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Z okazji zbliżających się 
Świat Bożego Narodzenia, 
życzymy Wam wiele spokoju, 
cierpliwości  i dobroci. 
W ten wyjątkowy czas, 
życzymy również, aby Wszyscy 
mogli odnajdywać  szczęście 
w małych, codziennych sprawach, 
by mogli szukać  w nich ciepła i nadziei, 
i by zagłębiali się w to, co ubogaca i rozwija. 
Starajmy się z pokorą wchodzić w kolejne etapy życia,
aby nie przegapić tych ważnych i cudownych.
   Dyrektor MGOKiS w Koprzywnicy, kadra DK 
   i redakcja Koprzywnickich Pejzaży

W tę noc -  Bożego Narodzenia wszystko jest możliwe! 
Wystarczy tylko uwierzyć, a zobaczy się cuda! 
Z tej okazji życzymy wszystkim, 
aby Maleńki Chrystus narodził się w Was na nowo! 
Abyście nie bali się podążać  za własnymi potrzebami 
i marzeniami, każdy bowiem powołany jest do szczęścia. 
Niechaj te święta będą pełne szczęścia i miłości dla 
Was i Waszych najbliższych.
   Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Marek Jońca 
   z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy

Najserdeczniejsze Życzenia: 
cudownych Świąt Bożego Narodzenia, 
rodzinnego ciepła i wielkiej radości, 
pod żywą choinką dużo prezentów, 
a w Waszych pięknych sercach 
wiele sentymentów. 
Świąt dających radość i odpoczynek 
oraz nadzieję, 
że Nowy Rok będzie szczęśliwszy.
   Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
   Anna Pluch wraz z Radnymi
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Ponad	 100	 pątników	 przeszło	 w	 środę	
06.11.2013r.	 nowopowstałym	 szlakiem	pątni-
czym,	 prowadzącym	 z	 pocysterskiego	 opac-
twa	w	Koprzywnicy	do	Sanktuarium	Maryjne-
go	w	Sulisławicach.	

Na	otwarcie	szlaku	nie	przypadkiem	wy-
brano	 datę	 06.11.2013r.,	 jest	 to	 bowiem	 124	
rocznica pielgrzymki koprzywniczan do Sank-
tuarium	Matki	Bożej	Bolesnej	w	Sulisławicach	
aby	złożyć	w	ten	sposób,	na	ręce	Sulisłąwskiej	
Pani,	wotum	wdzięczności	za	cud	uratowania	
mieszkańców	do	straszliwej	choroby	-	cholery.	

Dumny	z	powstania	nowej	atrakcji	na	tra-
sie	jest	Burmistrz Marek Jońca,	przypomniał	
on,	 że	 droga	 z	 Koprzywnicy	 do	 Sulisławic,	
z	myślą	o	pielgrzymach,	kilka	lat	temu	została	
przebudowana,	a	 rzeźby	 ją	wzbogacają.	Na-
dają	 drodze	 szczególnego	 charakteru.	 Każda	
z	nich	odwołuje	 się	do	dziedzictwa	naszego	
regionu	i	ojczyzny.To	przekaz	bogaty	w	treści.	
Zawiera	wiele	elementów	związanych	z	dzie-
dzictwem	kulturowym	regionu,	z	długą	trady-
cją	 towarzyszącą	mieszkańcom	Koprzywnicy	
i okolic.   

11	listopada	2013r.	spotykaliśmy	się	w	dniu	
najważniejszego	polskiego	 święta	 narodowe-
go	 związanego	 z	 odzyskaniem	w	1918	 roku	
niepodległości.	Obchodzimy	w	tym	roku		95.	
już	 rocznicę	Odzyskania	przez	nasza	Ojczy-
znę	Niepodległości.

Dzień	11	 listopada	ustanowiono	 świętem	
państwowym	po	raz	pierwszy	dopiero	w	1937	
roku.	W	latach	1939-44	podczas	okupacji	hi-
tlerowskiej	i	w	okresie	1945-89	w	czasie	rzą-
dów	 komunistycznych	 obchodzenie	 święta	
było	zakazane.	Dopiero	w	1989	roku	ustawą	
Sejmu	przywrócono	obchody	tego	święta.

Szlak pielgrzymkowy 
już otwarty

W	pierwszej	wędrówce	odnowioną	 trasą	
uczestniczyli	 duchowni	 miejscowych	 parafii,	
regionaliści,	 samorządowcy,	 młodzież	 szkol-
na,	 artyści	 -	 rzeźbiarze	 i	 pielgrzymi	 z	 miej-
scowych	parafii,	osoby	bezpośrednio	zaanga-
żowane	w	prace	projektowe	oraz	właściciele	
działek,	na	których	zlokalizowane	są	rzeźby.				

Pielgrzymi	 podczas	 wędrówki	 poznawa-
li	 historię	postaci,	 których	 figury	znalazły	 się	
przy	 trasie.	Mogli	odpocząć,	 i	dzięki	gościn-
ności	pań	z	KGW	Beszyce	posilić	się	i	ogrzać	
w	wiejskiej	 świetlicy	w	Beszycach,	która	 jest	
umiejscowiona	 w	 połowie	 trasy.	 Uroczystą	
pielgrzymkę	 zakończyła	 msza	 odprawiona	
w	sanktuarium	w	Sulisławicach	z	oprawą	przy-
gotowaną	przez	Zespół	Ludowy	Powiślanie.

Zagospodarowanie	 trasy	 było	 możliwe	
dzięki	 uprzejmości	 właścicieli	 poszczegól-

nych	działek,	pomagali	oni	także	przy	pracach	
związanych	 z	 zagospodarowaniem	 terenu	
przy	rzeźbach.	Na	1,8	km	od	początku	szlaku	
na	działce	Haliny i Kazimierza Krakowiaków 
usytuowana	 jest	 pierwsza	 rzeźba	 autorstwa	
Krzysztofa	 Kołka	 przedstawiająca	 Pielgrzyma	
–	Benedykta.	Dalej	na	2,2	km	Na	działce	Tere-
sy i Piotra Gąsiorowskich	stanęła	rzeźba	Wła-
dysława	Sadłochy		-	św.	Florian.	Na	2,5	km	na	
działce	Barbary i Janusza Dylów	 stoi	 rzeźba	
Andrzeja	Kozery	przedstawiająca	 św.	Huber-
ta.	Kolejną	rzeźbą	usytuowaną	na	2,9	km		na	
działce	Barbary i Jana Wilków	jest	św.	Walen-
ty	wyrzeźbiony	przez	Edwarda	Ziarkę.	Na	3,2	
km	szlaku	znajduje	się	działka	Marleny i Sła-
womira Kaweckich,	to	u	nich	stoi	rzeźba	św.	
Franciszka	 autorstwa	 Krzysztofa	 Czerwiaka.	
Na	działce	p. Aleksandry Rzepeckiej, na 3,5 

km	 szlaku	 stanęła	 figura	 bł.	Wincentego	Ka-
dłubka	wykonana	przez	Mariana	Bogdańskie-
go.	Na	3,8	km	szlaku	,	na	działce	p. Barbary 
Mazur	stoi	rzeźba	św.	Jakuba	wykonana	przez	
Jana	 Milcza.	 Na	 działce	 Grażyny, Walerii 
i Wiesława Sulickich	zobaczyć	można	rzeźbę	
św.	Anny	autorstwa	Marka	Habrata.	 	 	Postać	
Doroty	Ogrufiny,	która	w	XVII	w.	przywiozła	
do	sulisławickiego	kościoła	obraz	Matki	Bożej	
Bolesnej	stoi	na	4,4	km	szlaku	na	działce	Ju-
styny i Zbigniewa Papków.   

