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Honorowy Patronat Uroczystości objęli:
- Jego Ekscelencja Ks. Biskup Krzysztof Nit-

kiewicz
- Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak
- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

Adam Jarubas
- Prezes Wojewódzkiego Zarządu Straży Po-

żarnych Mirosław Pawlak. 
Wszyscy strażacy z OSP Koprzywnica 

pod przewodnictwem Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej przemaszerowali spod swojej straż-
nicy w kierunku Urzędu Miasta i Gminy w Ko-
przywnicy, aby wraz z zaproszonymi gośćmi 
i uczestnikami uroczystości ulicą 11-go listopa-
da udać się w kierunku Rynku na rozpoczęcie 
Mszy św. w Kościele Matki Bożej Różańcowej. 
Wszystkie pododdziały strażackie maszerowa-
ły ze swoimi pocztami sztandarowymi. Do-
wódcą Kompanii Honorowej i Uroczystości 
Obchodów 100-lecia OSP Koprzywnica był 
Komendant Gminny Stefan Chmielowiec. 

Uroczystą Mszę św. w intencji strażaków 
odprawił ks. Biskup Edward Frankowski przy 
udziale proboszcza z parafii p.w. św. Floria-
na w Koprzywnicy ks. Jerzego Burka oraz 
proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej 
w Koprzywnicy ks. Marka Dzióby. 

Po zakończeniu Mszy św. nastąpiła część 
oficjalna uroczystości, podczas której dokona-
no odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiąt-
kowej upamiętniającej jubileusz 100-lecia 
powstania OSP w Koprzywnicy, ufundowanej 
przez Samorząd i Społeczność Miasta i Gminy 
Koprzywnica. Przybyłych gości oraz uczestni-
ków uroczystości przywitał burmistrz Miasta 
i Gminy Koprzywnica Marek Jońca. 

Rys historyczny OSP Koprzywnica przed-
stawił Prezes OSP w Koprzywnicy Dh Kazi-
mierz Gorycki. Przystąpiono do odznaczenia 
zasłużonych Strażaków. 

100-lecie OSP Koprzywnica
Złoty medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
- Dh Kazimierz Drożdżal
- Dh Jerzy Lipa
- Dh Waldemar Olechowski
- Dh Jacek Paprocki

Srebrny medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
- Dh Walenty Bochyński
- Dh Marek Malecki
- Dh Zdzisław Sabat
- Dh Adam Słonecki
- Dh Grzegorz Stępień

Brązowy medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
- Dh Kamil Brudek
- Dh Kamil Grudzień
- Dh Piotr Koziarski
- Dh Jacek Słowik
- Dh Łukasz Stylski
- Dh Rafał Stylski
- Dh Tomasz Żurek

Odznaka Strażak Wzorowy otrzymali:
- Dh Jarosław Beksiński
- Dh Szymon Beksiński
- Dh Zdzisław Cebuchowski
- Dh Stefan Chmielowiec
- Dh Piotr Koziarski
- Dh Krzysztof Piątek
- Dh Maciej Stefaniak
- Dh Łukasz Stylski
- Dh Rafał Stylski
- Dh Kamil Widuch

Odznaczenia dokonał Prezes Wojewódz-
kiego Zarządu Straży Pożarnych Mirosław 
Pawlak. 

Spikerem Uroczystości był mł. bryg. Grze-
gorz Niklewicz z KPPSP w Sandomierzu.

Zaproszeni gości otrzymali pamiątkowy 
medal oraz monografię OSP upamiętniające 
tę historyczną uroczystość. 

W uroczystościach obchodów 100-lecia 
powstania OSP Koprzywnica udział wzięli:

- Prezes Wojewódzkiego Zarządu Straży Po-
żarnych Mirosław Pawlak,

- Przedstawiciele Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu 
mł. bryg. Grzegorz Niklewicz oraz mł. bryg. 
Rafał Gajewicz

- Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku 
OSP w Sandomierzu Waldemar Marusz-
czak

- Dyrektor Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Kielcach Andrzej Maroś

- Posłowie na Sejm RP reprezentujący partię 
Prawo i Sprawiedliwość Maria Zuba oraz 
Krzysztof Lipiec

- Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
Piotr Deroń

- Komendant Komisariatu Policji w Koprzyw-
nicy Andrzej Furman

- Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Ko-
przywnicy Dorota Kruszec-Nowińska

- Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Pa-
luch wraz z Radnymi Rady Miejskiej

- Starosta Sandomierski Stanisław Masternak

- OSP Klimontów, Łoniów, Świniary, Dwi-
kozy, Obrazów
- Sekretarz UG Klimontów Piotr Lipiński
- ze Stowarzyszenia „Pokolenie” w Kielcach 

Stanisław Rupniewski
- Przewodniczący RG w Obrazowie Jan Ora-

wiec

- Prezes Spółki Wspólnoty Gruntowej w Ko-
przywnicy Janusz Witkowski

- Dyrektorzy Szkół i Przedszkola
- Prezesi OSP z gminy Koprzywnica
- Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedlowych

oraz media:
- Echo dnia – Małgorzata Płaza
- Radio Kielce – Grażyna Szlęzak-Wójcik
- Tygodnik Nadwiślański – Józef Żuk

Barbara Toś

17 czerwca 2012 roku odbyły się uroczyste Obchody Jubileuszu 100-lecia OSP w Koprzywnicy 
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Doroczna uroczystość Matki Bożej Wspo-
możycieli Wiernych (24 maja) zgromadziła 
w kościele filialnym w Łukowcu mieszkańców 
pobliskich miejscowości oraz zaproszonych 
gości. Uroczystość odpustowa rozpoczęła się 
wspólną Eucharystią pod przewodnictwem 
ks. Tomasza Lisa z udziałem władz gminnych 
oraz samorządowych. 

Podczas homilii ks. T. Lis wskazał na Ma-
ryję, jako Tę, która czuwa nad każdym z nas 
i wspiera szczególne w tych najtrudniejszych 
chwilach. – Gdy nam źle lub dzieje się krzyw-
da przychodzimy do naszych mam, by szukać 
pociechy i wsparcia. Wobec tej naszej Matki 
niebieskiej także potrzeba dziecięcego za-
wierzenia naszego życia, codziennych trosk, 
zmartwień i problemów. Ona jest Tą, która 
nas nie opuszcza, lecz wspiera byśmy mogli 

Maryjny odpust w Łukowcu 

Powszechnym zwyczajem, praktyko-
wanym od wielu lat w parafii św. Floriana 
w Koprzywnicy, jest obrzęd błogosławień-
stwa pól. Zwykle sprawuje się go w okre-
sie najbujniejszego wzrostu roślin, zbóż. 
Tradycyjnie jest to piękny miesiąc maj.

Obrzęd błogosławieństwa pól jest wyra-
zem wiary w Bożą Opatrzność, szczególnie 
w partnerstwo, jakie istnieje pomiędzy Dawcą 
życia a człowiekiem. Przypomina o Bożym 
pryzmacie w świecie, pierwszeństwie war-
tości ducha wobec materii, o zależności od 
Stwórcy. Ważny jest też inny aspekt, zwykle 
pomijany: według myśli chrześcijańskiej praca 
na roli to zaszczyt, służba, znak podjęcia ści-
słej współpracy z Bogiem.

Dnia 22 kwietnia 2012 w Ciszycy mia-
ło miejsce podniosłe odsłonięcie i poświę-
cenie obelisku upamiętniającego powstanie 
styczniowe. Msza święta w kościele pod 
wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wspo-
możycielki Wiernych w Łukowcu rozpoczę-
ła wzniosłą uroczystość. Bezpośrednio przy 
świątyni zachował się budynek dawnej rosyj-
skiej straży granicznej Speranda. W celebracji 
udział wzięło liczne grono parlamentarzy-
stów, przedstawicieli władz samorządowych, 
kombatantów, młodzieży szkolnej oraz miesz-
kańców, którzy również chcieli upamiętnić 
wydarzenia z 1864 roku. 15 marca tegoż roku 
po klęsce w bitwie opatowskiej, powstańcy 
z intencją znalezienia schronienia za Wisłą 
stoczyli walkę z Moskalami na polach Speran-
dy, Radowąża, Ciszycy, Łukowca i Kamieńca.

W chwilę po zakończeniu nabożeństwa 
w Łukowcu wszyscy uczestnicy uroczystości 
przemieścili się do Ciszycy, gdzie nastąpiło 
wzniosłe odsłonięcie i poświęcenia pomnika, 

Mieszkańcy gminy Koprzywnica oraz 
zaproszeni goście 13 maja 2012r. uczestni-
czyli w szczególnej uroczystości upamięt-
niającej wizytę śp. Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego w Koprzywnicy. Oprawie tej 
uroczystości towarzyszyła projekcja filmu 
z wizyty Prezydenta RP na ziemi koprzyw-
nickiej, występy dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Niedźwicach oraz wystawa prac 
plastycznych dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Koprzywnicy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
pod przewodnictwem ks. prof. Ignacego 
Bokwy. Swoją obecność zaznaczyli JE ks. 
biskup Edward Frankowski, proboszcz 
parafii św. Floriana ks. Jerzy Burek, ka-
płanami pracujący w parafii jak również 
zaproszeni na tę uroczystość, najbliższa 
rodzina tragicznie zmarłych, Posłowie na 
Sejm RP, burmistrz gminy Koprzywnica 
p. Marek Jońca oraz sekretarz p. Dorota 
Kruszec-Nowińska, przedstawiciele Rady 
Miejskiej, przedstawiciele placówek oświa-
towych, lokalnych instytucji, organizacji 
pozarządowych, poczty sztandarowe oraz 
licznie zgromadzeni wierni. W oprawę mu-
zyczną Mszy włączył się zespół ludowy 
Powiślanie. 

Następny punkt uroczystości odbył się 
na dziedzińcu koprzywnickiego kościoła 
p.w. św. Floriana gdzie odsłonięto pamiąt-
kową tablicę. Dokonali tego: J.E. ks. bp 
Edward Frankowski, ks. Jerzy Burek, Po-
słowie Krzysztof Kwiatkowski, Krzysztof 
Lipiec, Marek Kwitek, Senator Paweł Za-

iść naprzód nie upadając pod ludzkimi cięża-
rami – mówił kaznodzieja. We wspólnej mo-
dlitwie uczestniczyli także miejscowi duszpa-
sterze oraz księża z dekanatu wraz z byłymi 
wikariuszami. 

Na zakończenie uroczystości odbyła się 
procesja eucharystyczna, po której ks. Marek 
Dzióba, proboszcz parafii, podziękował przy-
byłym za wspólne uczestnictwo i modlitwę. 
Dzieci i goście mogli przedłużyć swoje świę-
towanie na rozstawionych kramach odpusto-
wych. 

tl

lewski, rodziny ofiar - Beata Gosiewska, 
Małgorzata Wypych, Konrad Mackiewicz, 
burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 
Marek Jońca, przewodnicząca Rady Miej-
skiej Anna Paluch, przedstawiciel placó-
wek oświatowych p. Mirosław Sarzyński, 
przedstawiciel organizacji pozarządowych 
p. Jerzy Marcjan, przedstawiciel organiza-
cji kombatanckiej p. Jan Napieracz, przed-
stawiciele straży pożarnej oraz młodzieży. 

Poświęcenia tablicy upamiętniającej śp. 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz 
osoby z nim obecne w Koprzywnicy (12 
maja 2009r.) jak również poległe pod Smo-
leńskiem (10 kwietnia 2010r.) dokonał J.E. 
ks. Biskup Edward Frankowski. 

Podniosłość uroczystości nadał Apel 
Poległych oraz złożenie kwiatów przy ta-
blicy. Był również czas na przemówienia 
i wiersze okolicznościowe oraz na montaż 
słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Niedźwicach. 

Tablica znajduje się przy kościele p.w. 
św. Floriana w Koprzywnicy - w miejscu, 
w którym śp. Prezydent RP Lech Kaczyński 
w 2009r. spotkał się z tutejszym społeczeń-
stwem. Pan burmistrz Marek Jońca zazna-
czył, iż tablica ta ma być trwałym śladem 
wydarzeń z 2009r. i 2010r. oraz, że należy 
o tamtych wydarzeniach wciąż pamiętać. 
Niech każdego roku 10 kwietnia i 12 maja 
będą dniami zadumy i refleksji. Niech to 
miejsce i ten obelisk otoczą wiązanki bia-
łych i czerwonych kwiatów. Pamięć nie 
umiera - mówił burmistrz.

ao

Pamiętamy…Poświęcenie pól
W parafii św. Floriana prastarą uroczystość 

tegorocznego poświęcenia pól jak co roku 
koncelebrowali kapłani w asyście mieszkań-
ców danych wiosek. Procesje miały wymiar 
symboliczny, wierni wędrowali ze śpiewem 
wyznaczonymi przez nich drogami wśród pól 
uprawnych, łanów zbóż, sadów i zagajników 
a kapłan idąc kropił je wodą święconą. Trady-
cyjnie zebrani zatrzymywali się przy figurach, 
krzyżach i kapliczkach przydrożnych, mocno 
wpisanych w nasz krajobraz i wspólnie się 
modlili o dobre zbiory, zdrowie i pomyślność 
dla swoich rodzin. 

A.S.

oraz złożenie kwiatów.  Całemu obchodowi 
towarzyszyły wystawy zorganizowane przez 
uczniów ZSO w Koprzywnicy zatytułowane 
Potyczka pod Sperandą, oraz występy słow-
no – muzyczne przygotowane przez  uczniów 
Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy. Świet-
ności uroczystości nadała obecność Pułku 
Żuawów Śmierci im. Francesco Rochebruna 
z Buska Zdroju Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej pod dowództwem Roberta Osińskie-
go, którzy wykonali salwę honorową przy 
obelisku. W związku z obchodami rocznico-
wymi wydana została publikacja „Potyczka 
pod Sperandą 15.03.1864r. W 149 rocznicę 
powstania styczniowego 1863 – 1864”  autor-
stwa Jana Kulpińskiego. Patriotyczna celebra-
cja miała niezwykle wzniosły charakter, dając 
jednocześnie świadectwo pamięci wydarzeń 
ważnych dla Ojczyzny, pogłębiając  naszą 
tożsamość narodową oraz świadomość histo-
ryczną i kulturalną. 

Beata Fąfara

UPaMiętnienie POtyczKi 
pod Sperandą 15.03.1864 r.
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Na terenie pocysterskiego zespołu klasz-
torno-kościelnego przy parafii p.w. św. Flo-
riana w Koprzywnicy odbył się 24 czerwca 
2012r. kolejny Piknik Cysterski. Wśród atrak-
cji były dawne tańce dworskie w wykonaniu 
Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, 
występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podsta-
wowej im. Władysława Jasińskiego oraz Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących im. Papieża 
Jana Pawła II w Koprzywnicy, występy wokal-
ne dziewcząt z Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży, a także prezentował się zespół lu-
dowy „Powiślanie” działający przy Domu Kul-
tury w Koprzywnicy. Gościnnie koncertował 
zespół „Cztery Kroki” prezentujący muzykę 
chrześcijańską z utworami religijnymi we wła-
snym wykonaniu.

