 się	 szkolenie	 zawo-
dowe,	 po	 ukończeniu	 którego	 beneficjenci	

ostateczni	uzyskali	zaświadczenia	MEN	oraz	
certyfikaty	w	zawodach:	kucharz	-	14	osób	
i	 sprzedawca	 z	 obsługą	 kasy	 fiskalnej	 -	 15	
osób.

W	miesiącu	sierpniu	uczestnicy	projektu	
wzięli	udział	w	5	dniowym	szkoleniu	wyjaz-
dowo-	integracyjnym,	po	ukończeniu		które-
go	nabyli	umiejętności	w	zawodzie:	barman-	
kelner.	Szkolenie	odbyło	się	w	Zakopanym.	
Wyjazd	ten	był	połączony	zarówno	z	nauką	
zawodu	jak	i	z	wypoczynkiem.

Ostatnie	szkolenie	„Trening	pracy”	w	ra-
mach	 realizowanego	 projektu	 odbędzie	 się	
w	listopadzie	br.

Profesjonalna Szkoła Biznesu
w Tarnobrzegu
39-400	Tarnobrzeg,	ul.	Wyspiańskiego	12
tel.15	823-26-35,fax	15	823-67-90	I	607698708
e-mail:	sekretariat@psb.tarnobrzeg.pl
www.psb.tarnobrzeg.pl

Nie masz matury,… a chcesz zawód i dyplom ceniony w całej Unii …
Profesjonalna Szkoła Biznesu w Tarnobrzegu czeka na Ciebie!

Prowadzimy naukę w systemie zaocznym. Przygotowujemy skutecznie do egza-
minów potwierdzających kwalifikacje zawodowe OKE, w różnych zawodach.

Zapraszamy	 do	 podnoszenia	 swoich	 kwalifikacji	 zawodowych	 w	 ramach		
KURSÓW:	opiekunka	dziecięca	i	do	pracy	w	żłobku,	opiekun	osób	starszych	z	możli-
wością	nauki	wybranego	języka	obcego	(	niemiecki,	włoski,	angielski,	hiszpański)	tera-
peuta	zajęciowy,	księgowość,	podstawy	księgowości,	samodzielny	i	główny	księgowy,	
kadry	i	płace	,	kasy	fiskalne,	kursy	florystyczne,	kursy	komputerowe,	itp.

Szczegóły	na	stronie	www.psb.tarnobrzeg.pl	oraz	telefonicznie.	
Kursy prowadzone są w sposób ciągły, przez cały rok na życzenie osoby indywi-

dualnej lub firmy.
Kurs	kończy	się	otrzymaniem	zaświadczenia	zgodnego	z	rozporządzeniem	MEN	o	

uzupełnianiu	przez	osoby	dorosłe	wiedzy	ogólnej,	umiejętności	i	kwalifikacji	zawodo-
wych	w	formach	pozaszkolnych.

Tarnobrzeg ul Wyspiańskiego 12, I piętro p.101 sekretariat tel 15 8232635

Kobieto szanuj i dbaj o swoje zdrowie!!! Dlaczego kobiety powinny dbać 
o profilaktykę?

•	ponieważ	badania	cytologiczne	 i	mam-
mograficzne	mogą	uratować	życie

•	bo	Polska	należy	do	krajów	europejskich	
o	najwyższym	poziomie	zachorowalno-
ści	i	umieralności	kobiet	z	powodu	raka	
szyjki	macicy	i	raka	piersi	/w	świętokrzy-
skim	 około	 200	 kobiet	 umiera	 rocznie	
z	powodu	raka/

•	bo	 nowotwory	 rozwijają	 się	 skrycie	 nie	
dając	żadnych	objawów

•	ponieważ	o	 swoje	 zdrowie	musimy	 za-
dbać	same,	nikt	za	nas	tego	nie	zrobi

•	bo	badania	trwają	chwilę	i	nic	nie	bolą
•	ponieważ	 badania	 są	 bezpłatne,	 można	
je	 wykonać	 w	 poradni	 ginekologicznej,	
a	mammobus	przyjeżdża	do	Koprzywnicy
Wszystkie	 jesteśmy	 kobietami,	 które	

powinny	 dbać	 o	 swoje	 zdrowie,	 ponieważ	
mamy	dla	kogo	żyć,	potrzebne	jesteśmy	dzie-
ciom,	mężom,	wnukom,	w	pracy	i	domu.