Utworzeniu	 szlaku	 sacro-turystycznego	
sprzyjały,	w	głównej	mierze	pozyskane	przez	
MGOKiS	w	 Koprzywnicy	 środki	 	 unijne,	 ra-
mach	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiej-
skich,	 dzięki	 którym	 współfinsowano	 cały	
projekt.	Trasę	o	długości	ośmiu	kilometrów	od	
ponad	 120	 lat	 przemierzają	 pątnicy,	 głównie	
diecezji	sandomierskiej.	W	zamyśle	realizato-
rów	przedsięwzięcia	zagospodarowanie	 trasy	
ma	 przybliżyć	 gościom	 lokalną	 historię	 oraz	
ułatwić	 odpoczynek	 i	 medytację	 pątników	
w	 pielgrzymowaniu.	 	 Na	 początku	 i	 końcu	
szlaku	ustawiono	tablice	informacyjne,	zawie-
rające	 plan	 i	 charakterystykę	 trasy.	 Wydano	
także	przewodnik	po	szlaku.

lz

KOPRZYWNICA

SULISŁAWICE

95. Rocznica Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości

Ten	dzień	powinien	być	dla	nas	wszystkich	
szczególny.	Obchodzony	z	radością	zatopioną	
w	barwy	biało	–	czerwone,	nad	którymi	unosi	
się	Orzeł	w	koronie.

	 Koprzywnickie	 obchody	 11-ego	 listopa-
da	 rozpoczęliśmy	 paradą	 głównymi	 ulicami	
naszego	miasteczka,	uczestniczyliśmy	w	mszy	
św.	w	intencji	ojczyzny,	i	oddaliśmy	cześć	po-
ległym	w	walce	o	niepodległą	Polskę.

Aby	uczcić	nasze	dźwignięcie	spod	zabo-
ru	 trzech	mocarstw	zaśpiewano	hymn	„Jesz-
cze	 Polska	 nie	 zginęła”,	 a	 delegacje	 złożone	
z	 przedstawicieli	 władz	 samorządowych,	

placówek	oświatowych	i	wszystkich	instytucji	
na	terenie	miasta	i	gminy	Koprzywnica	złożyły	
kwiaty	pod	murem	straceń.
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Pan Wiesław	 rozpoczął	 pracę	 w	 ko-
przywnickiej	instytucji	kultury	w	maju	2007	
roku.	Objął	chór	„Powiślanie”	 i	z	wielkim	
zaangażowaniem	przystąpił	do	kształtowa-
nia	 jego	 poziomu	 artystycznego.	Dźwigał	
więc	 na	 barkach	 całą	 odpowiedzialność	
za	 sferę	 	 muzyczną.	 Potrafił	 dotrzeć	 do	
umysłów	i	serc	członków	zespołu,	a	swo-
ją	energię	poświęcił	na	krzewienie	kultury	
ludowej	i	naukę	śpiewu.	Zawsze	był	wier-
ny	„muzyce	źródeł”.	Głęboka	wiedza,	za-
interesowanie	 folklorem	 i	muzyką	 ludową	
okazało	 się	 niezastąpione	 w	 czasie	 przy-
gotowań	do	wielu	wystąpień	 i	 koncertów	
chóru	„Powiślanie”.	Ideą	przewodnią	two-

Pan Wiesław Woźniak	spędził	z	zespołem	
Powiślanie	 sześć	 lat,	w	 tym	okresie	 spotykali	
się	na	cotygodniowych	próbach,	koncertach,	
przeglądach	 i	 konkursach.	 Pan	 Wiesław	 był	

Z	głębokim	żalem	i	smutkiem	pożegnaliśmy

Pana Wiesława Woźniaka
Chórmistrza	zespołu	ludowego	„Powiślanie”
Pracownika	Domu	Kultury	w	Koprzywnicy	

Wyrazy	głębokiego	współczucia	 
oraz szczere kondolencje 

Rodzinie	i	Najbliższym	składają

	 	 Alicja	Stępień
	 	 Dyrektor	Domu	Kultury	
  w Koprzywnicy
	 	 Kadra	Domu	Kultury
	 	 Zespół	ludowy	„Powiślanie”

Z	głębokim	żalem	i	smutkiem	żegnamy

Panią Marię Gawlikowską
Byłą	kadrową	Domu	Kultury	w	Koprzywnicy

Wyrazy	głębokiego	współczucia	 
oraz szczere kondolencje 

Rodzinie	i	Najbliższym	składają

	 	 Alicja	Stępień
	 	 Dyrektor	Domu	Kultury	
  w Koprzywnicy
	 	 Kadra	Domu	Kultury

Z ostatnim pożegnaniem21 listopada b.r. odszedł od nas na zawsze 
pan Wiesław Woźniak. Muzyk, krzewiciel 
kultury ludowej, wieloletni dyrygent i chór-
mistrz zespołu ludowego „Powiślanie”. 

rzenia	 programu	 artystycznego	 amatorskiego	
zespołu	 folklorystycznego	 było	 przybliżenie	
odbiorcom	 elementów	 regionalnego	 folkloru	
w	formie	zbliżonej	do	autentyki.	Przyśpiewki	
i	brzmienie	chóru	były	odtwarzane	z	możliwą	
największą	 starannością.	 Dzięki	 dyscyplinie	
i	 systematyczności,	 jakiej	 wymagał	 od	 gru-
py	 wzrósł	 znacznie	 jej	 poziom	 artystyczny.	
Nastąpiło	ożywienie	działalności,	 zmienił	 się	
wizerunek	muzyczny	 a	w	 repertuarze	 domi-
nowały	 wykonania	 pieśni	 na	 trzy	 głosy	 (so-
prany,	alty,	tenory).	Pan Wiesław	wprowadził	
do	chóru	wiele	nowych	pieśni	religijnych	(na	
różne	okoliczności),	utworów	ludowych,	bie-
siadnych	i	okolicznościowych	a	 także	patrio-
tycznych,	które	zostały	zapisane	w	śpiewniku	

zespołu.	Nagrano	też	płytę	muzyczną	ukazu-
jącą	dorobek	artystyczny	chóru.	Występy	sce-
niczne	prezentowały	naszą	kulturę	i	tradycję,	
dostarczały	 odbiorcom	 wielu	 wrażeń	 przy	
wesołej	i	energicznej	muzyce	folkowej.

Trudno	wyobrazić	sobie	zespół	„Powiśla-
nie”	bez	pana Wiesława Woźniaka. Przez pra-
wie	7	lat	wspólnej	pracy	w	domu	kultury	przy-
czynił	 się	 do	 budowania	 jego	 szczególnego	
charakteru	 i	 klimatu,	 prezentując	 regionalną	
sandomierską	 kulturę	 ludową	 przed	 rodzimą	
publicznością	i	gośćmi	z	kraju.	

Jest	takie	powiedzenie	-	Nie ma ludzi nie-
zastąpionych.	 Dla	 nas	 (kadry	Miejsko-Gmin-
nego	Ośrodka	 Kultury	 i	 Sportu	 w	 Koprzyw-
nicy	 oraz	 członków	 zespołu	 „Powiślanie”)	

zawsze	 pozostanie	 puste	 miejsce,	 które	
trudno	będzie	wypełnić.

AS

6. wspólnie spędzonych lat

z	Powiślanami	podczas	wielu	bardzo	ważnych	
dla	nich	chwil.	Wspomnijmy	wybrane	wyda-
rzenia	zapisane	na	kartach	kroniki	zespołu.

Ostatnia fotografia „Powiślan” z p. Wiesławem

Piosenki biesiadne, Tokarnia   01.07.2007r. Jubileuszowy koncert zespołu   04.01.2009r.

Podczas próby   25.06.2007r. Obrzęd wesela z Rymanowa   27.09.2008r.

Sobótka, zal. w Koprzywnicy   23.06.2007r. Na jarmarku w Tokarni   01.07.2007r.

Oprawa Mszy dożynkowej   19.08.2012r.

Koncert w DPS w Tarnobrzegu

Przegląd zespołów w Skarżysku Kamiennej   15.01.2011r.

Zamek w Sandomierzu   02.10.2011r.

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Dmosiach   23.10.2011r.

Skotniki   06.12.2010r.

Koncert patriotyczny w DK   11.11.2012r.

Uroczystości patriotyczne   03.05.2013r.

Przy żłóbku   06.01.2013r.
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21.10.2013r.	 	 MGOKiS	 w	 Koprzywnicy	
zorganizował	 dla	 uczniów	 klas	 0-III	 konkurs	
recytatorski.	 Tematem	 przewodnim	 zmagań	
recytatorskich	była	poezja	Juliana	Tuwima.