Podczas Pikniku na terenach zielonych 
wyznaczone zostały miejsca, gdzie odbywały 
się warsztaty malarskie dla dzieci i dorosłych, 
prezentacja ginących zawodów takich jak 
przędzenie, wyplatanie, tkanie, szydełkowa-
nie czy wicie. Uczestnicy mogli także podzi-
wiać wyroby bibułkarskie p. Alicji Krawczyk. 
Rozegrane zostały konkurencje sportowe, były 
zawody z hula-hop oraz strzelanie z łuku do 
tarczy. Został przeprowadzony konkurs kuli-
narny „Złote Jadło” w którym każda zgłoszona 
grupa zaprezentowała konkursową potrawę: 
KGW Beszyce (Pyzy ziemniaczane), KGW 
Błonie (Łazanki z kapustą i grzybami), KGW 
Sośniczany (Prazucha), osiedle Cegielnia (Klu-
ski na parze z jagodami), sołectwo Krzcin (Pazi 
Broda), sołectwo Zbigniewice Wieś (Zimnioki 
z kwaśnym mlikiem), Szkoła Podstawowa 
w Gnieszowicach (Kapusta zasmażana) oraz 
koprzywnicka restauracja „Jubilatka” (Pierogi 
z kaszą gryczaną i serem). Uczestnicy powal-
czyli ze sobą o nagrodę główną tj. „Moździerz 
Mnicha”. Komisja w składzie Irena Godyń 

-przewodnicząca, Edyta Młodochowska 
i Ewa Borycka, podczas oceny potraw mia-
ła nie lada zadanie, ponieważ poziom przy-
gotowanych potraw oraz sposób prezentacji 
był wysoki. Jednogłośnie po ocenie, nagroda 
główna w tym roku przypadła Zbigniewicom 
Wsi. Uczestnicy Pikniku mogli skosztować po-
traw konkursowych jak również z kawiarenki 
klasztornej z „cysterskimi przysmakami”.

 W progi kościelnego kapitularzu zapra-
szali przedstawiciele Organizacji Turystycznej 
„Szlak Jagielloński”, gdzie odbywały się pre-
zentacje i konkursy oraz podróże do przeszło-
ści, zaś dla uczestników konkursu przygoto-
wane zostały przewodniki turystyczne. Wokół 
Kościoła natomiast na zwiedzających czekała 
przygotowana relacja fotograficzna z wizyty 
śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz 
wystawa prac malarskich „W Cieniu Cyster-
skiej Jabłoni”. W wyznaczonych godzinach 
możliwe było zwiedzanie kościoła w tym 
niedostępnych na co dzień pomieszczeń np. 
krypty kościelnej. Zorganizowane zostały rów-
nież wejścia na wieżę kościelno-widokową. 

Innowacyjnym sposobem zwiedzania po-
cysterskiego zespołu klasztorno-kościelnego 
był questing polegający na tworzeniu nieozna-
kowanych szlaków, którymi podążali uczest-
nicy, rozwiązując zagadki zawarte w wierszo-
wanych wskazówkach. Na końcu trasy czekał 
„cysterski skarb”. Młodzież pracująca nad taką 
formą turystyki to Patrycja Krawczyk, Asia 
Lipczyńska, Kasia Skuza, Asia Opala, Magda 
Płaneta, Kinga Wilk i Ola Krupa natomiast 
nadzór nad grupą sprawowała pani Lucyna 
Zwolska. 

Na zakończenie Pikniku, zebrani wspólnie 
się pomodlili, odmawiając Apel Jasnogórski, 
po którym nastąpiło puszczanie palących się 
lampionów w niebo. 

Organizatorzy Pikniku: Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 
Gmina Koprzywnica, Parafia p.w. św. Floria-
na w Koprzywnicy, Organizacja Turystyczna 
„Szlak Jagielloński, Stowarzyszenie 800- lecia 
Opactwa Cysterskiego „Ku Przyszłości” w Ko-
przywnicy, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Koprzywnicy.

Dziękujemy naszym sponsorom: SSRR 
-Lokalnej Grupie Działania, Piekarni G.S. 
„SCH” w Koprzywnica oraz Z.P.M „Kabanos” 
ze Stalowej Woli.

ao

niedzielne popołudnie 
„W cieniu cysterskiej Jabłoni”
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ii Festiwal Piosenek 
agnieszki Osieckiej w Osieku

Festiwal przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z te-
renu województwa świętokrzyskiego. Organizatorzy przewidują także kategorię OPEN, 
w której może wziąć udział każdy bez ograniczeń wiekowych. Festiwal odbędzie się na 
rynku w Osieku.

W trym roku każdy młody artysta wykonał jedna piosenkę z tekstem napisanym przez 
Agnieszkę Osiecką. Tegoroczny festiwal odbył w się w piętnastą rocznicę śmierci artystki.

W kategorii gimnazjum Koprzywnica reprezentowała Karolina Kołodziej, która w swo-
jej kategorii zajęła wyróżnienie.

Powrót do Przeszłości 
Szlakiem Jagiellońskim

W czwartek późnym popołudniem człon-
kowie Organizacji Turystycznej „Szlak Jagiel-
-loński” brali udział w wycieczce historycznej 
odbywającej się na terenie gminy Koprzyw-
nica. Uczestnicy poruszając się ulicami Ko-
przywnicy starali się odtworzyć dawniejszą, 
historyczną panoramę koprzywnicką. Podróż 
rozpoczęła się od Rynku następnie wszyscy 
zebrani przemieścili się ulicą Osiecką i Leśną. 
Zwiedzali także okolicę koryta Koprzywianki. 
Dużo ciekawych informacji na temat dawne-
go szlaku handlowego przekazał pan Robert 
Siwecki. Podróż zakończyła się przy pocy-
sterskim kościele pw. św. Floriana gdzie gości 
oprowadzał pan Jan Burek. ao

„DO PRacy By Się SzŁO”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy po raz piąty realizuje projekt pn. „Do 

pracy by się szło”  w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten skierowany jest do osób bezrobotnych lub pozostających bez pracy korzy-
stających ze świadczeń  pomocy społecznej, którzy są w wieku aktywności zawodowej. 
Celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa tych osób. W czterech poprzed-
nich edycjach projektu uczestniczyło łącznie 60 mieszkańców gminy Koprzywnica. Ukoń-
czyli oni szkolenia zawodowe, uzyskali nowe kwalifikacje umożliwiające wejście na rynek 
pracy oraz nabyli praktyczne umiejętności niezbędne do poruszania się na rynku pracy.

W roku 2012 r. w projekcie bierze udział 30 osób, w tym 4-ch mężczyzn i 26 kobiet, 
które będą uczestniczyć w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, w treningu 
pracy oraz w szkoleniach zawodowych: kucharz, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, 
rękodzieło artystyczne z elementami florystyki oraz wózki widłowe.

W Błoniu odłożono łopaty i inne narzę-
dzia niezbędne do pracy przy zbiorniku wod-
nym i po kilku dniach panowie z naszej wsi 
chwycili za strugi, młotki i gwoździe oraz de-
ski. Zmontowali przenośną podłogę o wymia-
rach 6x8 m. Podłoga jest niezbędna podczas 
organizowania różnych imprez na wolnym po-
wietrzu w parku błońskim. Koszt tej inwestycji 
pokryto z funduszy Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz sołectwa Błonie.

Namawiamy mieszkańców innych miej-
scowości aby spróbowali zrobić coś razem dla 

Automobilklub Stalowa Wola zorgani-
zował Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabyt-
kowych, zrzeszających miłośników aut wy-
produkowanych do 31.12.2012 roku. Celem 
owej imprezy było nie tylko zaprezentowanie 
i wyłonienie największych perełek kolekcjo-
nerskich. Sympatycy starej motoryzacji mogli 
również w bardzo oryginalny sposób promo-
wać odwiedzane regiony jako obszary tury-
stycznie atrakcyjne. 

Dnia 11 maja 2012r. w Koprzywnicy od-
był się jeden z etapów Mistrzostw. Uczestni-
cy oprócz  prezentacji aut mieli także okazję 
zwiedzić pocysterski kościół św. Floriana.

Będzie gdzie potańczyć
wspólnego dobra. Na pewno z takiej efektyw-
nej pracy płynie ogromna satysfakcja dla całej 
lokalnej społeczności. 

Serdecznie podziękowania należą się 
wszystkim tym, którzy pracowali na rzecz 
naszego sołectwa. Dziękujemy panu Antonie-
mu Satławskiemu, który podobnie jak budo-
wę altany nadzorował i pracował przy zbiciu 
tejże podłogi. Pan Antoni zawsze służy swoja 
pomocą i mimo licznych obowiązków dzieli 
się swoim doświadczeniem z mieszkańcami 
Błonia.

A.P.

Mistrzostwa Polski 
Pojazdów Zabytkowych w Koprzywnicy

nie czekając na ekipę z gminy

W ubiegłym roku w Błoniu przebudo-
wano miejsce poboru wody do celów che-
mizacyjnych w rolnictwie z głębinowego na 
powierzchniowe. Chodziło o to aby czerpać 
wodę ze zbiornika otwartego, gdzie woda 
nagrzana do temperatury powietrza nie po-
woduje ,,szoku termicznego” opryskiwanych 
roślin w przeciwieństwie do wody czerpa-
nej ze studni głębinowej. By jednak zbiornik 
oprócz walorów termicznych spełniał warun-
ki bezpieczeństwa należało zabezpieczyć go 
ogrodzeniem. 

Mieszkańcy Błonia po raz kolejny udo-
wodnili, że potrafią się ,,skrzyknąć” i dla dobra 
wspólnego poświęcić trochę czasu i wysiłku. 
I tak w kwietniową sobotę ok. 30 –u mężczyzn 
stanęło nad zbiornikiem w pełnej gotowości 
do pracy. Po kilku godzinach zbiornik został 
ogrodzony. Grodzenie było ostatnim etapem 
w jego całkowitym oddaniu do użytku pod 
względem wymogów bezpiecznego użytko-
wania. Koszt zakupionych materiałów w pełni 
pokryto ze środków funduszu sołeckiego.

mieszkaniec Błonia

Beata Fąfara
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W ten gorący, letni czas 
15.07.2012 r.
Zawody wędkarskie 
nad koprzywnickim zalewem

18.07.2012 r. 
Rynek godz. 10.00 – 13.00 
Dziecięcy Plener Malarski
Warsztatowe spotkanie Klubu 
Plastyka Amatora

22.07.2012 r.
Muzyczne kąpielisko z atrakcjami 
nad koprzywnickim zalewem

05.08.2012 r.
Muzyczne kąpielisko z atrakcjami 
nad koprzywnickim zalewem

18.08.2012 r. 
III Triathlon Ziemi Sandomierskiej 
– pływanie nad zalewem 
koprzywnickim

19.08.2012 r.
Okrężne-Dożynki Gminne

Wakacyjne propozycje 
spędzania czasu 
w Koprzywnicy

W ostatnim okresie pogoda doskonale 
sprzyja wszystkim urlopowiczom, wczasowi-
czom, dzieciom oraz wszystkim tym, którzy 
pragną spędzać  czas nad wodą. 

Gmina Koprzywnica wyszła naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, oddając do 
użytku spełniające wymogi bezpieczeństwa 
jak również wymogi sanepidu kąpielisko. 
Od początku wakacji nad bezpieczeństwem 
wszystkich wypoczywających czuwają trzej 
wykwalifikowani ratownicy. 

W drugą niedzielę wakacji tj. 08.07.2012r. 
nad koprzywnickim akwenem wypoczywało 
wielu plażowiczów, była muzyka, którą spe-
cjalnie na tę okazję  przygotował DJ KAMILLO, 
było grillowanie, a niebywałą atrakcją owej 
niedzieli okazały się przejażdżki motorówką 
po zalewie. Kąpielisko jest  zarazem istnym 
rajem dla dzieci, które tuż obok wody mają do 
dyspozycji przestronny i kolorowy plac zabaw. 

Dowodem na popularność kąpieliska jest 
duże zainteresowanie nim wśród ludzi z tere-
nu: Sandomierza, Tarnobrzega, Staszowa oraz 
Opatowa.  

Zapraszamy wszystkich chętnych do miłe-
go spędzania czasu nad wodą. Kolejne spotka-
nia z muzyką i atrakcjami nad zalewem plano-
wane są na 22.07.2012r. i 05.08.2012r.

lz

W marcu br. w Domu Kultury w Koprzyw-
nicy miał miejsce spektakl teatralny. Z Krako-
wa gościliśmy Teatr Profilaktyczny im. Marka 
Kotańskiego. Odbyły się dwa przedstawienia 
Pt.: „Jeśli nadejdzie jutro” oraz „Dopalaczom 
STOP”. Na widowni gościliśmy młodzież 
z Gminy Koprzywnica oraz dzieci z Domów 
dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie.  

Sztukę w całości sfinansowała Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Prace Komisji opierają się głównie na 
pomocy osobom z problemem alkoholowym, 
a także na prowadzeniu działań profilaktycz-
nych, tzn. takich, które mogą opóźnić lub 
zapobiec w przyszłości sięgnięciu przez mło-
dzież po alkohol lub narkotyki. 

„Jeśli nadejdzie jutro” to spektakl Teatru 
Greckiego Katharsis adresowany do uczniów 
Gimnazjum oraz Szkół Średnich. Spektakl jest 
ostrzeżeniem dla dziewcząt, które często zbyt 
poważnie podchodzą do swoich pierwszych 
zauroczeń. Sugeruje trzeźwe spojrzenie na za-
chowanie innych w stosunku do nas, zwłasz-
cza jeśli w grę wchodzą tak niebezpieczne 
„zabawki” jak alkohol i narkotyki. To także na-
uka dla chłopców, ponieważ w życiu zdarzają 
się odwrotne sytuacje, kiedy to dziewczyna 
wciąga w nałóg swojego chłopaka.

Program, który został przedstawiony 
w Domu Kultury został przygotowany zgod-
nie z działaniami współczesnej profilaktyki. 
Zmieniła ona swoją formę i charakter, gdyż 
wychowanie przy pomocy kar, nakazów i za-
kazów nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, 
a nawet stwierdzono odwrotność zamierzo-

nych działań. Zakładanie, że uświadomienie 
skutków zażywania narkotyków powoduje ne-
gatywną postawę wobec ich konsumpcji jest 
błędnym przekonaniem. Po pewnym czasie 
stosowania tejże profilaktyki (w której punktem 
wyjścia są zachowania ryzykowne) zauwa-
żono nie tylko jej nieskuteczność, ale także 
w niektórych przypadkach wzrost ekspery-
mentowań z substancjami psychoaktywnymi.  
Co zatem proponuje współczesna profilakty-
ka? Otóż azymut ma skierowany na rozbijanie 
błędnych, normatywnych przekonań, a także 
budowanie pozytywnych przekonań i kształ-
cenie pewnych umiejętności życiowych takich 
jak asertywne postawy, umiejętność konstruk-
tywnego wyrażania gniewu, rozwiązywanie 
problemów zamiast „zagłuszania ich” przez 
używki. Uzależnienie to często  choroba lu-
dzi samotnych, ludzi odczuwających brak 
miłości, poczucia bezpieczeństwa,  pewności 
siebie czy braku umiejętności organizowania 
sobie czasu w inny, ciekawy, konstruktywny 
sposób. Współczesna profilaktyka kształtuje 
postawy asertywnego odmawiania, poczucia 
własnej wartości i odrębności  (co łatwe nie 
jest,  zważając na istotę grupy rówieśniczej 
w nastoletnim wieku). 