Dorota	Kruszec-Nowińska

Niezależnie od tego, w jakiej przychodni 
jesteś zapisana, jeśli tylko spełniasz wymogi 
programu ZGŁOŚ SIĘ NA BEZPŁATNE BADA-
NIE W RAMACH PROGRAMU!

Marek Jawornik –	dr	n.	medycznych	
Elżbieta Klubińska	–	położna

Poradnia czynna:
wtorek	i	piątek	od	godz.	12.00

Rejestracja telefoniczna	15	847-61-14

Badania można wykonać:
codziennie	od	godziny	8.00

Poradnia „K” 
przy	Niepublicznym	Zakładzie	Opieki	
Zdrowotnej	„Medyk”	w	Koprzywnicy
ul.	Szkolna	8	
27-660	Koprzywnica

Serdecznie	zapraszamy
NZOZ	„Medyk”

Super wycieczka 
w ostatnią sobotę wakacji!!!

W	ostatnią	sobotę	wakacji	grupa	12	osób	z	Koprzywnicy	wybrała	się	na	wycieczkę	do	
Warszawy.	Celem	naszej	podróży	było	Centrum	Nauki	i	Techniki	KOPERNIK.	Wycieczka	była	
zorganizowana	we	współpracy	Tarnobrzeskiego	Domu	Kultury	oraz	MGOKiS	w	Koprzywnicy.

Pierwszym	punktem	naszej	wycieczki	był	tzw.	Teatr	Robotyczny.	Mogliśmy	tam	obej-
rzeć	 przedstawienie	 z	 udziałem	 prawdziwych	 robotów.	 Następnie	 zwiedzaliśmy	 bardzo	
dużo	stanowisk	badawczo	naukowych.	Informacje	tam	zdobyte	z	pewnością	przydadzą	się	
na	zajęcia	z	fizyki	,chemii,	historii,	matematyki	czy	też	geografii	.W	drugiej	części	zwiedza-
nia	obiektu	przeszliśmy	na	tzw.	Pokład	NIEBO.	Niebo	Kopernika	to	nowoczesne	i	najlepsze	
w	Europie	planetarium.	Odbywają	się	tam	nie	tylko	pokazy	gwiezdnego	nieba	ale	są	emito-
wane	filmy	w	nowej	technice	nieporównywalnie	ciekawszej	niż	3D.	Filmy	te	poruszają	różną	
tematykę:	popularnonaukową,	przyrodniczą	oraz	etnograficzną.

Wycieczka	była	fascynującą	przygodą,	dzięki	której	w	tak	krótkim	czasie	mogliśmy	wie-
le	zobaczyć,	przeżyć	i	doświadczyć.

Radek	Mazurkiewicz,	Dawid	Kozioł	
uczniowie	z	Gimnazjum	z	Koprzywnicy	-		uczestnicy	wyjazdu	
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21 sierpnia 2010 odbyły	się	Mistrzostwa	Polski	Lekarzy	oraz	Otwarte	Mistrzostwa	Ziemi	
Sandomierskiej	dla	Amatorów.	Pierwsza	część	mistrzostw	–	pływanie,	została	przeprowadzona	
na	zalewie	w	Koprzywnicy.	Po	przepłynięciu	dystansu	750	metrów	zawodnicy	wyruszyli	w	ro-
werową	trasę	do	Sandomierza	pokonując	dystans	20	km.	W	Sandomierzu	triathloniści	uczestni-
czyli	w	ostatnim	etapie	mistrzostw-	biegu	ulicami	miasta	na	dystansie	5	kilometrów.	Trasa	rozpo-
czynała	się	przy	Placu	Jana	Pawła	II,	a	kończyła	przy	sandomierskim	Ratuszu.	Łącznie	w	II	Letnim	
Triathlonie	Ziemi	Sandomierskiej	wzięło	udział	45	zawodników.	W	Mistrzostwach	Polski	Lekarzy	
wystartowało	15	triathlonistów,	w	Otwartych	Mistrzostwach	Ziemi	Sandomierskiej	dla	Amatorów	
30	osób.	Wszyscy	uczestnicy	otrzymali	dyplomy	okolicznościowe,	a	zwycięzcy	w	poszczegól-
nych	kategoriach	wiekowych	dodatkowo	nagrody	rzeczowe.	Ponadto	wyróżniono	najlepszego	
Sandomierzanina	oraz	najmłodszego	 i	najstarszego	uczestnika	zawodów.	Honorowy	patronat	
nad	imprezą	objął	burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski oraz Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Koprzywnica Marek Jońca.	