Tematyka	 konkursu	 jest	 odpowiedzią	 na	
ogłoszenie	 roku	 2013	 rokiem	 Juliana	 Tuwi-
ma.	 Poeta	 ten	 jest	 szczególnie	 bliski	 naszym	
sercom,	 ponieważ	 jego	 wiersze	 słyszeliśmy	
już	 od	 kołyski.	 Kunszt	 i	 talent	 autora	 budzi	
zachwyt	 i	 szacunek,	każdego	kto	zetknął	 się	
z	pracami	Tuwima.	Konkurs	poetycki	był	tak-
że	dobrą	okazją	do	popularyzowania	sylwetki	
oraz	twórczości	poety wśród najmłodszych.

Do	 konkursu	 przystąpiło	 24	 uczniów	
z	 czterech	 placówek	 oświatowych	 naszej	

01.11.2013r.	młodzi	koprzywniccy	wolon-
tariusze	 wzięli	 udział	 w	 drugiej	 już	 kweście	
zorganizowanej	 na	 koprzywnickim	 cmenta-
rzu.	 Pieniądze	 zebrane	 podczas	 tegorocznej	
listopadowej		zbiórki	to	1295	złotych,	zostaną	
one	 przeznaczone	 na	 renowację	 nagrobków	
najstarszych,	 	 zniszczonych,	 wymagających	
interwencji.	

Dzięki	 drugiej	 kweście	 uda	 się	 dopełnić	
wszystkich,	rozpoczętych	już,	prac	przy	reno-
wacji	nagrobka	ks. Piotra Kotowskiego. 

Wyrazy	 wdzięczności	 kierujemy	 do	
wszystkich	 darczyńców,	 wolontariuszy	 oraz	
osób	zaangażowanych	w	ratowanie	od	zapo-
mnienia	historycznych	dzieł	sztuki.

lz

Florystyka adwentowa
03	grudnia	b.r.	panie	z	Koła	Florystycznego	działającego	przy	DK	spotkały	się,	aby	wspól-

nie	wykonać	przedświąteczne	wieńce	adwentowe.
Najbardziej	symboliczną	wymowę	związaną	z	okresem	poprzedzającym	Święta	Bożego	

Narodzenia	ma	właśnie	wieniec adwentowy.	Jego	kształt	odzwierciedlający	obieg	słońca	
symbolizuje	nadzieję	na	odnowę,	a	najważniejszymi	elementami	są	cztery	świece	–	na	każdą	
niedzielę	Adwentu	jedna.	Świece	oznaczają	światło,	ciepło	i	życie.	Kolor	czerwony	świec	jest	
symbolem	sił	życiowych,	kolor	żółty	 to	 światło	 i	oczekiwanie,	a	biały	podkreśla	 świątecz-
ny	charakter	wieńca.	Zielone	gałązki	wieńca	chronią	dom	przed	złem.	Wieniec	adwentowy	
można	ozdobić		owocami	–	symbol	życia	i	odnowy,	słodyczami	–	symbol	darów	dla	dobrych	
mocy. 

Własnoręcznie	zrobiony	wieniec	adwentowy	można	położyć	na	stole,	powiesić	na	ścianie	
w	oknie	lub	pod	sufitem.	

lz

II Kwesta 
na koprzywnickim cmentarzu

„W barwnym świecie wierszy 
Juliana Tuwima”

Gminy.	 Recytowały	 przedszkolaki	 z	 ,,Przed-
szkola	pod	Sosnami”	oraz	dzieci	ze	szkół	pod-
stawowych	w	 Postronnej,	 Niedźwicach	 oraz	
Koprzywnicy. 

Poezja	Juliana	Tuwima	uważana	jest	za	jed-
ną	z	najtrudniejszych	ze	względu	na	częste	gry 
słów,	słowa	przyjmują	w	niej	cechy	opisywa-
nej	 rzeczywistości,	a	mistrzowsko	zastosowa-
na	została	 rytmika	 i	 szelest	polskich	słów	np.	
w	Lokomotywie	oddają	dźwięczność	polskiej	
mowy.	Dzieci	nie	miały	 żadnych	problemów	
z	deklamowaniem	przygotowanych	utworów,	
wszystkie	poradziły	sobie	znakomicie.	

Komisja	 przyznała	 następujące	 	 miejsca	
w	dwóch	kategoriach	wiekowych:

Grupa	młodsza
 I miejsce Diana Żak	,,Zosia	samosia”
 II miejsce Miłosz Gach	,,Idzie	Grześ”
 III miejsce Emilia Bokwa	,,Idzie	Grześ”

Grupa	starsza:
 I miejsce  Gabriela Kozik	,,Słoń	Trąbalski”								
 II miejsce Natalia Furman	,,Rzepka”
 III miejsce Katarzyna Kijania	 ,,O	 Grzesiu	

kłamczuchu	i	jego	cioci”
 III miejsce Jakub Gołębiowski ,,Rycerz 

Krzykalski”
	 •	 wyróżnienie	 Bartosz Pruś	 ,,Mowa	 pta-

ków”
	 •	 wyróżnienie	Paweł Simko	,,Słoń	Trąbalski”

Nagrody	 w	 konkursie	 ufundowali	 Miej-
sko-Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	 oraz	 Miej-
sko-Gminny	Ośrodek	Kultury	 i	Sportu	w	Ko-
przywnicy. Rodzicom i opiekunom dzieci 
gratulujemy	zdolnych	pociech.

lz

gminny konkurs recytatorski  
dla najmłodzych
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Andrzejkowa sobota 
w domu kultury

30	listopada	2013r.	odbyła	się	zabawa	andrzejkowa	zorganizowana	dla	uczestników	(dzieci	
i	młodzieży)	wszystkich	 sekcji	 tematycznych	działających	przy	Miejsko	 -	Gminnym	Ośrodku	
Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy.	

16	 obrazów	olejnych	 powstałych	w	 przecią-
gu	dwóch	ostatnich	lat	i	16	prac	wykonanych	
techniką	 temperową.	Tematyka	prac	 jest	bar-
dzo	 różnorodna:	 kwiaty,	 pejzaże	 jesienne 
	 i	 zimowe,	 architektura.	 Obrazy	 malowane	
temperami	są	pełne	uroku,	zachwycają	kolo-
rami	ale	dopiero	w	pracach	olejnych	widać	jak	
rozwinęła	się	wrażliwość	artystyczna	autorki.

Mariusz Dobrowolski	wystawił	6	płasko-
rzeźb	wykonanych	w	drewnie	lipowym.	Prace	
są	inspirowane	tradycja	chrześcijańską	(Chry-
stus	na	krzyżu,	Matka	Boska)	i	mitologią	grec-
ką,	np.	kobieta	z	rozwianymi	włosami	to	Afro-
dyta.	Rzeźby	maja	ciekawy	koloryt	nadany	im	
przez	autora	sobie	tylko	znanymi	sposobami.

Rysunki Karoliny Dobrowolskiej	 (18l.)	 to	
wykonane	 z	 wielką	 wprawą	 i	 wrażliwością	
portrety	 rodzinne	 i	 zabawne	wizerunki	 idoli	
ze	świata	filmu	i	muzyki.	Wszystkie	jej	prace	
to	rysunki	wykonane	ołówkiem.

Wystawa	 dzięki	 różnorodności	 dyscyplin	
i	 technik	plastycznych	jest	ciekawa	w	odbio-
rze,	ogląda	się	ją	z	wielkim	zainteresowaniem.	
Pełni	podziwu	dla	kunsztu	autorów	byli	goście	
wernisażu,	 którzy	 licznie	 przybyli	 1	 grudnia	
do	Domu	Kultury.	Byli	to	przyjaciele	i	znajomi	
autorów,	a	także	stali	bywalcy	imprez	kulturo-
wych	organizowanych	przez	MGOKiS	w	Ko-
przywnicy.

Helena	Pilecka

MGOKiS	informuje	o	wynikach	konkursu,	
którego	tematem	przewodnim	było	grzybobra-
nie.	Spośród	wszystkich	zgłoszeń	wyłoniliśmy	
zwycięzców,	którymi	okazali	się:	

p. Krzysztof Gorycki z Koprzywnicy
p. Krzysztof Besiński z Koprzywnicy
p. Sylwia Piątek z Gnieszowic

Wszyscy	znaleźli	prawdziwki.	Pan	Goryc-
ki	przyniósł	okaz	o	średnicy	22,5	cm	i	wadze	
0,85	 kg.,	 p.	 Beksiński	 pokazał	 prawdziwka		
o	średnicy	23	cm	i	wadze	0,74kg,	a	p.	Piątek	
przyniosła	zdobycz	o	średnicy	21	cm	i	wadze	
0,45	 kg.	 Wszystkim	 amatorom	 grzybobrania	
dziękujemy,	gratulujemy	i	zapraszamy	do	DK	
po	odbiór	nagród.