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące 
w używaniu alkoholu/narkotyków przez 
młodzież.

W ostatnich latach wszystkie kraje Europy 
stają przed narastającym problemem używa-
nia alkoholu i nielegalnych substancji psycho-
aktywnych przez młodzież i dorastających 
młodych ludzi. Ciekawość lub łagodzenie 

stresu  związanego z zachodzącymi zmiana-
mi biologicznymi i społecznymi są głównymi 
przyczynami próbowania narkotyków, jednak 
większość młodych ludzi zaprzestaje w więk-
szym lub mniejszym stopniu używania nar-
kotyków po pewnym czasie przyjmowania. 
Jakiekolwiek są przyczyny rozpoczęcia  uży-
wania narkotyków, istnieją pewne czynniki ry-
zyka lub czynniki chroniące, które prowadzą 
młodych ludzi do nadużywania substancji lub 
ich przed tym chronią. Czynniki ryzyka od-
noszą się do trzech głównych sfer życia czło-
wieka: biologicznej (np. dziedziczność), psy-
chologicznej (np. zaburzenia emocjonalne, 
trudności w nauce, impulsywność, problemy 
zachowania) i społecznej (np. uzależnieni ro-
dzice, małe wsparcie ze strony rodziców, nie-
powodzenia na uczelni, interakcje w grupie 
rówieśniczej, brak perspektyw ekonomicz-
nych i społecznych, itp.) Czynniki chroniące 
stanowią zazwyczaj pozytywne przeciwień-
stwo wymienionych wyżej czynników nega-
tywnych. Jednakże ryzyko nie jest związane 
jedynie z obecnością lub nieobecnością pew-

nych czynników. Każdy czynnik wywiera inny 
wpływ na każdą jednostkę, w zależności od 
jej podatności, wiedzy i postawy. 

Reasumując, istotą nowoczesnych dzia-
łań profilaktycznych jest minimalizowanie 
zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie 
czynników chroniących przed takimi zacho-
waniami. Stawianie sobie za cel, iż pewnego 
dnia zniknie  z życia młodych ludzi alkohol, 
narkotyki czy agresja z góry skazuje nas na 
niepowodzenie. Natomiast wyposażenie mło-
dych ludzi w umiejętności psychospołeczne 
realnie minimalizuje pojawienie się zachowań 
destrukcyjnych w sytuacjach trudnych. Istot-
na jest tutaj rola osób dorosłych i to zarówno 
w nauce owych umiejętności jak i w tworze-
niu warunków do realizacji różnego rodzaju 
działań będących alternatywą dla przysłowio-
wej ławki na rynku. 

Ewa Siwecka 
Pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Tel. 504 – 304 – 881 

StOP dopalaczom
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cO taM SŁycHaĆ POD SOSnaMi?

W dniu 24. 04. 2012 r. dzieci z Przedszkola „Pod Sosnami” 
z grup 5,6 latków pod opieką nauczycielki E. Sroczyńskiej oraz 
4,5,6 latków pod opieką nauczycielki D. Michalik wyruszyły 
na pieszą wycieczkę do zabytkowego kościoła pw. św. Floriana 
w Koprzywnicy. 

Po kościele oprowadzał dzieci przewodnik pan Jan Burek, 
który bardzo ciekawie opowiedział historię kościoła, klaszto-
ru cystersów oraz Koprzywnicy. Z zainteresowaniem oglądały 
wnętrze kościoła: przepiękne ołtarze, ambona, chrzcielnica, 
podnóżki w kształcie lwów, a na ścianach freski. Duże zainte-
resowanie wzbudził sarkofag Niedrzwickich. Ciekawym obiek-
tem stała się wieża i anegdoty związane z jej powstaniem. 
Dzieci poznały również budynki przykościelne: Opatówkę - 
obecnie plebania, starą plebanię, budynek starej szkoły a po-
tem przedszkola, stary młyn jeszcze z czasów cysterskich.

Zatrzymały się przy pomniku poświęconym pamięci pole-
głych partyzantów z oddziału Jędrusiów na placu przykościel-
nym. 

W drodze powrotnej zatrzymały się przy zabytkowym mu-
rze, miejscu pamięci pomordowanych 47 Polaków w czasie II 
wojnie światowej. 

W dniu 22.04.2012r. w miejscowości Ciszyca odsłonięto 
obelisk i tablicę upamiętniającą jedną z ostatnich bitew powsta-
nia styczniowego. O godz. 12:00 w miejscowości  Łukowiec 
odbyła się msza święta, za poległych powstańców w bitwie 
pod Sperandą, a następnie uroczystości przeniesiono do Ciszy-
cy.

Napis na tablicy brzmi: „15 marca 1864r. na polach gminy 
Koprzywnica, pod Łukowcem, Radowążem, Kamieńcem, 
Sperandą i Ciszycą swój ostatni bój z Moskalami stoczyli żoł-
nierze: I Pułku Kieleckiego im. Z Chmieleńskiego i III Pułku 
Stopnickiego K. Kality Rębajły z II Korpusu gen. Józefa Hauke-
-Bosaka. W hołdzie bohaterom walk Powstania Styczniowe-
go 1863-1864 pod Sperandą społeczeństwo Miasta i Gminy 
Koprzywnica”.

W uroczystości odsłonięcia obelisku, wzięło udział kilkaset 
osób-władz Koprzywnicy i mieszkańcy okolicznych miejsco-
wości,  kombatanci, parlamentarzyści, poczty sztandarowe 
organizacji wojskowych, strażaków i szkół gminy. Udział w tej 
patriotycznej uroczystości wzięło także Przedszkole ,,Pod So-
snami”: z p. dyr. mgr Matrą Marczewską  i p. mgr Małgorzatą 
Galek wraz z grupą dziewczynek ubranych w nasze regionalne 
stroje sandomierskie.

ii turniej Wiedzy 
o Ruchu Drogowym 

„JeSteM BezPieczny 
na DRODze” 

dla dzieci przedszkolnych 
5-6 letnich

Turniej odbył  się w dniu 22 maja 2012 r. o godz. 
930, na terenie Mini – miasteczka ruchu drogowego zlo-
kalizowanego przy naszym Przedszkolu. 

Turniej otworzyła Dyrektor Przedszkola p. Marta 
Marczewska. Odśpiewano hymn Przedszkola. Komisję 
Turnieju stanowili przedstawiciele Policji Powiatowej 
w Sandomierzu, przedstawicielki Urzędu Miasta Ko-
przywnica, prezes Spółki Wspólnoty Gruntowej w Ko-
przywnicy, przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej AVI-
VA, sekretarzem komisji była p. Grażyna Milarska. Za 
opracowanie scenariusza i przeprowadzenie  Turnieju 
odpowiedzialne były panie Anna Ciach i Ewa Kornacka.  

Sprawdzian dotyczył wiedzy teoretycznej i praktycz-
nej przedszkolaków. W turnieju udział wzięły drużyny 
ze SP w Koprzywnicy, SP w Niedźwicach, Przedszkola 
w Klimontowie oraz przedszkolaki z Przedszkola  „Pod 
Sosnami” w Koprzywnicy. Sponsorami Turnieju  byli: 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, TUiR SA WARTA, AVIVA,  PZU Sandomierz, 
Spółka Wspólnoty Gruntowej w Koprzywnicy, Komen-
da Powiatowa Policji w Sandomierzu, pan Marek Jońca 
Burmistrz Miasta Koprzywnica, pan Anna Paluch Prze-
wodnicząca Rady Miasta Koprzywnica, pan  Zdzisław 
Nasternak radny powiatu sandomierskiego, pan Jerzy 
Wiśniewski właściciel stacji diagnostycznej w Skrzypa-
czowicach, pan Sylwester Kolasiński właściciel sklepów 
ogólnospożywczych w Koprzywnicy, Piekarnia GS 
Koprzywnica, Bank Spółdzielczy w Koprzywnicy.

Atrakcjami w tym dniu dla wszystkich dzieci były: 
ogromna zjeżdżalnia z firmy AVIVA oraz radiowóz poli-
cyjny Policji  w Sandomierzu.

Opracowała: Marta MarczewskaPrzedszkolaki poznają swoje miasto Koprzywnicę: 
historię, zabytki, tradycję, miejsca pamięci narodowej

Spacerując ulicami poznały budynki użyteczności publicz-
nej: UMiG, Poczta, Policja, Szkoła Podstawowa, ZSO, Ośrodek 
Zdrowia. 

Ta wycieczka na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Tekst:D. Michalik, E. Sroczyńska

Lekcja patriotyzmu

Delegacja przedszkola złożyła kwiaty pod tablicą pamiąt-
kową. Na zakończenie uroczystości odbył się pokaz strzelania 
w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Buska Zdroju 
„Pułk Żuawów Śmierci” i występ zespołu „Powiślanie”.

To była żywa lekcja patriotyzmu.
Opracowała:  Małgorzata Galek
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Podczas Pikniku celebrowano trzy święta: Dzień  Matki, 
Dzień Dziecka, Dzień Ojca. Intencją spotkania była wspaniała 
rodzinna zabawa, integrująca  małą i dużą społeczność, inte-
grująca  rodziny przedszkolaków. Gośćmi specjalnymi Pikniku 
byli m.in. Pani Dorota Kruszec – Nowińska z wnusią Gabrysią 
oraz Pan Marcin Palutkiewicz, absolwent naszego przedszko-
la, obecnie student reżyserii w Krakowie, który filmował, doku-
mentował naszą imprezę. 

Za opracowanie scenariusza i przeprowadzenie imprezy 
odpowiedzialne były: Dyrektor Marta Marczewska i zastępca 
dyrektora Grażyna Milarska. Część artystyczną w wykonaniu 
dzieci przygotowana została przez Panie nauczycielki poszcze-
gólnych grup.

W dniu 25. 04. 2012 r. w kąciku regionalnym naszego 
przedszkola odbyło się spotkanie dzieci  z grup III i IV 
z przedstawicielkami zespołu ludowego Powiślanie: 
panią Barbarą Gorycką i panią Anną Ozdobą ubrane 
w stroje ludowe sandomierskie. Panie pokazały dzieciom 
z czego składa się ludowy strój sandomierski i jakie ma 
kolory. Pani A. Ozdoba pokrótce opowiedziała o po-
wstaniu i działalności zespołu. Zespół ten jest zespołem 
śpiewaczym i działa przy MGOKiS w Koprzywnicy.

W dalszej części spotkania panie zaprezentowa-
ły piosenkę ludową o Koprzywnicy, kilka przyśpiewek 
i piosenek ludowych. Zachęciły dzieci do wspólnego 
śpiewania refrenu, co dzieciom bardzo się podobało. 
Dzieci zaprezentowały swoją piosenkę „Przedszkolaczek 
jestem z miasta Koprzywnica”.

Spotkanie odbyło się w miłej, radosnej i rozśpiewanej 
atmosferze.   

Tekst:D. Michalik, E. Sroczyńska

02.06.2012 r. - Piknik Rodzinny w Przedszkolu „Pod Sosnami”

„Rodzice dzieciom - dzieci rodzicom”
Atrakcją Pikniku był Teatr Rodziców, przygotowany pod 

kierunkiem dyrektor Marty Marczewskiej. Aktorzy – Rodzice 
zaprezentowali dzieciom bajkę „Zabawa w Śpiącą Królewnę”. 
Przedstawienie przyjęte zostało  z wielkim aplauzem widzów. 
Wykonawcom dało wiele satysfakcji i zadowolenia.

Podczas pikniku czynna była loteria fantowa sponsorowa-
na przez przyjaciół Przedszkola. Serdecznie dziękujemy im za 
przekazane dary. Był też kiermasz prac plastycznych dzieci. 
Ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego dla rodziców pt. 
,,Przyroda wokół przedszkola w czterech porach roku”. I miej-
sce przyznano Pani Lidii Jaworowskiej, II miejsce ex aequo 
– Anna Kolasińska, Lucyna Radzim, Anna Wiśniewska. Go-
ściem Pikniku była Pani Barbara Gorycka członkini zespołu 
Powiślanie – zaprezentowała wiązankę utworów tego zespołu 
przy akompaniamencie pana Pawła Łacha naszego muzyka – 
rytmika. Piosenką przewodnią imprezy była piosenka „Pobie-
gajmy razem” autorstwa Marty Marczewskiej i Pawła Łacha.

Podczas całego pikniku działała mała gastronomia przy-
gotowana przez Radę Rodziców oraz panie Kucharki naszego 
przedszkola. Czas Rodzicom i dzieciom umilały panie nauczy-
cielki organizując ciekawe i zabawne konkursy, gry integrujące 
małą i dużą społeczność.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowa-
nym w organizację pikniku.

Opracowała: Marta Marczewska

SPOtKanie 
z przedstawicielkami  

zespołu ludowego Powiślanie
W kalendarzowym Dniu Dziecka wszystkie dzieci oczeku-

ją przyjemności, łakoci, zabaw i imprez. Przecież to ich dzień, 
jeden z najważniejszych w roku.

W związku z tym w dn. 02.06.2012r. Koło Gospodyń Wiej-
skich w Błoniu zorganizowało dla chętnych dzieci z Błonia 
,,Dzień Dziecka”. Impreza ta nie odbyła by się bez wsparcia 
finansowego KGW i rodziców. Za  pomoc dziękujemy  jak za-
wsze niezagapionym rodzicom. Pierwszym punktem naszej 
imprezy była wycieczka do Kurozwęk. Udaliśmy się tam au-
tokarem. Wyjazd był o godz. 930. W Kurozwękach na uczest-
ników wyjazdu czekało wiele atrakcji. Pierwsza to zwiedzanie 
jednego z najpiękniejszych kompleksów zabytkowych w Pol-
sce – pałac w Kurozwękach. Chociaż zwiedzanie pałacu było 
bardzo ciekawe to jednak wszyscy z niecierpliwością czekali 
na główny punkt programu, którym było ,,Safari bizon”. Mieli-
śmy szczęście – podczas naszego safari na łące pasło się wiele 
młodych bizonów. Mali wycieczkowicze chętnie zwiedza-
li także tutejsze Mini-ZOO czyli strusie, lamy, dziki. Kolejna 
atrakcją była jazda na kucyku. Wszystkie dzieci mogły popró-
bować swych sił w jeździe konnej. Na zakończenie pobytu 
w Kurozwękach uczestnicy wyjazdu wesoło bawili się na spe-
cjalistycznym  placu zabaw wśród zieleni.