Mistrzostwa Polski Lekarzy

KOBIETY
Do	35	lat:
	I	miejsce	–	Agnieszka	Bolesta	(Warszawa)	01:15:48
II	miejsce	–	Katarzyna	Jurkiewicz	(Dąbrowa	Górnicza)	01:31:09
Powyżej	35	lat:
I	miejsce	–	Mirosława	Przyłuska	(Szczecin)	01:42:56

MĘŻCZYŹNI
Do	35	lat:
I	miejsce	–	Daniel	Mazur	(Bochnia)	01:14:12
II	miejsce	–	Tomasz	Suchojad	(Kielce)	01:16:42
III	miejsce	–	Tomasz	Śpiewak	(Tarnów)	01:27:01

Od	36	r.ż.	Do	45	r.ż:
I	miejsce	–	Piotr	Kalinowski	(Włocławek)	01:09:14
II	miejsce	–	Tomasz	Mikulski	(Józefów)	01:12:29
III	miejsce	–	Tomasz	Jarczyński	(Jędrzejów)	01:13:49

Od	46	r.ż.	Do	55	r.ż:
I	miejsce	–	Jan	Plaskacz	(Rzeszów)	01::27
II	miejsce	–	Cezary	Krzywicki	(Jelenia	Góra)	01:13:33
III	miejsce	–	Jacek	Łabudzki	(Sandomierz)	01:21:55

Otwarte Mistrzostwa Ziemi Sandomierskiej dla Amatorów

KOBIETY
Do	35	r.ż:
I	miejsce	–	Natalia	Sadowska	(Warszawa)	01:22:39
II	miejsce	–	Elżbieta	Mazur	–	Zagórska	(Bochnia)	01:01:29:40
III	miejsce	–	Agata	Kiliańska	(Sandomierz)	01:32:18

Powyżej	35	r.ż:
I	miejsce	–	Katarzyna	Polak	(Warszawa)	01:26:18
II	miejsce	–	Agnieszka	Lachowska	–	Maksymiuk	(Chmielnik)	01:35:31

MĘŻCZYŹNI
Do	35	r.ż:
I	miejsce	–	Mariusz	Piekarz	(Stalowa	Wola)	01:13:12
II	miejsce	–	Tomasz	Pająk	(Sandomierz)	01:15:33
III	miejsce	–	Krzysztof	Horodecki	(Rzeszów)	01:15:59

Od	36	r.ż.	Do	45	r.ż:
I	miejsce	–	Maciej	Borowski	(Sandomierz)	01:16:11
II	miejsce	–	Dariusz	Czerwiński	(Sandomierz)	01:19:33
III	miejsce	–	Marek	Duda	(Wrocław)	01:20:34

0d	46	r.ż.	Do	55	r.ż:
I	miejsce	–	Tomasz	Klepacki	(Warszawa)	01:12:56
II	miejsce	–	Riccardo	Kalinowski	(Stalowa	Wola)	01:17:46
III	miejsce	–	Janusz	Mucha	(Stalowa	Wola)	01:22:36

Powyżej	56	r.ż:
I	miejsce	–	Stanisław	Zajfert	(Kędzierzyn-Kożle)	01:13:17
II	miejsce	–	Marian	Stylski	(Sandomierz)	01:30:19
III	miejsce	–	Zbigniew	Parkot	(Rzeszów)	01:31:48

SĘDZIA GŁÓNY:
Jerzy	Miłek

SĘDZIOWIE:
Radosław	Jachowski
Eliza	Rusak
Agata	Wiatrowska

SEKRETARZ ZAWODÓW:
Marta	Rybak

DYREKTOR ZAWODÓW:
Janusz	Chabel

21.08.2010 - II Letni Triathlon 
Ziemi Sandomierskiej

KOORDYNATOR ZAWODÓW:
Jacek	Łabudzki

BIURO ZAWODÓW:
Krzysztof	Kwiecień
Magdalena	Kondeusz
Tomasz	Biernacki

POMIAR CZASU:
Rachid	Hemine
Jacek	Sieroń.

organizatorzy



Siatkówka Plażowa nad zalewem

WYNIKI ZAWODÓW
1	–	 Paweł	Rusin/	Płecha	Michał	 	 Rzeszów/Janów	Lubelski
2	–	 Paweł	Lipiec/Albert	Zarobkiewicz	 Chobrzany/Chobrzany
3	–	 Kacper	Osuch/Kamil	Ślusarczyk	 Chobrzany/Stalowa	Wola
4	–	 Tomasz	Krzepitko/Kamil	Wardach	 Biłgoraj/Biłgoraj