Konkurs dla grzybiarzy rozstrzygnięty

Państwa Dobrowolskich

1	grudnia	2013r.	w	naszej	placówce	odbył	
się	wernisaż	rodzinny	Haliny Dobrowolskiej, 
jej syna Mariusza i wnuczki Karoliny. Po raz 
pierwszy	na	wystawie	połączono	prace	grzech	
autorów,	malarstwo,	rzeźbę	i	rysunek.	Halina 
Dobrowolska	od	3	lat	uczestniczy	w	cotygo-
dniowych	spotkaniach	warsztatowych	w	Domu	
Kultury	 w	 Koprzywnicy.	 Jej	 prace	 malarskie	
były	prezentowane	na	wystawach	zbiorowych	
Klubu	 Plastyka	 działającego	 przy	 MGOKiS	
w	Koprzywnicy.	Teraz	po	raz	pierwszy	p.	Ha-
lina	zaprezentowała	swoje	prace	na	wystawie	
nie	 z	 grupą	 lecz	 z	 rodziną.	 Zaprezentowała	

WERNISAŻ RODZINNY

Przygotowane	 zostały	 różne	 zabawy	 np.	
zabawy	 z	 balonem,	 opowieść	 o	 zaczarowa-
nym	 pociągu,	 również	 andrzejkowe	 wróżby	
takie	jak	wróżenie	z	kapelusza,	wróżenie	z	li-
terek.	 Wszyscy	 mogli	 również	 wspólne	 po-
śpiewać	 piosenki.	 Dla	 uczestników	 zabawy	
przygotowane	 zostały	 przekąski,	 ciasta	 oraz	
napoje.	Nad	przebiegiem	andrzejek	 czuwała	
kadra	domu	kultury	wraz	z	rodzicami	bawią-
cych	się	dzieci.	

Chcemy	bardzo	 serdecznie	 podziękować	
rodzicom	za	pomoc	w	zorganizowaniu	zaba-
wy andrzejkowej. 
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Od kilkunastu lat w wielu krajach Europy pojawiają się piesze 
i rowerowe szlaki oznaczone symbolem muszli: to Drogi św. Jakuba 
(Caminos de Santiago, Routes of St. James, Chemins de St. Jacques, 
Jakobswege). Służyć one mają pielgrzymom, którzy w samotności lub 
małej grupie przemierzać chcą Stary Kontynent w poszukiwaniu jego 
duchowej jedności. Pragną się modlić, przemyśleć swoje życie, ode-
tchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność naszego Kontynentu 
albo po prostu – zwiedzić ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy 
zażyć ruchu zgodnie z zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Bo wła-
śnie przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to 
więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na „rekolekcje w drodze”.

info@camino.net.pl

Poświęcenie nowego odcinka na 
Małopolskiej Drodze Św. Jakuba

Wszystkie	,,Drogi	św.	Jakuba”	oznakowane	są	w	jedną	stronę,	w	kierunku	Hiszpanii,	
tak	aby	w	połączeniu	z	innymi	Drogami,	można	było	dojść	do	Santiago	de	Compostella	
miejsca	spoczynku	szczątków	św.	Jakuba,	patrona	pielgrzymów,	sierot,	hospicjów	i	szpitali.

Z	 inicjatywy	 Stowarzyszenia	Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce,	 Tarnobrzeskiego	
Koła	Polskiego	Towarzystwa	Tatrzańskiego	 i	 klasztoru	Dominikanów	w	Tarnobrzegu	na	
Szlaku	Małopolskiej	Drogi	św.	Jakuba	Sandomierz-Kraków	otwarto	nowy	odcinek	dojścio-
wy	Tarnobrzeg	-	Rybnica.	Msza	św.	w	intencji	pielgrzymów,	odbyła		się	w		kościele	OO.	
Dominikanów	w	Tarnobrzegu	w	sobotę	7	grudnia.	Po	Mszy	św.	nastąpiło	uroczyste	po-
święcenie	Szlaku	dojściowego	Małopolskiej Drogi św. Jakuba	oraz	przejście	Drogą	Jakubo-
wą	na	trasie	Tarnobrzeg-Koprzywnica-Beszyce-Sulisławice-Rybnica.

Pielgrzymi,	wraz	z	przewodnikiem	beskidzkim	i	świętokrzyskim	p. Mieczysławem Wi-
niarskim,	przeprawili	się	z	Tarnobrzega	promem	do	Ciszycy,	potem	szli	trasą	szlaku	przez	
Błonie	i	Koprzywnicę.	Pątnicy	odpoczęli	w	DK,	gdzie	dyrektor	p. Alicja Stępień	zapoznała	
ich	z	ideą	nowopowstałego	Szlaku	Sacro-turystycznego	Koprzywnica	–Sulisławice,	który	
pokrywa	się	ze	Szlakiem	Jakubowym,	i	dlatego	jedną	z	rzeźb	stojących	na	szlaku	jest	po-
stać	św.	Jakuba.	
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NOWE SEKCJE W KOPRZYWNICKIM DOMU KULTURY
Taniec mażoretkowy	to	propozycja	nowej	forma	tańca,	którą	skierowaliśmy	do	dzieci	i	mło-

dzieży	z	terenu	gminy	Koprzywnica.	Z	zajęciami	ruszyliśmy	we	wrześniu	br.	w	ramach	projektu	
„Utworzenie	i	wyposażenie	grupy	mażoretek	przy	Młodzieżowej	Orkiestrze	Dętej	w	Koprzyw-
nicy”.	Zajęcia	są	bezpłatne,	a	zainteresowanych	było	tak	dużo,	że	pojawiła	się	konieczność	roz-
dzielenia	ich	na	dwie	grupy.	Uczestnicy	spotykają	się	w	domu	kultury,	a	nad	przebiegiem	zajęć	
czuwa	instruktor	Bożena Pandura.

W	ramach	projektu	zakładamy	wyposażyć	grupę	w	odpowiedni	strój,	na	który	składać	się	
będzie:	sukienka,	furażerka,	marynarka,	rękawiczki	oraz	obuwie;	zakupione	już	zostały	pałeczki	
mażoretkowe.	W	najbliższym	czasie	zostanie	przygotowane	zaplecze	sceniczne	z	wyznaczo-
nym	miejscem	do	przechowywania	strojów	i	dodatków	mażoretkowych.	

Doroczna	 uroczystość	 bł.	 Karoli-
ny	 Kózkówny	 (18	 listopada)	 zgroma-
dziła	 w	 kościele	 filialnym	 w	 Łukowcu	
mieszkańców	 pobliskich	 miejscowości	
oraz	 zaproszonych	 gości.	 Uroczystość	
odpustowa	 rozpoczęła	 się	 wspólną	
Eucharystią	pod	przewodnictwem	ks. Tade-
usza Kopacza sekretarza	 sądu	 biskupiego	
w	 Sandomierzu.	W	 uroczystości z	 udział	
wzięły	władze	gminnych	oraz	samorządo-

Co roku świętują w Łukowcu

we.	We	wspólnej	modlitwie	 uczestniczyli	
także	miejscowi	 duszpasterze	 oraz	 księża	
z	 dekanatu.	 Podczas	 uroczystej	mszy	 św.	
poświęcono	nowy	ornat,	który	będzie	słu-
żył	kapłanom	do	odprawiania	mszy	świę-
tych.	

Na	 zakończenie	 ks. Marek Dzióba, 
proboszcz	parafii,	podziękował	przybyłym	
za	 wspólne	 uczestnictwo	 w	 uroczystości	
i	za	modlitwę.	