Około godziny 1430 wyruszyliśmy w powrotna drogę do 
Błonia. Po powrocie wszystkie dzieci zostały zaproszone na 

Koło Wędkarskie PZW nr 37 w Koprzywnicy w dniu 
19.05.2012r.organizowało zawody wędkarskie o Mistrzostwo 
Koła. W zawodach tych brało udział 20 wędkarzy w tym dwóch 
kadetów do lat 14-tu. Mistrzem Koła został Mariusz Okoń nato-
miast v-ce mistrzem był Grzegorz Gawroński. Tytuł Mistrza Koła 
daje zawodnikowi prawo startu w zawodach o mistrzostwo okrę-
gu PZW w Tarnobrzegu. Pan Mariusz Okoń na tych zawodach 
zajął siódme miejsce a Grzegorz Gawroński  drugie.

Ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu dla dzie-
ci jest wędkowanie. Dlatego co roku organizowane są zawody 
wędkarskie dla dzieci z okazji ,,Dnia Dziecka”. 01.06.2012r. 
nad koprzywnicki zalew przybyły dzieci ze Szkół Podstawo-
wych w Koprzywnicy, Gnieszowic i Niedźwic. Uroczystość tę 
otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Marek Jońca. 
W zawodach I miejsce zdobyła Justyna Ciach, II miejsce zajęła 
Magdalena Krawczyk a na III miejscu uplasował się Mariusz Za-
ręba. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone upominkami, pacz-
kami ze słodyczami oraz gorącą kiełbaską z grilla. Natomiast za 
zdobyte I, II i III  miejsce dzieci zostały uhonorowane pucha-
rami, które osobiście wręczyła pani Sekretarz Dorota Kruszec-
-Nowińska wraz z panią Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ko-
przywnicy Anną Paluch. Całą imprezę przygotował Prezes Koła 
pan Janusz Batogowski. Serdeczne podziękowania należą się 
sponsorom: Okręgowi PZW w Tarnobrzegu, Urzędowi Miasta  

Dzień Dziecka w Błoniu

grilla, który został zorganizowany w otoczeniu pięknej i ma-
lowniczej przyrody naszego parku. Tu czekały na wszystkich 
kiełbaski i napoje. Rozpoczęło się wspólne biesiadowanie, 
zabawy i konkursy. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci 
piłek, baniek mydlanych, długopisów i czekolad. Nagrodami 
pocieszenia dla wszystkich uczestników były słodkie, kolorowe 
lizaki.

Pogoda nam dopisała. Mamy nadzieję, że przygotowany 
przez nas Dzień Dziecka podobał się dzieciom i będą mile 
wspominać dzień spędzony z paniami z KGW w Błoniu.

Bożena Maciąg

W Koprzywnicy ryba bierze 

i Gminy w Koprzywnicy, panu Sylwestrowi Kolasińskiemu, 
sklepom wędkarskim w Tarnobrzegu, Sandomierzu i  Ostrow-
cu Świętokrzyskim, Zakładom Gazowniczym w Sandomierzu. 
Dzięki sponsorom wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słody-
czami oraz nagrody rzeczowe. 

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii Koła Wędkarskie-
go będzie zbliżający się Jubileusz 25-lecia Koła, na który już 
dziś zapraszam.

Prezes Koła Wędkarskiego w Koprzywnicy Janusz Batogowski
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Dnia 24 maja 2012r. w Domu Kultury 
w Koprzywnicy odbyło się uroczyste spotka-
nie z Jubilatami, którzy przeżyli w jednym 
związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Do-
stojnych Jubilatów powitał Burmistrz Miasta 
i Gminy Marek Jońca przekazując wyrazy 
uznania dla trwałości związków oraz znako-
mitego zdrowia. W imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej medale ,,Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” wręczył również p. Ma-
rek Jońca.

Pierwszym miejscem spotkania grupy był 
dom kultury w Koprzywnicy. To tam zapozna-
no gości z działalnością instytucji, omówiono 
przykłady współpracy i aktywności lokalnych 
społeczeństw w naszej gminie a także w re-
gionie. Powstał klimat poznania lokalnych 
twórczyń, przedstawicielek KGW z terenu 
gminy, które zaprezentowały swoje wyroby 
rękodzielnicze, m.in. Alicja Krawczyk, Małgo-
rzata Sarzyńska, Małgorzata Żwirek, Dorota 
Bokwa, Małgorzata Grudzień, Renata Ma-
zurkiewicz.

Panie aktywnie uczestniczyły w warszta-
tach plastycznych, z zainteresowaniem zwie-
dzały wystawy oraz degustowały wyśmienitą 
specjalność regionalną- błońską bułeczkę 
z owocami. 

Z uwagi na to, iż w programie pierwszego 
dnia wizyty było poznanie atrakcji na Sando-
mierskim Szlaku Jabłkowym emitowany został 
film o szlaku.

W dalszą podróż grupa udała się na zwie-
dzanie wybranych fragmentów trasy szlaku.

W dniu 1 czerwca 2012, na terenie pocy-
sterskiego ogrodu uczniowie z Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi 
Sandomierskiej wraz z Fundacją Rolniczej 
Różnorodności Biologicznej AgriNatura re-
alizowali w ramach projektu  „MAM SWOJE 
ZDANIE - Edukacja dla demokracji w szko-
łach rolniczych akcję lokalną. Dom Kultury 
w Koprzywnicy  pod kierownictwem Pani Ali-
cji Stępień oraz Stowarzyszeniem 800-lecia 
Opactwa Cysterskiego „Ku Przyszłości” od-
powiadali za tę akcję, tj. prace pielęgnacyjne 
w ogrodzie pocysterskim. Zadanie realizowała 
klasa III technikum ogrodniczego z  Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Ziemi Sandomierskiej.

 Celem było podniesienie estetyki ogrodu 
pocysterskiego przy klasztorze w Koprzyw-
nicy poprzez aranżację i pielęgnację zieleni,  
nasadzenia rodzimej roślinności, a szczególnie 
bukszpanów a zarazem podniesienie atrakcyj-
ności turystycznej Gminy Koprzywnica.  Ma-
teriał roślinny zakupiono w ramach projektu 
realizowanego przez Fundację AgriNatura 
z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 
przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcar-

skiego programu współpracy z nowymi kraja-
mi członkowskimi Unii Europejskiej.

W Koprzywnicy gościliśmy jeszcze jed-
na grupę młodzieży - podopiecznych  MOW 
w Zawichoście, którzy  uczęszczali na szkolenia 
z zakresu agroturystyki. Szkolenie realizowane 
było przez Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach - Ośrodek Kształcenia Zawodowego 
w Sandomierzu. Zajęcia te odbywały się dzię-
ki Stowarzyszenie PROREW w Kielcach, które 
zajmowało się poddziałaniem 7.2.1  Priorytetu 
VII PO KL „Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 
realizowało  projekt „Dzisiaj wykluczenie, jutro 
zatrudnienie”, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Głównym celem szkolenia  dla młodzieży, 
było nabycie  teoretycznych i praktycznych 
umiejętności w zakresie tworzenia i prowa-
dzenia działalności agroturystycznej.

W ramach zajęć uczestnicy szkolenia zdo-
bywają podstawy wiedzy z zakresu  prowadze-
nia gospodarstw agroturystycznych oraz ak-
tywnie uczestniczy w zajęciach praktycznych.

naSaDzenia

aktywne kobiety z cieszanowa 
w koprzywnickim domu kultury

W ramach wizyty studyjnej 16 i 17 czerwca b.r. zorganizowanej przez opieku-
na Inkubatora Trzeciego Sektora w Cieszanowie panią Barbarę Broź, 67 kobiet 
członkiń Gminnego Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie 
zagościło na Ziemi Sandomierskiej. 

W Wielogórze gm. Samborzec o działal-
ności KGW i stowarzyszeniu Hipoterapeutycz-
nym Stadniny Koni Samborzec opowiedział 
prezes Jerzy Marcjan, o doświadczonych 
i bogatych w pomysły paniach z KGW w Bło-
niu opowiadała jego przewodnicząca a zara-
zem przewodnicząca RM Anna Paluch a Ma-
ria Juda i Halina Jakuszewska poczęstowały 
gości „praznalami” w Izby Regionalnej.

Dalej w programie było zwiedzanie Izby 
Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie, 

pobyt w gospodarstwie agroturystycznym 
Haliny Wojtas „Wojtasówka” i degustacja 
wina z „Winnicy Sandomierskiej” Marcelego 
Małkiewicza z Gór Wysokich, gm. Dwikozy.

Pod koniec dnia na grupę czekał pyszny 
obiad z potrawami regionalnymi przygotowa-
ny przez KGW Nawodzice gm. Klimontów 
oraz spotkanie z przedsiębiorczymi kobietami 
w Beradzu, zwiedzanie wystawy malarskiej 
w GOK oraz  Parku Katyńskiego w Byszowie. 
Drugi dzień pobytu goście spędzili w pięknym 
Sandomierzu.

A.S.

ZŁOTE GODY
Na uroczystości tej gościli również: p. 

Kazimierz Kotowski – przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego, p. Anna Paluch – Prze-
wodnicząca Rady Miasta, p. Dorota Kruszec-
-Nowińska sekretarz UMiG, p. Alicja Stępień 
Dyrektor MGOKiS oraz p. Janina Mazurkie-
wicz Z-ca Kierownika USC. Wśród gości byli 
również przedstawiciele rodzin szacownych 
Jubilatów. Medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie otrzymali:

Danuta i Kazimierz Bokwowie
Janina I marian Brzezińscy
Kazimiera i Marian Dereniowie
Marianna i Jan Forcowie
Maria i Julian Galkowie
Krzysztofa i Józef Janosowie
Stefania i Jan Kaczorowscy
Władysława i Tadeusz Kiliańscy
Stefania i Ignacy Kowalscy
Marianna i Edward Kubiccy
Marianna i Daniel Krzemieniowie
Marianna i Stanisław Lasotowie
Janina i Zenon Lasotowie
Urszula i Aleksander Lipińscy
Kazimiera i Jan Mzurowie
Janina i Edward Papkowie
Zofia i Marian Rakowie
Maria i Mieczysław Sierantowie
Marianna i Henryk Słabowie
Danuta i Bogdan Sołtykowie

Stefania i Tadeusz Sołtykowie
Marianna i Józef Strójwąsowie
Sabina i Zdzisław Swatkowie
Filomena i Zdzisław Szubstarscy
Florentyna i Zygmunt Świstakowie
Teresa i Józef Wilkowie
Elżbieta i Kazimierz Ziółkowscy
Stefania i Marian Zwolscy
Teofila i Zygmunt Żołnowscy
Krystyna i Jan Żurawiowie

Oprócz medali szacowni Jubilaci otrzyma-
li kwiaty oraz dyplomy. Następnie wzniesiono 
toast lampką szampana. Po oficjalnej części 
nadeszła pora na poczęstunek.

Na okazję Jubileuszu Pożycia Par dla 
wszystkich gości na scenie koprzywnickiego 
Domu Kultury wystąpiły dzieci i młodzie dzia-
łające przy MGOKiS.

Janina Mazurkiewicz
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X Jubileusz 
Tegoroczne Święto 
ziemi Koprzywnickiej 
17.06.2012 r. zbiegło 
się z uroczystościami 
strażackimi. Pogoda 
tego dnia wyjątkowo 
dopisała. 

Święta Ziemi Koprzywnickiej
Święto tradycyjnie już rozpoczęło się od 

biegów, a były nimi ,,Bieg po zdrowie” skiero-
wany dla dzieci i młodzieży oraz IX Ogólno-
polski Bieg Jędrusiów. A tak przedstawiają się 
wyniki w poszczególnych kategoriach biegu:

Ważnym elementem zdrowego trybu ży-
cia jest sport. W IX Biegu Jędrusiów wzięło 
udział wielu uczestników, najstarszym z nich 
był 65 letni p. Andrzej Gawroński od lat zwią-
zany z koprzywnickim klubem sportowym KS 
Koprzywianką. Zwycięzcy biegów otrzyma-
li nagrody ufundowane przez tegorocznych 
sponsorów święta:

Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju 
Regionalnego LGD, Spółka Wspólnoty Grun-
towej w Koprzywnicy, Bank PKO SA w San-
domierzu, P.P.H.U ,,Karoceza” Cezary Luzak, 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ko-
przywnicy, Gremium, Sklep spożywczy Zofia 
i Waldemar Siweccy, i Maria Głodowska, Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących w Koprzyw-
nicy, Koło Wędkarskie nr 37 w Koprzywnicy, 
Sklep wielobranżowy  Jarosław Materkowski, 
Ryszard Skrok – Usługi Transportowe, MAXI-
POL – Paweł Ćwiertniewski, Zakład Kosme-
tyczny ,,Margaret” Małgorzata Palutkiewicz, 

Sklep spożywczy – Sylwester Kolasiński, Mira-
ge - Mirosław Giza. 

W trakcie trwania biegów rozpoczął się 
program artystyczny, podczas którego dzieci 
i młodzież prezentowały swój dorobek arty-
styczny. Wystąpiły dzieci z ,,Przedszkola pod 
Sosnami” oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Koprzywnicy, niestety z przyczyn technicz-
nych (braku prądu) nie wystąpiła młodzież 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Po prze-
rwie na scenie pojawiły się grupy działające 
przy MGOKiS. Całą imprezę poprowadziła p. 
Grażyna Szlęzak-Wójcik z Radia Kielce.

Wieczorem publiczność oklaskiwała wy-
stęp legendarnego kabaretu ,,Trzeci oddech 
kaczuchy”, który prezentował m.in. humor 
strażacki oraz zespół MAXEL, twórcę takich 
utworów jak: ,,Lekcja miłości” czy ,,Już nie 
jesteś sam” a do tańca zachęcał wszystkich 
zespół VARIAX.

lz

W IX Biegu Jędrusiów zwyciężyli
W kategorii mężczyzn W kategorii kobiet
1. Czarnecki Rafał 1. Rutyna Agnieszka 
2. Borkowski Mateusz 2. Ciach Małgorzata
3. Dudek Szymon 3. Stępniewska Daria

Przedszkolaki
1. Stępniewski Adrian
2. Lasota Hubert

I-III kl. SP
1. Gromada Wiktoria
2. Zaręba Mateusz
3. Stępniewski Dominik

IV-VI kl. SP
1. Kapuściński Hubert
2. Gromada Karolina
3. Pietrzykowska Aleksandra

Gimnazjum
Chłopcy Dziewczęta
1. Koziarski Wojciech 1.  Wilk Paulina
2. Kamaj Przemysław 2. Stępniewska Diana
3. Rowiński Dominik 3.  Marzec Katarzyna
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

W dniach od 28 maja do 2 czerwca sied-
mioro uczniów Szkoły Podstawowej w Ko-
przywnicy wraz z opiekunem uczestniczyło 
w wycieczce autokarowej do Parlamentu Eu-
ropejskiego. W tym gronie znaleźli się ucznio-
wie, którzy w ostatnim roku nauki uzyskali 
najwyższą średnią z przedmiotów nauczania 
i otrzymali wzorowe zachowanie. Byli to: 
Małgorzata Klubińska, Ola Podlewska, Mar-
tyna Żwirek, Weronika Solpa, Wiktoria Suro-
wiec, Jakub Floras, Karol Stępień. Opiekunką 
uczniów była pani Jola Bzduch. Uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce już 
po raz drugi dzięki staraniom pani dyrektor Te-
resy Majczak, na zaproszenie europosła pana 
Pawła Zalewskiego.