Organizator:
–	 Urząd	Miasta	i	Gminy	W	Koprzywnicy
–	Miejsko	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy

Honorowy Patronat
–	 Burmistrz	Marek	Jońca	mgr	inż

Zwycięzcy	otrzymali	 cenne	nagrody	 rzeczowe	oraz	puchary	 i	medale.	Turniej	 trwał	przy	
cudownym	słońcu	od	9	do	19.	Burmistrz	nazwał	go	„siatkarskim	maratonem”		Na	wszystkich	
uczestników	czekała	kiełbaska	z	grilla	oraz	różnego	rodzaju	pieczywo	(	chleb,	podpłomyk,	pącz-
ki	oraz	ciastka	francuskie).

W	turnieju	udział	wzięło	16	drużyn	z	różnym	miejscowości	(Janów	Lubelski,	Rzeszów,	Cho-
brzany,	Koprzywnica,	Tarnobrzeg	,Sandomierz,	Wola	Baranowska,	Kraków,	Biłgoraj,	Bratkowice,	
Staszów,	Połaniec,	Stalowa	Wola).

	Kacper	Osuch

Siatkarski maraton w Koprzywnicy rozstrzygnięty został w Pierwszym Ogólnopolskim Turnieju Siatkówki Plażowej o puchar Burmistrza Koprzywnicy. 
Triumfowali Paweł Rusin i Michał Płecha (Rzeszów/Janów Lubelski). Zawody rozegrane zostały w niedzielę, 7 sierpnia nad zalewem w Koprzywnicy.

Sprostowanie	do	art.	pt.	
,,IX Święto Ziemi Koprzywnickiej, 
zamieszczonego	w	dwumiesięczniku	
,,Koprzywnickie	Pejzaże	nr	27”

Informujemy,	że	w	kategorii	mężczyzn	
poszczególne	miejsca	zajęli:

1.	 Łabudzki	Jacek
2.	 Majkut	Andrzej
3.	 Ciach	Wojciech

Za	pomyłkę	przepraszamy.
																								redakcja	Koprzywnickich	Pejzaży

Członkowie Międzynarodowego 
Klubu Wysokich odwiedzili Koprzywnicę

świętokrzyskie.	Należy	dodać,	że	Klub	wyso-
kich	gromadzi	ludzi	o	wzroście	minimum:	175	
cm	-	kobiety	i	190	cm	-	mężczyźni.	

W	 dniach	 12-15.08.2011	 roku	 wszyscy	
wysocy	 zwiedzali	 Sandomierz,	 Koprzywni-
cę	i	Klimontów	oraz	brali	udział	w	organizo-
wanym	 wraz	 z	 imprezami	 towarzyszącymi	
XXXVI Międzynarodowym Balu Wysokich	

połączonym	z	wyborem	najwyższej	 uczest-
niczki	i	najwyższego	uczestnika.

W	tegorocznym	programie	spotkań	i	atrak-
cji	było	wiele:	wycieczka	autokarem	do	Klimon-
towa	i	Koprzywnicy.	W	Koprzywnicy	z	prze-
wodnikiem	klubowicze	 zwiedzali	 zabytkowe	
kościoły	 po	 czym	zjedli	 obiad	w	Restauracji	
,,Jubilatka”.	Aktywne	spędzanie	czasu	odbyło	

się	na	pływalni	krytej	w	Sandomierzu,	później	
wysłuchano	 recitalu	 organowego	 w	 Bazyli-
ce	 Katedralnej	 p.w.	 Narodzenia	 Najświętszej	
Marii	 Panny	w	 Sandomierzu.	 Po	 zwiedzaniu	
Sandomierza	wraz	z	przewodnikiem	zorgani-
zowano		 rejs	po	Wiśle	oraz	podsumowujący	
cały	 wyjazd	 XXXVI Międzynarodowy Bal 
Wysokich w	Restauracji	„Pod Ciżemką”.

lz

Urząd	 Marszałkowski	 Województwa	
Świętokrzyskiego	 w	 Kielcach,	 Urząd	 Miasta	
w	Sandomierzu,	Urząd	Miasta	i	Gminy	w	Ko-
przywnicy,	Urząd	Gminy	w	Klimontowie	i	Mię-
dzynarodowy	 Klub	 Wysokich	 zorganizowali	
po	raz	czwarty	wyjazd	Członków	Międzyna-
rodowego	Klubu	Wysokich	w	województwo	