Sekcja karate	 to	kolejna	oferta	domu	kultury.	Sandomierski	Klub	Karate	
Kyokushin	wyszedł	naprzeciw	dzieciom	i	na	prośbę	pani	dyrektor	koprzyw-
nickiego	domu	kultury,	zajęcia	prowadzone	są	na	miejscu.	Warto	wspomnieć,	
że	Klub,	od	przeszło	28	lat	posiada	licencję	Polskiego	Związku	Karate	Shinky-
okushin.	Szefem	Sandomierskiego	Klubu	Karate	jest	Andrzej Orłowski, sensei 
posiadający	najwyższy	stopień	czyli	4	dan.

Sensei 2 dan Jarosław Winkler prowadzi	zajęcia	dwa	razy	w	tygodniu,	na	które	uczęszcza	
ponad	dwadzieścioro	dzieci.	Mali	zawodnicy	podczas	zajęć	kształtują	charakter,	pracują	nad	
spokojem,	koncentracją,	pewnością	siebie,	a	przy	tym	nietuzinkowo	prezentują	się	w	kimonach.	
Podsumowaniem	treningów	są	egzaminy	sprawdzające,	a	otrzymując	pozytywny	wynik	dzieci	
zdobywają	kolejne	odznaczenia.	

Własną	pracą	i	wytrwałością	można	osią-
gnąć	wiele.	Wszystkich,	którzy	chcieliby	zdo-
być	nowe	doświadczenie	oraz	czarny	pas	za-
praszamy	na	zajęcia	karate.
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Przez pierwszy tydzień grudnia przy kościele p.w. św. 
Floriana w Koprzywnicy można było oglądać wystawę 
„Warto być Polakiem”. Na 46 planszach autor wystawy 
Maciej Chojnowski wyeksponował niektóre sceny z ży-
cia prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Rok	 2013	 był	 pierwszym	pełnym	 rokiem	
działalności	Fundacji	La	Zebra	na	terenie	Gmi-
ny	 Koprzywnica.	Działalność	 statutowa	 Fun-
dacji	 skupia	 się	na	wsparciu	dla	osób	nie-
pełnosprawnych,	 dla	 dzieci,	 młodzieży,	
rodziny,	dążeniu	do	integralnego	rozwo-
ju	w	społeczeństwie	obywatelskim	osób	
niepełnosprawnych,	 uzależnionych,	 bez-
robotnych,	 niezaradnych	 życiowo,	 prze-
ciwdziałaniu	 wykluczeniu	 społecznemu	
osób	nim	zagrożonych,	przeciwdziałaniu	
uzależnieniom	i	patologiom	społecznym. 
Od	 października	 2012	 Fundacja	 La	 Zebra	
prowadzi	 Środowiskowy	Dom	 Samopomocy	
w	Krzcinie.	 Jest	 to	placówka,	 gdzie	wsparcie	
znajdują	 nie	 tylko	 osoby	 niepełnosprawne,	
ale	także	ich	rodziny	i	bliscy.	Oficjalne	otwar-
cie	 Środowiskowego	 Domu	 Samopomocy	
w	 Krzcinie	 miało	 miejsce	 w	 styczniu	 2013	
roku,	 i	zapoczątkowało	pierwszy	rok	działal-
ności	-	rok	pełen	ważnych	wydarzeń,	ciężkiej	
pracy	ale	także	radości	i	sukcesów.

Jeszcze	w	zimie	korzystając	z	uprzejmości	
Dyrekcji	Szkoły	Podstawowej	w	Niedźwicach	
na	terenie	tej	placówki	Fundacja	La	Zebra	i	Śro-
dowiskowy	 Dom	 Samopomocy	 w	 Krzcinie	
zorganizowały	 I	Mistrzostwa	Środowiskowych	
Domów	Samopomocy	Województwa	Święto-
krzyskiego	w	Tenisie	Stołowym.	Turniej	skiero-

,,Warto być Polakiem; warto, by naród polski i jego państwo – Rzeczypo-
spolita- trwały w Europie. Te słowa są fundamentem, najgłębszą podstawa 
patriotyzmu, są także Waszym i moim drogowskazem. Zapobiec zmniej-
szaniu się liczebności naszego narodu, a więc dbać o rodzinę, o elementar-
ne warunki jej rozwoju, dbać o oświatę, o to wszystko co zapewnia wzrost 
– to polski obowiązek, a więc i mój obowiązek”.

Fragment przemówienia Lech Kaczyńskiego
Łódź, 3 czerwca 2006 roku. 

1	 grudnia	 w	 niedzielnej	 mszy	 świę-
tej	 w	 kościele	 św.	 Floriana	 w	 Koprzywnicy	
uczestniczyli	mieszkańcy,	a	także	inspiratorzy	
wystawy	 	z	Fundacji	Nowy	Kierunek	„Warto	
być	Polakiem”	związani	z	Prawem	i	Sprawie-
dliwością.	Mszę	świętą	koncelebrowaną	w	in-
tencji	 ofiar	 katastrofy	 smoleńskiej	 odprawiali	
ks. Proboszcz Jerzy Burek oraz ks. prof. Igna-
cy Bokwa.	Po	mszy	zaproszono	wiernych,	na	

otwarcie	wystawy,	której	motywem	przewod-
nim	 jest	 życie	 i	działalność	publiczna	Prezy-
denta		ś.p.	Lecha	Kaczyńskiego.

Podczas	otwarcia	wystawy,	wstęgę	zawie-
szoną	 na	 pierwszej	 planszy,	 portrecie	 Prezy-
denta	 RP	 Lecha	Kaczyńskiego	 przecinali:	ks. 
prof. Ignacy Bokwa, poseł Krzysztof Lipiec, 
ksiądz Proboszcz Jerzy Burek, Przewodni-
cząca RM w Koprzywnicy Anna Paluch, p. 
Marek Kwitek, Burmistrz MiG Koprzywnica 
Marek Jońca.	Odczytano	 również	 list	od	 Ja-
rosława	Kaczyńskiego	adresowany	do	odbior-
ców	wystawy.	

Ekspozycja	 jest	 zbiorem	 zdjęć,	 które	
w	różnych	okresach	życia	Lecha	Kaczyńskiego	
wykonali:	Maciek Chojnowski, Maciej Osiec-
ki, Katarzyna Rainka, Izabela Tomaszewska, 
PAP - Andrzej Rybczyński i Radek Pietruszka. 
Nie	zabrakło	 również	 fotografii	z	 rodzinnego	
albumu	Rodziny	Kaczyńskich.	Na	fotografiach	
można	 prześledzić	 niemal	 całe	 życie,	 z	 tra-

gicznie	 przerwaną	 prezydenturą	 Lecha	 Ka-
czyńskiego.	

Od	2	do	6	grudnia	wyeksponowane	zdję-
cia	można	było	zobaczyć	w	kapitularzu,	wy-
brało	 się	 tam	 wielu	 mieszkańców	 Koprzyw-
nicy,	a	także	uczniowie	czwartych	klas	ze	SP	
w	Koprzywnicy	wraz	z	wychowawczyniami	-	
p. J. Bzduch i p. M. Komorowską.	Uczniowie	

z	uwagą	obejrzeli	 fotogramy	przedstawiające	
sekwencje	z	życia	Prezydenta	RP.	

Wystawa	 ta	ma	wymowny	charakter,	 jest	
przede	 wszystkim	 przesłaniem	 dla	 potom-
nych.	Ocalaniem	od	zapomnienia,	zapomina-
nia i przemilczenia. 
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Rok 2013 w Fundacji La Zebra i Środowiskowym 
Domu Samopomocy Fundacji La Zebra w Krzcinie

wany	 był	 do	 uczestników	wszystkich	 Śds-ów	
z	 naszego	 województwa.	 Wydarzenie	 miało	
charakter	ponadlokalny,	o	czym	świadczy	ob-
jęcie	go	Patronatem	honorowym	przez	Woje-
wodę	Świętokrzyską	i	Burmistrza	Koprzywnicy.		
Puchary	 i	 medale	 dla	 najlepszych	 ufundował	
właśnie	Burmistrz Koprzywnicy Marek Jońca. 