 29 maja szkolni turyści spędzili cały dzień 
w Berlinie, gdzie zwiedzili: Stadion Olimpijski, 
Reichstag, zobaczyli Bramę Brandenburską 
i Mur Berliński. Usłyszeli historię tych miejsc. 

30 maja rano grupa dotarła do malowni-
czo położonego w belgijskich Ardenach Pol-
skiego Ośrodka Wakacyjnego „Millenium” 
Centre Polonais de Vacances w Combain – la- 
Tour, gdzie po zakwaterowaniu się zwiedzi-
ła najbliższą okolicę. Wieczorem odbyła się 
wspólna biesiada, podczas której uczestnicy 
wycieczki z różnych części Polski mogli się 
lepiej poznać. 

Kolejnego dnia po śniadaniu wszyscy wy-
ruszyli na spotkanie z panem posłem Pawłem 

Najlepsi uczniowie w Szkole Podstawowej 
im. Wł. Jasińskiego na koniec roku szkolnego 
zostali szczególnie uhonorowani.

Tytuł Duma Szkoły otrzymali następujący 
uczniowie klas szóstych:
• Emilia Lichocka – za reprezentowanie szko-

ły w środowisku lokalnym oraz osiąganie 
wysokich miejsc i wyróżnień w licznych 
konkursach;

• Michał Klusek – za reprezentowanie szkoły 
w środowisku lokalnym oraz osiąganie wy-
sokich miejsc i wyróżnień w licznych kon-
kursach;

• Aleksandra Łuczak – finalistka Wojewódz-
kiego Konkursu Humanistycznego; finalist-
ka Olimpiady Liturgicznej o Słudze Bożym 
Wincentym Granacie; wyróżnienie w regio-
nalnym Konkursie Ekologicznym „Przyjaciel 
Przyrody”; uzyskanie najwyższej średniej 
ocen z przedmiotów nauczania i wzorowe 
zachowanie;

• Michał Nowiński – finalista Konkursu Mate-
matyczno – Przyrodniczego;

• Wiktoria Surowiec – I miejsce w XII Regio-
nalnym Konkursie Ekologicznym „Przyjaciel 
Przyrody”;

Tytuł Przyjaciel Nauki otrzymali następu-
jący uczniowie klas piątych:
• Agnieszka Krala – wyróżnienie w regional-

nym Konkursie Ekologicznym „Przyjaciel 
Przyrody”; III miejsce w Międzyszkolnym 
Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym 
dla klas V-tych;

• Aleksandra Wołek - II miejsce w Międzysz-
kolnym Konkursie Matematyczno – Przy-
rodniczym dla klas V-tych; II miejsce w wo-
jewództwie w Ogólnopolskim Konkursie 
Języka Niemieckiego „Jersz – Łowcy Ta-
lentów Sprachdoktor 2012”; uzyskanie naj-
wyższej średniej z przedmiotów nauczania 
i wzorowe zachowanie;

• Michał Ordon – V miejsce w wojewódz-
twie w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej;

• Nadia Komorowska – I miejsce w woje-
wództwie w Ogólnopolskim Konkursie Ję-
zyka Niemieckiego „Jersz – Łowcy Talentów 
Sprachdoktor 2012”.

JESTEŚMY Z NICH
 DUMni

Uczennica klasy V c Kamila Materkow-
ska zajęła I miejsce w kategorii szkół podsta-
wowych w konkursie literackim ogłoszonym 
przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywa-
telskiej oraz  Świętokrzyskie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli w Kielcach pod hasłem: 
„Czy patriotyzm ma sens w dzisiejszych cza-
sach?” Konkurs skierowany był  do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgim-
nazjalnych.
• Honorowy patronat nad Konkursem objęli:
• Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-

-Koruba
• Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

Adam Jarubas
• Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata 

Muzoł
• Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski

Cele Konkursu:
1. Wywołanie refleksji nad potrzebą definio-

wania współczesnego patriotyzmu.
2. Poszukiwanie przykładów postaw i zacho-

wań wartych naśladowania.
3. Kształtowanie kompetencji społecznych, 

obywatelskich i patriotycznych.

Zadanie konkursowe polegało na napisa-
niu opowiadania fabularyzowanego z dialo-
giem dotyczącego tematyki Konkursu. Na kon-
kurs wpłynęło ponad 200 prac we wszystkich 
kategoriach. Tym bardziej cenny jest sukces 
Kamili. 

Wręczenie nagród nastąpiło 22 czerwca 
podczas  uroczystości otwarcia Ośrodka Myśli 
Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. 

Wśród zaproszonych gości, reprezentan-
tów władz państwowych, kościelnych i woj-
skowych, a także kombatantów, znalazły się 
postacie niezwykłe, jak np. Adam Komorow-
ski - syn gen. Tadeusza „Bora” Komorowskie-
go, Komendanta Głównego Armii Krajowej 
i dowódcy Powstania Warszawskiego.

Sukces Kamili w konkursie

W dniu 25 czerwca b.r. podczas Szkol-
nego Dnia Bez Przemocy odbył się finał 
akcji „Warto Być Dobrym”. Szczęśliwcem, 
który wylosował rower marki Cross 

Warto Być Dobrym o wartości ok. 1000 zł został uczeń klasy 
V „a” Tomasz Napieracz. 

Gratulujemy zwycięzcy! 
Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie 

„Przyjazna Szkoła” z Krakowa. 
Szkolny Koordynator Akcji

Jolanta Ordon

Wizyta W BRUKSeLi

Zalewskim w Parlamencie Europejskim. Przed 
spotkaniem podziwiali Atomium. Wizyta 
w Parlamencie Europejskim trwała dwie go-
dziny. Na wstępie pan poseł wyjaśnił struktury 
Parlamentu i opowiedział młodzieży o swojej 
działalności parlamentarnej, po czym nastąpi-
ło zwiedzanie gmachu. Pozostała część dnia 
upłynęła na spacerach po rynku brukselskim 
i zwiedzaniu Katedry św. Michała i św. Guduli. 

W drodze powrotnej grupa zatrzymała się 
w Kolonii, aby zwiedzić zabytki tego miasta. 
Wycieczka dostarczyła uczestnikom niezapo-
mnianych wrażeń i na długo pozostanie w ich 
pamięci. 

Jolanta Bzduch

,,Jeśli chcemy żyć w kraju mądrych, uczci-
wych i kulturalnych ludzi, zadbajmy o to, by 
codzienne, głośne czytanie stało się priory-
tetem w naszym domu oraz w przedszkolu 
i w szkole naszego dziecka” – ta myśl stała się 
inspiracją  do włączenia Szkoły Podstawowej 
w Koprzywnicy  do akcji „Cała  Polska czyta 
dzieciom’’ poprzez organizację szkolnej edy-
cji. Działania nasze zostały ujęte w projekt 
pod nazwą „Cała Koprzywnica czyta dzie-
ciom’’ i połączone z upamiętnieniem wybit-
nego Polaka – Janusza Korczaka w związku 
z ustanowieniem roku 2012 – Rokiem Janusza 
Korczaka. 

 Celem naszego przedsięwzięcia było 
kształtowanie nawyku czytania, rozwijanie ję-
zyka, pamięci, i wyobraźni dziecka oraz  bu-
dowanie mocnych więzi emocjonalnych mię-
dzy dorosłym a dzieckiem. 

Akcję naszą przeprowadziliśmy 15.06. 
2012r . Tego dnia w naszej szkole zaproszo-
ne osoby  czytały wybrane przez nauczycieli 

„cała Koprzywnica czyta dzieciom’’

książki. W tym dniu swój czas poświęciły na 
czytanie dzieciom znane i szanowane osoby 
z naszej gminy, a mianowicie:

 Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy pani Alicja 
Stępień, Burmistrz Miasta i Gminy Koprzyw-
nica pan Marek Jońca, Dyrektor Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Medyk’’ 
w Koprzywnicy pan Marek Majkowski oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy 
pani Teresa Majczak.

Dzieci z klas 0-III z wielkim zainteresowa-
niem słuchały czytanych fragmentów książek 
tj. ,,Króla Maciusia I’’ Janusza Korczaka, ba-
śni H.CH. Andersena-,,Nowe szaty cesarza’’, 
,,Piątki z Zakątka’’ Krystyny Drzewieckiej 
i ,,Koszmarnego Karolka’’ –Franceski Simon. 
Mamy nadzieję, że ta akcja zachęci uczniów 
do oderwania się od komputera czy telewizo-
ra i sięgnięcia po  książkę, bo przecież lubić 
czytanie - to znaczy godziny nudów, które 
każdy człowiek miewa w życiu, zamieniać na 
godziny radości”.

R. Kaczor-Zwolska i A. Skolak
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1.06.2012 w Szkole Podstawowej w Ko-
przywnicy odbył się Środowiskowy Festyn 
Zdrowia pod hasłem ,,Aby zdrowym być, 
trzeba umieć żyć”. Główne punkty festy-
nu to podsumowanie projektów ,,Czas na 
zdrowie” i ,,Nie pal przy mnie proszę”, 
projekcja filmu ,,Śmietnik w mojej gło-
wie”, degustacja zdrowej żywności przy-
gotowanej przez rodziców oraz zabawy 
i gry sportowe. Przez trzy miesiące szkoła 
realizowała ogólnopolski projekt edukacyj-
ny Czas na zdrowie, którego celem  była 
promocja zdrowego odżywiania, żywności 
ekologicznej i aktywności fizycznej. Orga-
nizatorem Projektu  była Fundacja Banku 
Ochrony Środowiska. Projekt prowadzony 
był w dwóch etapach: pierwszy polegał 
na powołaniu zespołu uczniów, zdobyciu 
wiedzy na temat zdrowego odżywiania, 
wypromowaniu jej wśród społeczności 
szkolnej i lokalnej oraz organizacji apelu, 
drugi etap to przygotowanie i organiza-
cja  Środowiskowego Festynu Zdrowia-co 
było kluczowym elementem Projektu. Naj-
większą atrakcją w tym dniu dla naszych 

25 maja 2012 r. o godz. 11.00 w Szkole 
Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Koprzyw-
nicy odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Re-
cytatorski Poezji Zbigniewa Kabaty. Profesor 
Z. Kabata jest autorem hymnu koprzywnickiej 
podstawówki. Celem konkursu jest integro-
wanie uczniów Rodziny Jędrusiowych Szkół, 
którą tworzą placówki oświatowe z Mielca, 
Gawłuszowic, Sulisławie, Smerdyny, Połańca 
i Koprzywnicy. 

Honorowy patronat nad tegorocznym 
konkursem objęła Delegatura Instytutu Pa-

Xiii Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski Poezji zbigniewa Kabaty

mięci Narodowej w Kielcach. Zgodnie z re-
gulaminem każdą szkołę reprezentowało 
dwóch uczniów wyłonionych w eliminacjach 
wewnątrzszkolnych. Z naszej szkoły wystą-
piła Joanna  Mianowska z klasy VI-tej oraz 
Aleksandra Wołek z klasy V-tej. Tegorocznej 
uroczystości wyjątkowo towarzyszył sztandar 
naszej szkoły, ponieważ 25 maja 2011 roku 
decyzją kierownika Urzędu do Spraw  Kom-
batantów i Osób Represjonowanych szkoła 
została wyróżniona medalem „Pro memoria” 
za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o lu-
dziach i ich czynach w walce o niepodległość 
Polski podczas II wojny światowej i po jej za-
kończeniu. Dekoracji sztandaru dokonał pan 
pułkownik Roman Stefański podczas ubiegło-
rocznego konkursu. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: kom-
batanci p. Stefan Świerczek, p. Wojciech 
Targowski, p. Jan Wieczorek syn „Chebon-
sa”, przedstawiciel Delegatury IPN z Kielc p. 
dr Ryszard Śmietanka- Kruszelnicki, przed-
stawiciele władz samorządowych p. Dorota 
Kruszec- Nowińska i p. Anna Paluch, dyrek-
torzy placówek oświatowych p. Marta Mar-
czewska, p. Mirosław Sarzyński, prezes  Sto-
warzyszenia  Hipoterapeutycznego  p. Jerzy 
Marcjan, p. Katarzyna Ciźla i p. Małgorzata 
Polasz z Biblioteki Miejskiej w Sandomierzu 
oraz przedstawiciele instytucji z terenu naszej 
gminy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz 
sponsorzy. 

Recytatorzy zachwycili słuchaczy in-
terpretacją i dykcją, ujęli zaangażowaniem, 
oczarowali treścią wygłaszanych utworów, 
dlatego też komisja, której przewodniczącą 
była dyrektor Biblioteki Miejskiej w Koprzyw-
nicy p. Mirosława Komaniecka i członkowie, 

,,aby zdrowym być, trzeba umieć żyć”
uczniów była degustacja różnorodnych, 
zdrowych  potraw przygotowanych przez 
licznie przybyłych rodziców. Festyn, 
który odbył się w Dniu Dziecka był jed-
nocześnie okazją do zabaw i gier sporto-
wych, w których uczestniczyli wspólnie 
rodzice i dzieci oraz uczniowie z zaprzy-
jaźnionych szkół w gminie: uczniowie 
z Publicznej Szkoły im. S. Żeromskiego  
w  Niedźwicach i Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Gnieszowicach prowadzo-
nej przez Stowarzyszenie Hipoterapeutycz-
ne. Podczas festynu odwiedziło nas wielu 
znakomitych gości na czele z władzami 
miasta i gminy: burmistrz MiG Koprzyw-
nica p. Marek Jońca, sekretarz MiG Ko-
przywnica p. Dorota Kruszec-Nowińska, 
przewodnicząca Rady Miejskiej p. Anna 
Paluch, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w  Sandomierzu p. 
Róża Szcześniak, dietetyk szpitala w San-
domierzu p. Iwona Żyłka, kierownik NZOZ 
w Koprzywnicy p. Marek Majkowski, pre-
zes GS w Koprzywnicy p. Andrzej Zając.

B.M.

opiekunowie recytujących uczniów, mieli bar-
dzo trudne zadanie. 

Wyniki konkursu: w kategorii szkół podsta-
wowych:

I m. - Patrycja Woźniak, Mielec, „Gdybym 
spotkał się…”

II m. - Joanna Mianowska, Koprzywnica, 
„Nie przypinajcie mi…”    

III m.- Ilona Obonia, Smerdyna, „Sztan-
dar”

w kategorii gimnazja i liceum:
I m. – Aleksandra Kieszkowska, Połaniec, 

„Urna”
II m. – Katarzyna Dobrowolska, Połaniec, 

„Ballada o cekaemie”
III m. – Sandra Rogala, Czajków, „Była 

młodość…”
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody 

i po wspólnej fotografii podzielili się z innymi 
refleksjami i wrażeniami przy obiedzie. 

Jolanta  Bzduch

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

Już po raz czwarty uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Niedźwicach wraz z opieku-
nem zwiedzili Parlament Europejski. 

W tym roku  wycieczka ta miała miejsce 
w dniach 28.05 – 02.06, a tej przyjemności 
dostąpiło 7 uczniów klasy szóstej wraz z pa-
nem dyrektorem Krzysztofem Chmielowcem.

Tak jak w poprzednich latach, tak i teraz 
pomysłodawcą i organizatorem był Europoseł 
Paweł Zalewski.

W tym roku nasi podróżnicy zwiedzili Ber-
lin, a w nim: Stadion Olimpijski, Bramę Bran-
derburską, Mur Berliński, Reichstag, Kolumnę 
Zwycięstwa. Noc spędzili w Polskim Ośrodku 
Wakacyjnym „Millenium” położonym w bel-
gijskich górach Ardenach. Kolejny dzień po-
święcili na zwiedzanie Parlamentu Europej-
skiego, Wielkiego Placu w Brukseli, Katedry 
św. Michała i św. Guduli. W drodze powrotnej 
zwiedzili Kolonię w Niemczech.  

Wycieczka ta dostarczyła wszystkim 
uczestnikom niezapomniane wrażenia, ale 
przede wszystkim zwiększyła ich wiedzę i do-
świadczenie. aa

DzieŃ Bez PaPieROSa
Na trwałe w Szkole Podstawowej w 

Niedźwicach w ceremoniał szkolny wpisał 
się „Dzień bez Papierosa”, który jak co roku 
odbywa się 31 maja. W tym dniu ucznio-
wie kl. V przedstawili inscenizację walki z 
nałogiem, która miała na celu uświadomie-

nie dzieciom czym jest nałóg palenia i jaki 
wpływ ma na organizm ludzki. Uczniowie 
wcielając się w role lekarza, nauczyciela 
i młodzieży zaprezentowali scenki w spo-
sób bardzo ciekawy i zabawowy. Na koniec 
uczniowie zaśpiewali piosenkę ,,Papieros”.

pedagog szkolny

Wizyta W PaRLaMencie 
eUROPeJSKiM
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DzieŃ zieMi 2012
19 kwietnia 2012r. w Szkole Podstawowej w 

Niedźwicach zorganizowane zostały obchody 
Dnia Ziemi. Uczniowie z koła przyrodniczego 
z kl.VI wcielili się w postacie bajkowych Eko-
smerfów, chcąc w sposób zabawny i żartobliwy 
zwrócić uwagę społeczności uczniowskiej na 
ważność problemu ochrony środowiska. Insceni-
zacja zakończona została piosenką ,,Żyj z przy-

eKOLOGiczny HaPPeninG
ULICZKAMI NIEDŹWIC I ZBIGNIEWIC

FeStyn RODzinny

ii KOnKURS PiOSenKi anGieLSKieJ
NIEDŹWICE 2012

aPeL WieLKanOcny

,,Dzień bez Przemocy”

rodą w zgodzie”. Podczas tego ,,zielonego dnia” 
ogłoszony został wynik konkursu pt. „Piękno 
przyrody wokół nas w obiektywie” a następnie  
wyświetlone zostały zdjęcia wykonane przez 
uczestników. Najciekawsze foto wykonali: We-
ronika Satławska, Wiktoria Kaczmarska, Maria 
Mazur oraz Bartek Pruś. Tradycją szkoły jest, iż 
w tym dniu każda klasa począwszy od oddziału 
przedszkolnego sadzi przed budynkiem własne 
drzewko, tak też było i w tym roku.

Elżbieta Król

Kolejnym akcentem ekologicznym  w na-
szej szkole był zorganizowany 24 maja 2012r. 
happening pod hasłem ,, Kochasz dzieci nie 
pal śmieci”. Uczniowie klas IV-VI przemasze-
rowali uliczkami Zbigniewic i Niedźwic wy-
krzykując przygotowane wcześniej hasła eko-
logiczne na transparentach tj. ,,Na ochronie 
środowiska twoje zdrowie zyska”, ,,Czyste śro-
dowisko najlepsze uzdrowisko”, ,,Śmieci segre-
gowanie pozytywne działanie”, ,,Oszczędzaj 
naturę zbieraj makulaturę”, ,,Dbaj o przyrodę 

zakręcaj wodę”, ,,Plastiku palenie powietrza 
skażenie” i tym podobne hasła ekologiczne. 
Podczas przemarszu zatrzymaliśmy się na po-
lanie zw. ,,Doliną Muminków” i tam odbyły się 
zabawy i konkurencje tj. odgadywanie zaga-
dek przyrodniczych, przyrodnicze kalambury, 
głuchy telefon i rozpoznawanie liści drzew. Po 
miło spędzonym czasie na łonie natury i umy-
słowych zmaganiach, zmęczeni ale zadowole-
ni wróciliśmy do szkoły.

Elżbieta Król

4 kwietnia 2012r. odbył się w naszej szkole 
uroczysty apel związany ze Świętami Zmar-
twychwstania Pańskiego. W uroczystości 
uczestniczyli zaproszeni goście:

Pan Wojciech Borzęcki – Radny Sejmiku 
Wojewódzkiego Świętokrzyskiego

Pan Marek Jońca – Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Koprzywnica

Pani Dorota Kruszec–Nowińska – Sekre-
tarz Miasta i Gminy Koprzywnica

Ks. Jerzy Burek – proboszcz parafii św. Flo-
riana

Pani Anna Paluch – Przewodnicząca Rady 
Miasta i Gminy Koprzywnica

Pan Marek Kubicki – Zastępca Przewod-
niczącego Rady Miasta i Gminy Koprzywnica

Pani Iwona Urbańska – przewodnicząca 
Rady Rodziców

Wiersze oraz wielkopostne pieśni w wyko-
naniu uczniów kl. III – IV przypomniały wszyst-
kim piękne polskie zwyczaje i tradycje związa-
ne z Wielkanocą.

Na zakończenie części artystycznej dyrek-
tor szkoły pan Krzysztof Chmielowiec złożył 
całej społeczności szkolnej oraz przybyłym 
gościom najlepsze życzenia świąteczne. Tra-
dycyjnie już goście otrzymali  własnoręcznie 
robione upominki świąteczne.

Głos zabrali również Szanowni Goście, 
którzy dołączyli się do życzeń świątecznych. 
Po uroczystości wszyscy udali się na tradycyj-
ne śniadanie wielkanocne.

Anna Wilk  

Dnia 24 czerwca 2012 roku w Szkole Pod-
stawowej w Niedźwicach odbył się Festyn Ro-
dzinny. 

Uczniowie szkoły wraz z wychowacami 
przygotowali bardzo bogaty i interesujący wy-
stęp artystyczny dla gości. Nie zabrakło wier-
szy, piosenek, układów tanecznych skierowa-
nych do mam, ojców, babć i dziadków.

Następnie miały miejsce gry i zabawy, któ-
re przygotowal dla dzieci i ich rodziców pro-
wadzący zabawę wodzirej, zaś zwycięzcy po-
szczególnych konkurencji dostawali nagrody.

Najmłodsi mogli się bawić na placu zabaw, 
czyli trampolinie, dmuchanych zjeżdźalniach 
czy pojeździć na samochodzikach.

Dla gości Rada Rodziców zorganizowa-
ła degustację ciast, kawę, herbatę oraz bigos.                
Dla dzieci były kiełbaski na gorąco, lody oraz 
napoje.

Zabawa była wyśmienita!!!
aa

27 kwietnia 2012 roku w Szkole Podsta-
wowej w Niedźwicach odbył się II Konkurs 
Piosenki Angielskiej. W konkursie mogli wziąć 
udział soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły 
wokalno-instrumentalne z klas III-VI. Do kon-
kursu zgłosiło się 27 uczniów, którzy reprezen-
towali następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach,
Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach,
Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy,
Szkoła Podstawowa w Łążku,
Szkoła Podstawowa w Niedźwicach,
Szkoła Podstawowa w Obrazowie,
Szkoła Podstawowa w Sulisławicach. 
Jury konkursu oceniało m.in.: poprawność 

językową, dobór i oryginalność repertuaru, 
ogólny wyraz artystyczny. W zmaganiach kon-
kursowych najlepsi okazali się:

I miejsce – Emilia Lichocka ze Szkoły Pod-
stawowej w Koprzywnicy,

II miejsce – zespół wokalny w składzie: Jo-
anna Mianowska, Martyna 

Żwirek, Michał Klusek ze Szkoły Podsta-
wowej w Koprzywnicy,

III miejsce – Emilia Ciździel ze Szkoły Pod-
stawowej w Niedźwicach.

Celem konkursu było propagowanie zain-
teresowania językiem angielskim, promowanie 
uczniów uzdolnionych językowo i muzycz-
nie, motywowanie ich do współzawodnictwa 
i osiągnięć artystycznych. Ponadto konkurs 
wzbogacił życie szkoły o nową, atrakcyjną 
imprezę, pozwolił na wymianę doświadczeń 
z innymi nauczycielami języka angielskiego 
związanych z przygotowaniem uczniów do 
zmagań konkursowych i z organizacją imprez 
środowiskowych.  

Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom 
artystyczny, jak również wykazali się bardzo 
dobrą znajomością fonetyczną wykonywanych 
utworów. 

W organizacji konkursu niezwykle po-
mocni okazali się sponsorzy: Inspektorat PZU 
SA w Sandomierzu, Nadwiślański Bank Spół-
dzielczy w Koprzywnicy, Gminna Spółdzielnia 
,,Samopomoc Chłopska” w Koprzywnicy oraz 
Wydawnictwo Oxford. 

Roman Pruś

Dnia 05.06.2012r. odbyła się w Szko-
le Podstawowej w Niedźwicach uroczysta 
akademia z okazji „Dnia bez Przemocy” 
zorganizowana przez pedagoga szkolnego p. 
Sylwię Sado. Akademia została zaprezento-
wana przez uczniów kl. IV którzy w bardzo 
ciekawy sposób przedstawili jak wystrzegać 
się przemocy. Odbyła się prezentacja ha-
seł na znak protestu przeciw złości i agresji 
m.in. ,,Bez złości mamy więcej radości”, 
,,Kto się często śmieje temu uśmiech nie 
rdzewieje” itp. Na koniec występu uczen-
nica kl. IV wyrecytowała wiersz D. Gellner 
,,Zły humorek”.

Po akademii uczniowie całej szkoły 
zgromadzili się na sali gimnastycznej na 
której odbył się pokaz psów policyjnych Ce-
rona i Calineczki pod opieką asp. Dariusza 
Wziątka oraz asp. Marka Stylskiego. Prze-
wodnik zwierząt zaprezentował kilka umie-
jetności swoich psich podopiecznych m.in. 
poszukiwanie narkotyków, atakowanie wro-
ga czy zachowanie się psów w warunkach 
hałaśliwych np. na stadionie.  

Po pokazie funkcjonariusz udzielił 
uczniom kilku rad jak postępować, jak nale-
ży się zachować kiedy zaatakuje nas pies itp. 

organizatorzy
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Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach

Hipoterapeutycznego Stadniny Koni Samborzec
z życia Stowarzyszenia

Współpraca naszego Stowarzyszenia 
z samorządem Miasta i Gminy Koprzywnica 
rozpoczęła się kilka lat temu. Wielokrotnie 
braliśmy udział w różnych uroczystościach 
organizowanych przez gminę, parafię, czy też 
Stowarzyszenie Ku Przyszłości.

Wspomnieć tutaj należy najważniejsze 
wydarzenia: Dni Koprzywnicy w 2007 roku, 
piknik Cysterski w 2008, 800-lecie konsekracji 
kościoła pocysterskiego w 2008 roku, Święto 
11 Listopada w 2009 i w 2011 roku, czy też 
poświęcenie tablicy Powstańców Stycznio-
wych na Sperandzie i wiele innych. Stowarzy-
szenie wielokrotnie korzystając z uprzejmości 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy i pani Dyrektor Alicji Stępień 
gościło zespół „Powiślanie” w swoich świe-
tlicach środowiskowych. W ostatnim czasie 
z inicjatywy Domu Kultury gościliśmy podczas 
wizyty studyjnej 67 kobiet z Cieszanowa (po-
wiat Lubaczów).

Ta wieloletnia współpraca zaowocowała-
napisaniem partnerskiego projektu do Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
działania PO FIO pt. „Świetlice Środowiskowe 
Kuźnią Młodych Talentów”. Projekt ten został 
pozytywnie oceniony pod względem formal-
nym i merytorycznym w wyniku czego otrzy-
maliśmy dofinansowanie w wysokości 200 tys. 
złotych na lata 2012/2013 na działalność Świe-
tlic Środowiskowych w koprzywnickiej gminie. 
Partnerem w tym 2 letnim projekcie jest rów-
nież Dom Kultury, Szkoła Podstawowa w Ko-
przywnicy oraz Szkoła Podstawowa w Gnie-
szowicach. Samorząd koprzywnicki podjął 
działania, aby dofinansować ten projekt 20% 
kwotą niezbędną do udziału własnego. Projekt 
ten jest uwieńczeniemwieloletnich wysiłków 
związanych z pozyskiwaniem środków przez 
Stowarzyszenie na rzecz lokalnej społeczności. 
Swoje doświadczenia organizacja rozpoczę-
ła od programu integracji społecznej w 2008 
roku i realizowała projekt „Śladami kultury 
samborzecko – złockiej”. W 2009 roku reali-
zowano drugi projekt sfinansowany z funduszy 
Banku Światowego ramach PPWOW i był to 
projekt świetlicowy. Dużym sukcesem organi-
zacji był partnerski projekt złożony do MP i PS 
w ramach PO FIO w 2009 roku pt. „Wracamy 
do korzeni – idziemy do przodu”. Wniosek ten 
spośród 3800 wniosków złożonych z całego 
kraju zdobył 210 punków, co dało mu drugie 
miejsce w Polsce. Kolejnym etapem w działal-
ności organizacji był świetlicowy projekt finan-
sowany z tych samych środków co poprzednie 
pt. „Świetlica - samborzeckie gniazdo młodych 
szansą na równe jutro” realizowany przez 10 
miesięcy na terenie gminy Samborzec. Za po-
średnictwem ŚBRR w Kielcach z funduszy unij-
nych w ramach POKL zrealizowano projekt pt. 
„Pod jednym dachem nieba” w ramach które-
go wydano album fotograficzny oraz nagrano 
film. Projekt ten był adresowany dla osób bez-
robotnych. Poza albumem fotograficznym sto-
warzyszenie wydało monografię gminy Sam-
borzec, jak również przez dwa lata wydawało 
kwartalnik. Następnie w 2011 roku pozyskali-

śmy kolejne fundusze z MPiPS na kontynuację 
działań świetlicowych dzięki czemu mogła 
rozpocząć działalność jedna z trzech świe-
tlic właśnie w Niedźwicach na terenie gminy 
Koprzywnica. Projekt, który mamy zamiar 
rozpocząć we wrześniu 2012 roku w całości 
chcemy realizować na terenie gminy Koprzyw-
nica. Mamy nadzieję, że dotychczasowa dobra 
współpraca Samorządu i Stowarzyszenia po-
zwoli zabezpieczyć udział własny niezbędny 
do tego projektu.

1 września 2011 r. w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w Gnieszowicach odbyło się uro-
czyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012.