Pierwszą	okazją	do	rewanżu	na	przychyl-
ność	 ze	 strony	 Dyrekcji	 Szkoły	 w	 Niedźwi-
cach	był	Dzień	Dziecka.	Z	tej	okazji	Fundacja	
La	 Zebra	 i	 Środowiskowy	Dom	 Samopomo-
cy	zorganizowały	Piknik	Rodzinny	na	 terenie	
krzcińskiej	 placówki.	 Uczniowie	 za	 Szkoły	
w	Niedźwicach	brali	 udział	w	 grach	 i	 zaba-
wach	rekreacyjnych,	integracyjnych,	po	czym	
zasypani	 słodyczami	 niechętnie	 wsiadali	 do	
autobusu	odjeżdżając	do	domu.	

Mimo	 szerokiego	 charakteru	 zajęć	w	 sa-
mych	pracowniach	i	na	terenie	ŚDS	w	Krzcinie	
uczestnicy	brali	 również	udział	w	wielu	wy-
darzeniach	poza	nim.	Korzystając	z	zaproszeń	
placówek	o	zbliżonym	profilu	działalności	bra-
li	udział	w	spotkaniach	i	imprezach	integracyj-
nych,	 czy	 zawodach	 sportowych	 (z	 dużymi	
sukcesami)	 m.in.	 w	 Kleczanowie,	 Ożarowie	
czy	Sandomierzu.	Organizowano	również	wy-
jazdy	i	wycieczki	do	miejsc	mniej	lub	bardziej	
znanych,	jak	Sandomierz,	Ujazd,	Tarnobrzeg,	
Sulisławice,	Machów.	

Okazją	 do	 pokazania	 efektów	 tej	 pracy	
pracowników	i	uczestników	nad	zagospodaro-
waniem	terenu	w	Krzcinie,	który	od	lat	był	nie-
użytkiem,	zapomnianym	i	zaniedbanym	była	
I	Rocznica	powołania	Środowiskowego	Domu	
Samopomocy	połączona	z	imprezą	integracyj-
ną	pod	nazwą	Święto	Pieczonego	Ziemniaka.	
Środowiskowy	Dom	Samopomocy	odwiedzili	
z	tej	okazji	nie	tylko	goście	oficjalni	z	terenu	
Gminy	Koprzywnica,	 ale	 również	uczestnicy	
zaprzyjaźnionych	 Ośrodków,	 którzy	 huczną	
zabawą	uczcili	to	doniosłe	wydarzenie.	

Rok	2013	był	dla	Fundacji	La	Zebra	i	Śro-
dowiskowego	 Domu	 Samopomocy	 w	 Krzci-
nie	rokiem	wytężonej	pracy,	ale	też	rozwoju.	
Długotrwałe	 starania	 zwieńczyło	 podpisanie	
umowy	 z	 PFRON	 na	 dofinansowanie	 zaku-
pu	 nowego	 samochodu	 do	 przewozu	 osób	
niepełnosprawnych,	 a	 już	 na	 jesieni	 dzięki	
pozyskanej	z	budżetu	Wojewody	dotacji	roz-
poczęły	się	prace	remontowe	w	budynku	ŚDS	
w Krzcinie.

Działalność	 Fundacji	 La	 Zebra	 i	 Środo-
wiskowego	 Domu	 Samopomocy	 oprócz	
pomocy	 i	 wsparcia	 skierowanego	 do	 osób	
z	niepełnosprawnością	wspomagała	rozwój	
społeczności	lokalnej,		wspierała		rodziny,	
osoby	zagrożone	wykluczeniem	i	innych	
potrzebujących	 pomocy.	 Dzięki	 swojej	

działalności	Fundacja	La	Zebra	w	grudniu	
2013	otrzymała	status	organizacji	pożytku	
publicznego,	ale	tak	naprawdę	to	dopiero	
początek,	i	zarówno	o	Fundacji	La	Zebra	
jak	 też	o	 Środowiskowym	Domu	Samo-
pomocy w Krzcinie nie raz jeszcze dane 
będzie	nam	usłyszeć.

Zdzisław	Walas
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Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 30 października 2013 roku 

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

przedniej sesji
3.	 Informacja	z	realizacji	zadań
4.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	II	zmiany	Studium	

uwarunkowań	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego		Miasta	i	Gminy	Koprzywnica

5.	 Podjęcie	 uchwały	 w	 sprawie	 uchwalenia	
I zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia	przestrzennego	miejscowości	Koprzywnica	
g. Koprzywnica

6.	 Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2013	r.
7.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie			Wieloletniej	Pro-

gnozy	Finansowej	Gminy	na	lata	2013-2022
8.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	opłaty	adiacenc-

kiej
9.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	zaliczenia	dróg	do	

kategorii	 	dróg	gminnych	i	ustalenia	 ich	prze-
biegu	

10.	Podatki	lokalne:	
	 a)	 w	sprawie		obniżenia	ceny	skupu	żyta	do	ce-

lów	wymiaru	podatku	rolnego	w		2014roku
	 b)	 w	 sprawie	 określenia	wysokości	 stawek	 po-

datku	od	nieruchomości		oraz	zwolnień	z	po-
datku	na	2014	roku

	 c)	 w	sprawie	określenia	wysokości	stawek		po-
datku	od	środków	transportowych	obowiązu-
jących		w	2014	r.

11.	 Podjęcia	uchwały	w	sprawie	przyjęcia	progra-
mu	 współpracy	 Gminy	 Koprzywnica	 z	 orga-
nizacjami	 pozarządowymi	 oraz	 innymi	 pod-
miotami	 prowadzącymi	 działalność	 pożytku	
publicznego	 w	 zakresie	 realizacji	 zadań	 pu-
blicznych	Gminy	na	2014	rok.

12.	 Informacja	 podmiotów	 dokonujących	 analizy	
oświadczeń	majątkowych	

13.	 Zapytania	i	wolne	wnioski
14.	 Zamknięcie	obrad	sesji.

Zostały	podjęte	następujące	uchwały:

UCHWAŁA Nr XL/201/2013 w sprawie  II 
zmiany	Studium	uwarunkowań	i	kierunków	zago-
spodarowania	przestrzennego		Miasta	i	Gminy	Ko-
przywnica 

Inicjatywa	 II	 zmiany	 studium	 uwarunkowań	
i	kierunków	zagospodarowania	miasta	i	gminy	zo-
stała	zawarta	została	w	uchwale	Nr	XXV/136/2012	
Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy	z	dnia	27	września	
2012	roku	w	sprawie	przystąpienia	do	sporządze-
nia	 II	 zmiany	 studium	uwarunkowań	 i	 kierunków	
zagospodarowania	przestrzennego	miasta	 i	gminy	
Koprzywnica.

Bezpośrednim	powodem	podjęcia	powyższej	
uchwały	 była	 konieczność	 uzyskania	 zgodności	
rozwiązań	 w	 zamierzeniach	 projektowych	 planu	
miejscowego,	 który	 Rada	 Miejska	 miała	 zamiar	
sporządzić	pod		niezbędne	gminie	tereny	inwesty-
cyjne,	zgodnie	z	wymogami	ustawy	z	2003r.	o	pla-
nowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym (	Dz.	
U.	z	2012r.		poz.	647z	późn.	zm.)

Zakres	 II	zmiany	Studium	w	ujęciu	syntetycz-
nym	obejmuje:	
	 a)	 wskazanie	dodatkowych	obszarów	pod	zabu-

dowę	usługowo-produkcyjną	w	Koprzywnicy
	 b)	 uzupełnienie	 stanu	 i	 kierunków	 rozwoju	

w	zakresie	infrastruktury	technicznej.
Zmiana	 Studium	 jest	 zgodna	 z	polityką	prze-

strzenną	 prowadzoną	 przez	 samorząd	 gminny	
i	wypełnia	oczekiwania	społeczne.

UCHWAŁA NR XL/202/2013w sprawie   
uchwalenia	l	zmiany	miejscowego	planu	zagospo-
darowania	przestrzennego	miejscowości	Koprzyw-
nica gm. Koprzywnica

Uchwałę	 w	 sprawie	 	 I	 zmiany	 miejscowe-
go	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
miasta	 Koprzywnica	 uchwalonego	 uchwałą	 Nr	
XIII/80/2011	  Rady	 Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 28	października	2011r,	podjęto	w	trybie	
ustawy	z	dnia	27	marca	2003r.	o	planowaniu	i	za-
gospodarowaniu	przestrzennym	 (	Dz.	U.	z	2012r.		