Bieżący rok szkolny w tej placówce jest 
szczególny, bowiem prowadzenie szkoły prze-
jęło Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne Stad-
niny Koni w Samborcu. W inauguracji wzięli 
udział m.in. Krzysztof Niżyński, Dorota Kru-
szec-Nowińska, Marcin Gabrek, nauczyciele, 
uczniowie i ich rodzice.

Prowadzenie placówki przez Stowarzy-
szenie ma największe znaczenie dla uczniów, 
gdyż uczą się nadal w swojej szkole ,w której 
pracują ich dotychczasowi nauczyciele, nie 
tracąc czasu na dojazd.

Każda osobowość ucznia może być 
wszechstronnie kształtowana, a każdy z nich 
może być traktowany indywidualnie.

Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne Stadni-
ny Koni Samborzec zajmuje się na terenie Gmi-
ny Koprzywnica nie tylko prowadzeniem na 
terenie Gminy Koprzywnica nie tylko prowa-
dzeniem Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Gnieszowicach. Swoją działalność kieruje 
ku społeczności lokalnej. Realizuje m.in. pro-
jekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach 
jego działań odbywają się różnorodne zajęcia 
w świetlicach wiejskich w miejscowościach: 
Niedźwice, Janowicei Wielogóra.Uczestnicy 
projektu mogą się wszechstronnie rozwijać, 
a także aktywnie wykorzystywać swój wolny 
czas poprzez udział w warsztatach muzycz-
nych, tanecznych, wokalnych, kulinarnych, 
uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych 
czy ścieżce lokalnych odkrywców dziejów…

Oprócz programowej działalności 3 świe-
tlic środowiskowych zrealizowano serię im-
prez, uroczystości i wycieczek. Wśród nich:
• akademia z okazji Święta Niepodległości
• andrzejki
• mikołajki
• Wigilia
• wyjazd do Dębicy na lodowisko
• Dzień Babci i Dziadka
• ferie z tańcem
• Dzień Kobiet
• powitanie wiosny
• wycieczki rowerowe do Sulisławic i Ko-

przywnicy
• wycieczki turystyczno – krajoznawcze do 

Sandomierza, i Szczawnicy
• wyjazdy do kina, skansenu i teatru
• Dzień Matki i Dziecka
• szkolenie wolontariuszy.

Uwiecznieniem realizacji projektu było 
jego uroczyste podsumowanie oraz poświę-
cenie budynku Świetlicy Wiejskiej w Niedźwi-
cach 10 czerwca 2012 r. W uroczystości wzięli 
udział m.in. posłowie Marzena Okła-Drewno-
wicz, Maria Zuba, Krzysztof Lipiec, a wśród 
nich Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 
Marek Jońca, Sekretarz Miasta i Gminy Ko-
przywnica Dorota Kruszec-Nowińska, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Anna Paluch, 
radni Rady Miasta, Radny Rady Powiatu Wi-
told Stefaniak, Radna Rady Gminy Sambo-
rzec Dorota Januszewska. Dyrektorzy z tere-
nu gminy Koprzywnica, sołtysi z okolicznych 
miejscowości, animatorzy pracujący w ramach 
projektu, dzieci uczestniczące na zajęciach 
świetlicowych oraz mieszkańcy.Działalność 
Stowarzyszenia na terenie gminy Koprzywnica 
jest możliwa dzięki współpracy z samorządem 
oraz wieloma instytucjami z terenu powiatu 
sandomierskiego i nie tylko. Stowarzyszenie 
jest członkiem Sandomierskiej Lokalnej Grypy 
Działania.

Dzień Babci i Dziadka Wycieczka w Pieniny

Wycieczka do Koprzywnicy

Śladami kultury samborzecko-złockiejPowitanie wiosny

WigiliaNauka tańca

Wycieczka na lodowiskoNauka jazdy konnej

Poświęcenie budynku świetlicy w Niedźwicach oraz 
podsumowanie projektu

Poświęcenie oddziału kawalerii

Wycieczka do Sandomierza

Mikołajki

Zajęcia kulinarne
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Zespół Szkól Ogólnokształcących w Koprzywnicy

Dnia 27.04.2012r  w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbi-
gniewa Strzeleckiego w Sandomierzu odbyło 
się rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-foto-
graficznego pt.

„ ZABYTKOWE PEREŁKI ARCHITEKTURY 
ZIEMI SANDOMIERSKIEJ”

Konkurs skierowany był do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych Powiatu Sandomierskiego.

Cele konkursu to:
• popularyzowanie młodzieżowej twórczości 

artystycznej
• kształtowanie postaw patriotycznych i przy-

wiązania do Małej Ojczyzny- Ziemi Sando-
mierskiej

Sukcesy gimnazjalne w konkursach religijnych

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Dnia 6 czerwca 2012 r. w ZSO im .Papie-
ża Jana Pawła II w Koprzywnicy odbyły się 
pokazy projektów edukacyjnych. Wzbudziły 
one wielkie zainteresowanie wśród młodzieży 
i Jury. W projekty zaangażowani byli ucznio-
wie klas drugich gimnazjum. Wszystkich wi-
dzów zachwyciło nowatorstwo, pomysły, 
kreatywność młodych uczestników projek-
tów. Komisja w składzie: Dyrektor szkoły mgr 
Mirosław Sarzyński, Dyrektor MGOKiS Alicja 
Stępień, Kierownik ZEAS-u Henryka Chmie-
lowiec, Przewodnicząca Rady Rodziców Be-
ata Maśloch - projektom przyznała maksy-
malną ilość punktów. 

Uczniowie realizowali swoje zaintereso-
wania poprzez wybór następujących tematów 
projektu;
1. „Co nas buja, co nas kręci i do czego mamy 

chęci”. Nasze zainteresowania pozaszkolne. 
Opiekunem projektu był p. Sławomir Go-
łąb i p. Stanisław Juda

2. „Czysta energia - ekologiczne źródła ener-
gii”. Opiekun p. Lidia Skrzynecka

3. „Drgania i fale w przyrodzie”. Opiekun p. 
Lidia Skrzynecka

4. „Cudze chwalicie ,a czy swoje znacie” – 
Mój region zachwyca. Opiekun  p. Sylwia 
Marcjan

5. „Mitologiczne dożynki w gminie Koprzyw-
nica”- przedstawienie teatralne w formie ka-
baretu. Opiekun  p. Iwona Pruś

6. „Czy Sandomierz jest miastem królew-
skim?”. Opiekun p. Katarzyna Bąk i p. Ma-
rzanna Urbańska

KaRta MOtOROWeROWa

Zwycięzcy w konkursie fotograficznym
• rozbudzanie zainteresowań i zachęta do 

zwiedzania malowniczych zakątków San-
domierza i okolic

• rozwijanie wyobraźni, ekspresji twórczej, 
wrażliwości estetycznej poprzez przedsta-
wianie piękna naszego regionu w działa-
niach twórczych

• kształtowanie umiejętności dostrzegania wa-
lorów i piękna ojczystego krajobrazu

• integracja środowisk szkolnych Powiatu San-
domierskiego

I miejsce w konkursie fotograficznym 
w kategorii  Szkoły Gimnazjalne zdobył uczeń 
klasy I „c” Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywni-
cy-Radosław Mazurkiewicz.

W tej samej kategorii wyróżnienie zdobył 
uczeń klasy II „b”-Dariusz Mazurkiewicz.

Gratulujemy!!!
mgr Marzanna Urbańska

W poniedziałek 25.06.2012 r. na te-
renie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy 
policjanci z drogówki przeprowadzili 
egzamin na kartę motorowerową. W zmaga-
niach praktycznych udział wzięli uczniowie 
gimnazjum, kilku ze szkoły podstawowej, 
oraz absolwenci gimnazjum w Koprzywni-
cy. Do egzaminu mogły przystąpić te osoby, 
które ukończyły 13 lat i pozytywnie zaliczy-

ły testy teoretyczne 
w dniu 14 czerwca 
2012 roku. W wyni-
ku przeprowadzonego egzaminu prawo do 
uzyskania karty motorowerowej otrzymało 
42 uczniów. W trakcie zmagań policjan-
ci z sandomierskiej drogówki nieustannie 
zwracali uwagę gimnazjalistów na zasady 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W roku szkolnym 2011/12 w  Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana 
Pawła II odbył się Konkurs wiedzy biblijnej dla 
uczniów klas gimnazjalnych. Konkurs obej-
mował znajomość Księgi Rodzaju. W etapie 
szkolnym wzięło udział 27 uczniów.

Uczennice Ewelina Wójcik i Joanna Lip-
czyńska uzyskały największą liczbę punktów 
i przeszły do etapu dekanalnego. W etapie de-
kanalnym bardzo dobry wynik uzyskała Joan-
na Lipczyńska i reprezentowała naszą szkołę 

w etapie diecezjalnym, który odbył się w San-
domierzu.

Uczennice gimnazjum Claudia Grzyb, 
Katarzyna Skuza , Patrycja Krawczyk, Alek-
sandra Krupa brały udział w Konkursie Pieśni 
Maryjnej zorganizowanym przez Zespół Szkół 
w Sulisławicach. Dziewczęta wyśpiewały trze-
cie miejsce w kategorii zespołów i solistów. 
Te same uczennice wzięły również udział 
w Konkursie Pieśni Maryjno – Patriotycznej 
w Potoczku.

Dnia 19 kwietnia  2012 roku, w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących  im. Papieża Jana 
Pawła II odbyły się powiatowe eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej. Celem turnieju było popularyzowanie 
wśród młodzieży znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśni-
czym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackiego.

Naszą szkołę reprezentowali:
Joanna Lipczyńska III a gimnazjum
Krzysztof Piątek III LO
Eliminacje rozpoczęły się powitaniem go-

ści i uczestników przez dyrektora ZSO w Ko-
przywnicy mgr Mirosława Sarzyńskiego. Po 

części oficjalnej uczniowie przystąpili do roz-
wiązywania testów.

Podczas gdy komisja sprawdzała testy 
uczniowie klas III pod opieka Pani mgr Ma-
rzanny Urbańskiej przedstawili krótką część 
artystyczną.

Po ogłoszeniu wyników pierwsze miejsce 
w grupie szkół gimnazjalnych zajęła uczenni-
ca naszej szkoły Joanna Lipczyńska. Krzysz-
tof Piątek, który reprezentował nasze Liceum 
Ogólnokształcące zajął trzecie miejsce. Joan-
na  Lipczyńska, która reprezentowała naszą 
szkołę w eliminacjach wojewódzkich zakwa-
lifikowała się do eliminacji krajowych.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim 
uczniom i nauczycielom, którzy w tym roku 
szkolnym zaangażowali się w przygotowanie 
do turnieju wiedzy pożarniczej.

Projekty edukacyjne
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Dzien MatKi naJPięKnieJSzy DzieŃ W ROKU

W 13 rocznicę pobytu Papieża Jana Pawła 
II na ziemi sandomierskiej w Katolickim Domu 
Kultury św. Józefa odbył się 12 czerwca 2012 
roku finał Wojewódzkiego Konkursu Recyta-
torskiego „Dla Papieża”, w którym wzięli udział 
uczniowie gimnazjów z całego regionu świę-
tokrzyskiego. Po etapach eliminacyjnych do 
finału zakwalifikowało się 19 osób, zaś do wy-
stępów przystąpiło 17 gimnazjalistów. Nasze 
gimnazjum reprezentowały dwie uczennice: 
Joanna Lipczyńska i Katarzyna Skuza. Kon-
kurs zorganizowany był w dwóch kategoriach: 
Poezja Papieża Jana Pawła II (Karola Wojtyły) 
oraz twórczość własna tematycznie dotyczą-
ca bł. Jana Pawła II. Finalistów odwiedził bp 
Krzysztof Nitkiewicz, który pogratulował 
im zaangażowania w znajomość papieskiej 
poezji i życzył owocnego rozwijania swoich 
talentów artystycznych. Konkurs prowadzony 
jest od 2003 r., ale forma zmagań wojewódz-
kich została przeprowadzona po raz pierwszy. 
Celem jest zainteresowanie twórczością Jana 
Pawła II, a szczególnie popularyzowanie jego 
poezji. Uczniowie w ten sposób mogą zapre-
zentować swoje umiejętności, a także wspól-
nie chcemy wyrazić wdzięczność i szacunek 
naszemu papieżowi - powiedział ks. Jerzy Dą-
bek, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania 
Katolickiego w Sandomierzu. Organizatorami 
konkursu byli: Gimnazjum Nr 1 im. J. Długo-
sza w Sandomierzu, Referat Katechetyczny 
w Sandomierzu, Kuratorium Oświaty w Kiel-
cach. Jury po wysłuchaniu uczestników wyło-
niło laureatów:

Tegoroczny finał roku szkolnego 2011/2012 
przypadł na dzień 29 czerwca 2012 roku. 
Uroczystość poprzedziła msza święta, która 
pozwoliła duchowo przygotować się do zasłu-
żonego wypoczynku. Następnie o godz. 9:00 
uczniowie ZSO zgromadzili się w budynku 
hali sportowej. Akademia z okazji zakończe-
nia roku szkolnego jest zawsze okazją 

do podsumowań, tak było też i w tym roku 
szkolnym.

W części oficjalnej przedstawiciele klas III 
b i III c gimnazjum podziękowali dyrekcji szko-
ły oraz gronu pedagogicznemu za trud pracy 
dydaktyczno- wychowawczej, za cierpliwość, 
spokój, niejednokrotnie poświęcenie własne-
go czasu oraz za wszechstronny rozwój.

Po uroczystych przemówieniach zapro-
szonych gości pan dyrektor mgr Mirosław Sa-
rzyński wręczył uczniom gimnazjum i liceum 
świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody 
książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, 
wzorowe zachowanie, stuprocentową fre-
kwencję.

W roku szkolnym 2011/2012 tytuł Prymu-
sa Gimnazjum otrzymała uczennica klasy III 
a Joanna Lipczyńska, która uzyskała najwyż-
szą średnią ocen w 3-letnim cyklu kształcenia. 

W kategorii stuprocentowa frekwencja ty-
tuł Prymusa Gimnazjum otrzymała uczennica 
klasy III c Anna Ćwiertnia.

W dalszej kolejności pamiątkowe dyplo-
my i nagrody książkowe z rąk pani mgr Sylwii 
Marcjan otrzymali uczniowie: Katarzyna Sku-
za kl. III a za zajęcie I miejsca, Daria Kurosad  
kl III d za zajęcie II miejsca  i Łukasz Chamer-
ski kl. I Liceum za zajęcie III miejsca w kon-
kursie plastycznym ,,Potyczka pod Sperandą 
15 marca 1864r.”

Nie ma jak u mamy – ciepły piec, cichy kąt. 
Nie ma jak u mamy – kto nie wierzy, robi błąd.

 Wojciech Młynarski

Jest taki jeden, wyjątkowy dzień 
w roku - 26 maja, w którym nasze kocha-
ne Mamy mają swoje święto. Dzień Matki 
to dzień szczególny, bliski każdemu. W tym 
dniu staramy się oddać swojej Mamie to, czym 
Ona obdarza nas cały czas tj. miłość, dobro 
i ciepło.