 - zmniejszono dochody	 bieżące	 o	 2.056	 zł,	
w	 tym	 środki	określone	w	art.	 5	ust.1	pkt	2	
ufp	o	kwotę	1.748	zł	wynikające	z	zawartych	
umów.

	 -	 zmniejszono	 dochody	 majątkowe	 o	 kwotę	
251.015	 zł,	 w	 tym	 środki	 określone	 w	 art.5	
ust.1	 	pkt	2	ustawy	o	251.015	zł	wynikające	
z	zawartych	umów.	Jednocześnie	zwiększono	
z	tytułu		zawartych	umów	o	33.500	zł.

	 -	 zmniejszono	wydatki	bieżące	o	kwotę	2.056	
zł,	w	tym	finansowane	środkami	określonymi			
w	art.	5	ust.1	pkt	2	ufp		o	kwotę	1.748	zł	wy-
nikające	z	zawartych	umów,

	 -	 zmniejszono	 wydatki	 majątkowe	 o	 kwo-
tę	 421.201	 zł,	w	 tym	 finansowane	 środkami	
określonymi		w	art.	5	ust.1	pkt	2	ufp		o	kwotę	
251.015	zł	wynikające	z	zawartych	umów,

 
2014 

Zwiększono	 dochody	 majątkowe	 o	 kwotę	
169.500	zł,	w	tym:	
	 -	 zwiększono	dochody	na	2	projekty	e-święto-

krzyskie	o	251.000	zł,	a	zmniejszono	o	81.500	
zł	z	tytułu	rezygnacji	z	budowy	świetlic	wiej-
skich.	
Z	tego	tytułu	uległa	zmianie	ogólna	kwota	do-

chodów		i	wydatków	o	w/w	kwotę.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
W	wyniku	przesunięcia	realizacji	dwóch	zadań	

„e-świętokrzyskie”	 na	 2014	 r.	 naniesiono	 zmiany	
w	załącznika	nr	2		do	WPF;
1)	e-świętokrzyskie:	Rozbudowa	Systemu	Informa-
cji	Przestrzennej	WŚ	-	wydatki	w		wys.	77.500	zł	
przeniesiono	z	roku	2013	na	rok	2014.

2)	e-świętokrzyskie:	 Rozbudowa	 infrastruktu-
ry	 informatycznej	 JST	 –	 wydatki	 w	 wysokości				
238.441	 zł	 przeniesiono	 z	 roku	 2013	 na	 rok	
2014.
Ponadto	 wykreślono	 z	 wykazu	 przedsię-

wzięć	 dwa	 zadania:	 budowę	 świetlicy	 wiejskiej										
w	Błoniu	i	Łukowcu.	Kwota	wydatków	na	2013	r		to	
105.260	zł,	a	na	2014	r.	–	536.304	zł.	

UCHWAŁA Nr XL/205/2013 w sprawie zali-
czenia	dróg	do	kategorii	dróg	gminnych	i	ustalenia	
ich	przebiegu		

Zgodnie	 z	 art.	 7	 ust.	 2	 i	 3	 ustawy	 z	 dnia	 21	
marca	1985r.o	drogach	publicznych	/D.	U.	z	2013	
r.	poz.260	/	Rada	Miejska	jest	władna	do	podjęcia			
uchwały	w	 sprawie	zaliczenia	drogi	 	do	kategorii	
dróg	gminnych	i	ustalenia	jej	przebiegu,		po	zacią-
gnięciu		opinii	właściwego	Zarządu	Powiatu.			

Uchwałą	 Nr	 486/2013	 z	 dnia	 12	 września	
2013r.	 Zarząd	 Powiatu	 w	 Sandomierzu	 wyraził	
pozytywna	opinię		w	sprawie		zaliczenia	dróg	do	
kategorii	dróg	gminnych.	Potrzeba	zaliczenia	dróg		
przez	gminę	wynika	z	faktu,	iż		drogi	te	stanowią	
ważne	ciągi	komunikacyjne	łączące	drogi		z	droga-
mi	wojewódzkimi	i	powiatowymi.	Zaliczenie	dro-
gi	 do	 kategorii	 dróg	 gminnych	 stanowi	 podstawę	
do	nadania	numeru	przez	 	Zarząd	Województwa	
Świętokrzyskiego,	zgodnie	z	cytowaną	wyżej	usta-
wą	o	drogach	publicznych.		

W	związku	z	powyższym	podjęcie	przedmio-
towej	uchwały	jest	konieczne	i	uzasadnione.

UCHWAŁA Nr XL/ 206/2013 w	sprawie		obni-
żenia	ceny	skupu	żyta	do	celów	wymiaru	podatku	
rolnego	w		2014roku

Zgodnie	 z	 art.	 18	 ust	 2	 pkt	 8	 ustawy	 z	 dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	
z	2013	r.	poz.	594	z	późn.	zm.)	art.	6	ust	3	ustawy	
z	dnia	15	listopada	1984	r.	o	podatku	rolnym	(Dz.	
U.	z	2006	r.	Nr.136,	poz.	963	z	późn.	zm.),	Rada	
Miejska	 jest	 uprawniona	 do	 obniżenia	 średniej	
ceny	skupu	żyta	określonej	w	ust.	2	przyjmowaną	
jako	podstawę	obliczenia	podatku	rolnego	na	ob-
szarze gminy. 

Wobec	 tego	 obniżono	 cenę	 skupu	 żyta	 do	
celów	wymiaru	podatku	rolnego	ogłoszoną	w	Ko-
munikacie	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statycznego	

z	dnia	18	października	2013	r.	w	sprawie	średniej	
ceny	skupu	żyta	 	za	okres	11	kwartałów	będącej	
podstawą	do	ustalenia	podatku	rolnego	na	rok		po-
datkowy	na	2014r.	z	kwoty	69,28	zł	za	1dT	do	kwo-
ty	48,00zł.	za	1dT.

UCHWAŁA Nr XL/207/2013 w sprawie okre-
ślenia	wysokości	stawek	podatku	od	nieruchomo-
ści		oraz	zwolnień	z	podatku	na	2014r.

Zgodnie	 z	 art.18	 ust.	 2	 pkt.	 8	 ustawy	 z	 dnia	
8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.	
U.	z	2013	 r.	 ,	poz	594	z	póź.	zm.)	art.	5	 i	7	ust.	
3	ustawy	z	dnia	12	 stycznia	1991	 r.	o	podatkach	
i	opłatach	lokalnych	(Dz.	U.	z	2010	r.	Nr	95	poz.	
613)	oraz	obwieszczenia	Ministra	Finansów	z	dnia		
7	sierpnia	2013	r.	w	sprawie	górnych	granic	stawek	
kwotowych	 podatków	 i	 opłat	 lokalnych	 w	 2014	
r.	(M.P.	z	2013	r	poz.	724)	Rada	Miejska	jest	upo-
ważniona	 do	 określenia	 stawek	 podatku	 od	 nie-
ruchomości	 i	 zwolnień	z	podatku.	W	wykonaniu	
w/w	 kompetencji	 Rada	Miejska	 ustala	 stawki	 po-
datku	od	nieruchomości	w	wysokości	nie	przekra-
czającej	 górnych	 stawek	 kwotowych	 określonych	
w	Obwieszczeniu	Ministra	Finansów.

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

UCHWAŁA NR   XL/208/2013 w sprawie 
określenia	wysokości	stawek		podatku od	środków	
transportowych	obowiązujących		w	2014	r.

Zgodnie	 z	 art.18	 ust.	 2	 pkt.	 8	 ustawy	 z	 dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	
z	2013,	 	 poz.	 594	 	 z	późn.	 zm.)	 art.	 5	 i	 7	ust.	 3	
ustawy	 z	 dnia	 12	 stycznia	 1991	 r.	 o	 podatkach	
i	opłatach	lokalnych	(Dz.	U.	z	2010	r.	Nr	95	poz.	
613	z	późn.	zm)	oraz		Obwieszczenia	Ministra	Fi-
nansów	z	dnia	 	7	sierpnia	2013	r.	w	sprawie	gór-
nych	granic	 stawek	kwotowych	podatków	 i	opłat	
lokalnych	w	2014r	 /	M.P.	z	2013	poz.	724/	 i	Ob-
wieszczenia	Ministra	Finansów	z	dnia	7	paździer-
nika	2013	r.	w	sprawie	stawek	podatku	od	środków	
transportowych	 obowiązujących	 w	 2014	 r.	 /M.P.	
z	2013	r.	poz.	812/	Rada	Miejska		jest	upoważniona	
do	określenia	wysokości	stawek	podatku	od	środ-
ków	transportowych.	