Uczniowie gimnazjum w ZSO im. Papieża 
Jana Pawła II w Koprzywnicy wraz z wycho-
wawcami postanowili uczcić ten dzień w spo-
sób bardzo uroczysty i wyjątkowy. 25 maja 
gościliśmy w szkole nasze kochane Mamy 
z okazji Ich święta. Spotkanie, zorganizowane 
przez klasę Ia i Ib pod opieką p. A. Chmielo-
wiec oraz p. M. Banaś rozpoczęło się punk-
tualnie o godzinie 17.00. Podczas tej uroczy-
stości, przybyłe Mamy oraz zaproszeni goście 
mogli zobaczyć montaż słowno-muzyczny 

przygotowany przez ich pociechy. Ucznio-
wie zaprezentowali swoje talenty wokalne, 
muzyczne, taneczne i recytatorskie. Występy 
bardzo podobały się zaproszonym gościom  
o czym świadczyły gromkie brawa. Sporo  
wzruszeń przysporzyła multimedialna prezen-
tacja „archiwalnych” zdjęć mam ze swoimi 
pociechami. W zainscenizowanej kawiarence, 
przy blasku świec, degustując ciasto upieczo-
ne przez swoje dzieci, nasi goście bawili się 
do późnego wieczora. Spotkanie to dostar-
czyło nam wiele ciepłych słów, miłych gestów 
i gorących wzruszeń. Po zakończeniu części 
artystycznej uśmiechnięte Mamy otrzymały 
kwiaty wraz z życzeniami. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku okolicznościowe spotkanie 
będzie równie udane.

Konkurs recytatorski 
„Dla Papieża”

W kategorii I 
Kinga Pastuszka z Gimnazjum nr 4 

w Ostrowcu Św.
Magdalena Rówińska z Gimnazjum nr 2 

w Oblęgorku

W kategorii II
Joanna Mrożek z Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Seceminie 
Katarzyna Skuza z Gimnazjum w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana 
Pawła II w Koprzywnicy

Wyróżnienie w konkursie zdobyli:

W kategorii I
Michał Białkowski z Gimnazjum nr 1 im. J. 

Długosza w Sandomierzu 
Anna Malinowska z Gimnazjum w Bodze-

chowie

W Kategorii II 
Aleksandra Wąsat z Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Seceminie
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 

i nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy.
Po części konkursowej uczestnicy wraz 

z opiekunami i jury złożyli kwiaty pod pomni-
kiem Jana Pawła II, upamiętniającym wizytę 
Ojca Świętego w Sandomierzu w czerwcu 
1999 roku.

zakończenie
roku szkolnego 
2011/2012

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II  w Koprzywnicy
Pani mgr Lidia Skrzynecka wręczyła świa-

dectwa uczestnictwa w projekcie FENIKS i na-
grody książkowe uczniom klas gimnazjum. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Bartosz Wołek, Bartosz Kępa, Dariusz 
Mazurkiewicz, Tomasz Twaróg, Karol Kacz-
marski, Joanna Lipczyńska, Joanna Opala, 
Magdalena Płaneta, Mariusz Siudak i Jakub 
Latusek. 

Uczeń klasy III d Jakub Latusek otrzymał 
z rąk pani mgr Anny Wiśniewskiej nagrodę 
za udział w konkursie ,,Kangur Matematycz-
ny”. Na zakończenie części oficjalnej pani mgr 
Beata Dębowska podziękowała wszystkim 
uczniom biorącym udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Czytelniczym ,,I Ty bądź czytelny”, 
a następnie wręczyła pamiątkowe dyplomy 
i nagrody książkowe tegorocznym laureatom 
i finalistom: Karolowi Kaczmarskiemu, Moni-
ce Mazur, Ewelinie Sendrowicz, Magdalenie 
Lipiec, Claudii Grzyb, Joannie Opali, Joannie 
Lipczyńskiej. 

Część artystyczną przygotowali uczniowie 
klasy III a i III d – członkowie Szkolnego Koła 
Teatralnego ,,Maska”. Mottem przewodnim tej 
części uroczystości były słowa z wiersza Kent 
M. Keith, które Matka Teresa z Kalkuty pole-
ciła umieścić na ścianie sierocińca: ,,Dawaj 
światu najlepsze, co posiadasz, mimo wszyst-
ko. Na nas również wywarły ogromne wraże-
nie. Uczniowie w sposób szczególny zwrócili 
się do dyrekcji szkoły, zaproszonych gości, na-
uczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz 
całej społeczności uczniowskiej z ciepłymi 
słowami w ,,podzięce za dar najpiękniejszy 
i serce”. 

I oto na chwilę wszyscy zgromadzeni na 
hali sportowej mogli przenieść się w zupełnie 
inny świat- świat wykreowany przez znanych 

uczniom bohaterów literackich: Romea i Julię, 
Klarę i Papkina oraz Kreona i Antygonę.

Gabriel Maśloch w roli Romea

Magdalena Płaneta w roli Julii

Wzruszające piosenki w wykonaniu Clau-
dii Grzyb i Katarzyny Skuzy dopełniły całości 
widowiska. 

Ta ostatnia inscenizacja w wykonaniu 
członków koła teatralnego pokazała kunszt ich 
talentów recytatorskich, teatralnych, muzycz-
nych tanecznych. 

Końcowym punktem części artystycznej 
był walc w wykonaniu Magdaleny Płanety 
i Gabriela Maślocha oraz Katarzyny Skuzy 
i Konrada Solpy.

Na zakończenie prowadzący tegorocz-
ną uroczystość zakończenia roku szkolnego 
jeszcze raz podziękowali nauczycielom za ich 
wysiłek i życzyli pięknych wakacji.

Beata Dębowska – opiekun Szkolnego Koła  
Teatralnego „Maska”



Koko euro Spoko…

ii Rajd Rowerowy 
im. Lecha i Marii Kaczyńskich

Uczestnicy Rajdu Rowerowego im. Lecha 
i Marii Kaczyńskich pokonują trasę 500 km 
aby w rocznicę pogrzebu Pary Prezydenckiej 
dotrzeć na Wawel. Jest to pewnego rodzaju 
zachowanie pamięci o zmarłych oraz oddanie 
im hołdu i szacunku. Trasa rowerowa rów-
nież przebiegała przez Koprzywnicę, gdzie na 
chwilę zatrzymali się uczestnicy rajdu.   

W Koprzywnicy przybyli goście spotkali 
się z organizatorami pamiętnej wizyty Prezy-
denta RP śp. Lecha Kaczyńskiego na ziemi 
koprzywnickiej (12 maja 2009r.) tj. z burmi-
strzem Miasta i Gminy Koprzywnica p. Mar-
kiem Jońcą proboszczem parafii p.w. św. 

Floriana ks. Jerzym Burkiem oraz dyrektorem 
Domu Kultury p. Alicją Stępień. 

Czas ten został spożytkowany miło. 
Uczestnicy tj. Marek Martynowski – Senator, 
Adam Kwiatkowski – Poseł, Adam Niedziałek, 
Marcin Wierzchowski, Zbigniew Chmiel, Da-
niel Kurek, Michał Grodzki zwiedzili pocy-
sterski zespół klasztorno-kościelny oraz zostali 
zaproszeni na uroczystość odsłonięcia pamiąt-
kowej tablicy (dn. 13 maja 2012r.) poświęconej 
Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz 
osobom, które wraz z nim gościły w Koprzyw-
nicy.

ao 

Na stadionie, w strefie kibica, przed tele-
bimem, w domu, przed telewizorem wszędzie 
,,Polska gda” ,,jeeest good”. Najwspanial-
szym kibicowaniem jest kibicowanie zbioro-
we. W takim też celu mieszkańcy zebrali się 
w błońskim parku aby wspólnie kibicować 
drużynie narodowej. Odbiornik telewizyjny 
o dużym ekranie zainstalowano w altance 
parkowej, przed nim stanęły stoliki i ławki 
parkowe i strefa kibica jak marzenie. Grubo 
przed rozpoczęciem meczów strefa kibiców 
była zaludniona. Dyskutowano, przepijano, 
przegryzano, a jako że każdy Polak bardzo 

dobrze zna się na polityce, medycynie i pił-
ce nożnej to tej ostatniej poświęcano tematy 
dyskusji. Nim bliżej gwizdka sędziego tym 
doping większy a dyskusje bardziej zażar-
te. Kibice dopingowali polskiej reprezentacji 
również śpiewem, były takie popisy wokalne: 
,,Do boju Polsko”, ,,Barwy biało-czerwone są 
niezwyciężone” i ,,Polska – biało –czerwoni”. 
Po golu remisowym z Rosją kibiców ogarnął 
wybuch euforii, ogromnej radości i nadziei na 
wyjście Polaków z grupy. 

Za dwa lata z nowym trenerem na Mun-
dialu Polska zostanie mistrzem świata. 

Kibic z Błonia

W dniach 20 – 22 kwietnia 2012 r., 
już po raz czwarty, odbyły się w Kielcach 
Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki „AGROTRAVEL”, którym to-
warzyszyła Międzynarodowa Konferencja 
pn. „Perspektywy rozwoju turystyki wiej-
skiej w Europie”.

Od trzech lat targi AGROTRAVEL są 
miejscem szerokiej prezentacji krajów i re-
gionów oraz prezentacji ofert i atrakcji tu-
rystyki wiejskiej. Jest to jedyna w swoim ro-
dzaju, unikatowa i wyspecjalizowana pod 
kątem produktu turystyki wiejskiej, impreza 
wystawiennicza w woj. świętokrzyskim. Co 
więcej to centrum spotkań potencjalnych 
nowych przedsiębiorców oraz partnerów 
do współpracy w zakresie budowania oraz 
rozwoju markowych i sieciowych produk-
tów turystyki wiejskiej. Z roku na rok wzra-
sta zainteresowanie zarówno wystawców 
jak i zwiedzających.           

W ramach AGROTRAVEL 2012 konty-
nuowane były cieszące się ogromnym za-
interesowaniem, wydarzenia towarzyszące 
tj.: konferencje, szkolenia, warsztaty czy 
spotkania. Podczas Międzynarodowej Kon-
ferencji  pn. „Perspektywy rozwoju turysty-

aktywne kobiety z naszej gminy 
na iV Międzynarodowych targach 
turystyki Wiejskiej i agroturystyki

ki wiejskiej w Europie” wspólnie oceniono 
rentowność turystyki wiejskiej, jej wpływ 
na rozwój obszarów wiejskich, a także 
wskazano nowe podejście do rozwoju tego 
sektora gospodarki w oparciu o profesjo-
nalną obsługę klientów, budowanie i sie-
ciowanie produktów turystycznych oraz 
efektywne działania marketingowe. Zamie-
rzeniem organizatorów było aby zarysowa-
na koncepcja targów i konferencji, tworzo-
na z udziałem krajowych i zagranicznych 
ekspertów z dziedziny rolnictwa, rozwoju 
wsi oraz turystyki, wpisała się w nurt prac 
koncepcyjnych nad nową perspektywą 
finansową Unii Europejskiej na lata 2014-
2020. 

Organizatorzy całego przedsięwzięcia 
to: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Świętokrzyskie-
go, Polska Organizacja Turystyczna, Targi 
Kielce S.A., Regionalna Organizacja Tury-
styczna Województwa Świętokrzyskiego, 
a współorganizatorzy to: Polska Federacja 
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościn-
ne” oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa 
w Kielcach.

W DALSZYM CIĄGU ODNOTOWUJEMY OSZUSTWA DOKONYWANE NA SZKO-
DĘ OSÓB STARSZYCH, METODA NA  TZW. ,,WNUCZKA”.

METODA TA POLEGA NA TYM, ŻE DZWONI OSOBA I PODAJE SIĘ ZA KREW-
NEGO. MÓWI, ŻE MA KŁOPOTY …(wypadek samochodowy, okazyjny zakup, długi) – 
ZMIENIONYM GŁOSEM SYMULUJE CHOROBĘ – PROSI O POŻYCZENIE PIENIĘDZY. 
INFORMUJE, ŻE NIE MOŻE ICH ODEBRAĆ OSOBIŚCIE I PODSTAWIA WSPÓLNIKA.

Każdorazowo można temu zapobiec, stosując się do podstawowych zasad:
• nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznanej osobie;
• sprawdź czy dzwonił prawdziwy krewny oddzwaniając do niego lub kontaktując się 

z innymi członkami rodziny w tej sprawie;
• o swoich podejrzeniach zawsze informuj policję osobiście bądź telefonicznie pod nume-

rem telefonu 997 lub 112.

KOMenDa POWiatOWa POLicJi 
W SanDOMieRzU 

ORaz KOMiSaRiat POLicJi 
W KOPRzyWnicy 

OStRzeGaJĄ i aPeLUJĄ:

„Aktywna integracja mieszkańców Sośniczan”
To pod takim tytułem  „Stowarzyszenie Dla Rozwoju  Sośniczan” rozpoczęło 

realizację pierwszego  projektu, otrzymanego w ramach konkursu grantowego 
„Działaj lokalnie 2012”. Pomysł na powstanie organizacji został zainicjowany 
przez lokalnych liderów miejscowości, a także członków  Rady Sołeckiej z na-
dzieją na zintegrowanie społeczności i pobudzenie do działań na rzecz własnego 
środowiska.

Wieś Sośniczany posiada dobrze usytuowany w centrum wsi, choć dotychczas zupełnie nie 
zagospodarowany i nie wykorzystany obiekt „starej szkoły”. Lokalizacja budynku jest wprost 
wymarzona do stworzenia miejsca, w którym może tętnić życie społeczne mieszkańców wsi.  
To w tym budynku będą mogli się spotykać, realizować swoje potrzeby kulturalne, wspólnie 
planować i podejmować działania, czy też rozwiązywać razem lokalne problemy. Zamierzeniem 
projektu jest jak największe zintegrowanie mieszańców, zmobilizowanie ich do wielu przedsię-
wzięć na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz zagospodarowanie czasu wolnego, szcze-
gólnie dzieciom i młodzieży. W ramach zadania zaplanowano m.in. przeprowadzenie remontu 
jednego pomieszczenia w budynku „starej szkoły”, zakup sprzętu grającego oraz organizację 
dwóch spotkań integracyjnych połączonych z różnymi atrakcjami i konkursami dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.

Realizatorzy projektu

„aGROtRaVeL 2012” w Kielcach 

Organizatorem spotkania w leśniczówce 
Beszycach było Koło Łowieckie Ziemia Sando-
mierska. 03.05.2012r. do Beszyc i nad zalew 
koprzywnicki zjechali się ludzie z całej Polski 
aby zaprezentować swoje psy myśliwskie.

Na próbach ocenia się głównie cechy wro-
dzone psa, a przede wszystkim: wiatr, wysta-
wianie i skłonność do pracy w wodzie. Psy 
pracują pojedynczo w wylosowanej kolejno-
ści. Kolejność przeprowadzania poszczegól-
nych konkurencji pozostawia się do uznania 
komisji sędziowskiej. 

Przyjezdni myśliwi podziwiali zalew ko-
przywnicki, nasze piękne okolice i kwitnące 
sady. Podobne spotkanie odbędzie się za rok.

lz
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