W	wykonaniu	w/w	kompetencji	Rada	Miejska	
ustaliła	stawki	podatku	od	środków	transportowych	
obowiązujących	w	2014	r.	w	wysokości	nie	prze-
kraczającej	 górnych	 	 granic	 stawek	 kwotowych	
określonych	w	Obwieszczeniu	Ministra	Finansów.	

UCHWAŁA  Nr XL/209/2013 w sprawie przy-
jęcia	 programu	 współpracy	 Gminy	 Koprzywnica	
z	organizacjami	pozarządowymi	oraz	innymi	pod-
miotami	 prowadzącymi	 działalność	 pożytku	 	 pu-
blicznego	w	zakresie	realizacji	zadań	publicznych	
Gminy	na	2014	rok.

Projekt	 programu	współpracy	 Gminy	 z	 orga-
nizacjami	 pozarządowymi	 i	 innymi	 podmiotami	
prowadzącymi	 działalność	 pożytku	 publiczne-
go	na	2014	 rok	 został	 opracowany	po	uprzednio	
przeprowadzonych	 konsultacjach	 z	 gminną	 radą	
działalności	 pożytku	 publicznego	 i	 gminnymi	 or-
ganizacjami	pozarządowymi,	które	 statutowo	zaj-
mują	 się	 realizacją	 zadań	 publicznych,	 o	 których	
mowa	 w	 art.	 4	 ust.1	 ustawy	 z	 dnia	 24	 kwietnia	
2003	r.	o	działalności	pożytku	publicznego	i	o	wo-
lontariacie	 (Dz.	U.	Nr	96,	poz.	843	z	póź.	zm.	 ).	
W	projekcie	programu	uwzględniono	także	zapla-
nowane	na	2014	rok	środki	w	budżecie	gminy	na	
realizację	zadań	publicznych,	które	będą	zlecone	
współpracującym	z	gminą	podmiotom.	Uchwale-
nie	 programów	współpracy	 jednostek	 samorządu	
terytorialnego	z	organizacjami	pozarządowymi	jest	
zadaniem	obligatoryjnym,	o	czym	przesądza	treść	
art.	 5a	 ust.	 1	 ustawy	 o	 działalności	 pożytku	 pu-
blicznego	i	o	wolontariacie.	W	tym	stanie	prawnym	
wnoszę	o	przyjęciu	przedmiotowego	programu	do	
realizacji	w	2014	roku.

Janina	Podobińska

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

przedniej sesji

5.	 Zamknięcie	obrad	sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:
 

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 20 listopada 2013 roku 

poz.	647	z	późn.	zm.).	Niniejsza	uchwała	kończy	
tryb	postępowania	w	 sprawie	miejscowego	planu	
zagospodarowania	 przestrzennego	 przewidziany	
w	art.17	w/w	ustawy.	Posiadanie	przez	gminę	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	dostosowanego	
do	 aktualnych	 potrzeb	 społeczno-gospodarczych	
jest	bardzo	ważne.	Spełnia	on	oczekiwania	m.in.	
Grupy	 Producentów	Owoców	 „Poltino	 Koprzyw-
nica”	Sp.	z	o.o.	27-660	Koprzywnica	ul.	Leśna	10	
i	wniosek		złożony	do	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	
w	 Koprzywnicy	w	 dniu	 30.08.2012r.	 Zawiera	 on	
potrzebę	 rozbudowy	 istniejącego	 budynku	 prze-
chowalni	owoców	oraz	budowę	chłodni	magazy-
nowej	z	mroźnią	i	częścią	socjalno-biurową	wraz	
z	infrastrukturą	techniczną	na	działce	nr	ew.	2330/5	
w	Koprzywnicy.	 I	zmiana	planu	miejscowego	jest	
zgodna	 z	 polityką	 przestrzenną	 gminy	 określoną	
w	 II	 zmianie	 Studium	 uwarunkowań	 i	 kierunków		
zagospodarowania	przestrzennego	miasta	 i	gminy	
Koprzywnica	przyjętym	Uchwałą	Nr	XL/201/2013	
Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy	z	dnia		20	listopada	
2013r. .

UCHWAŁA NR XL/203/2013 w sprawie doko-
nania	zmian	w	budżecie	gminy	na	2013	rok.

UCHWAŁA NR XL/204/2013 w sprawie  zmia-
ny	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gminy

na	lata	2013-2022.

O	B	J	A	Ś	N	I	E	N	I	A
Uchwała	 w	 sprawie	 zmiany	 do	 Wieloletniej	

Prognozy	 Finansowej	 Gminy	 na	 lata	 2013-2022	
obejmuje	 zmianę	 załącznika	 Nr	 1	 -	 „Wieloletnia	
Prognoza	Finansowa	na	lata	2013-2022”,	które	wy-
nikają	z	uwzględnienia	zmian	wprowadzonych	za-
rządzeniem	Nr	41/2013	BMiG	z	dnia	30.09.2013	r.,	
zarządzeniem	Nr	45/2013	BMiG	z	dnia	28.10.2013	
r.	 oraz	 uchwałą	 Nr	 XL/203/2013	 Rady	 Miejskiej	
z dnia 20.11.2013 r.

Zmiany	dotyczą	następujących	pozycji	w	WPF:

2013 r.

Dochody	ogółem	–	zmniejszono	plan	o	kwotę	
131.070,29	zł,
	 •	 dochody	bieżące	–	zwiększono	plan	o	kwotę	

119.944,71	zł,	w	tym:	
	 -	 zmniejszono	 podatki	 i	 opłaty	 o	 214.118	 zł	 /

wynikłe	 z	 błędnego	 wprowadzenia	 na	 po-
przedniej	sesji	niektórych	pozycji	podatku	od	
nieruchomości,	dotyczących	2013	r./,	

	 -	 zmniejszono	 podatek	 od	 nieruchomości	
o	214.118	zł.

	 -	 zwiększono	dochody	z	tytułu	dotacji	 i	środ-
ków	 przeznaczonych	 na	 cele	 bieżące	
o	330.473,71	zł,

	 •	 dochody	 majątkowe	 –	 zmniejszono	 plan	
o	 kwotę	 251.015	 zł,	 w	 tym	 z	 tytułu	 dotacji	
przeznaczonych	na	inwestycje	o	251.015	zł.

Wydatki ogółem	–	zmniejszono	plan	o	kwotę	
131.070,71	zł,	w	tym:	
	 •	 wydatki	bieżące	–	zwiększono	plan	o	kwotę	

268.792,71	zł,	
	 •	 wydatki	 majątkowe	 –	 zmniejszono	 plan	

o	399.863	zł.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków 
budżetowych
	 -	 zwiększono	 wydatki	 na	 wynagrodzenia	

i	składki	od	nich	naliczane	o	207.646	zł,
	 -	 zmniejszono	wydatki	związane	z	funkcjono-

waniem	organów	j.s.t.	o	42.762	zł,
	 -	 zmniejszono	wydatki	 objęte	 limitem	 art.226	

ust.3	ufp.	o	kwotę	423.257	zł,	w	tym:
	 	-	 wydatki	bieżące	o	2.056	zł,
	 -	 wydatki	majątkowe	o	421.201	zł,
	 -	 zmniejszono	wydatki	 inwestycyjne	 kontynu-

owane	o	315.941	zł,
	 -	 zmniejszono	 nowe	 wydatki	 inwestycyjne	

o	83.922	zł.

Finansowanie programów, projektów reali-
zowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

3.	 Podjęcie	 uchwały	w	 sprawie	 przystąpienia	 do	
opracowania	i	wdrażania	planu	gospodarki	ni-
skoemisyjnej

4.	 Zapytania	i	wolne	wnioski

UCHWAŁA NR XXXIX/200/2013 w sprawie 
przystąpienia	 do	 opracowania	 i	 wdrażania	 planu	
gospodarki niskoemisyjnej
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Od	 23	 października	 do	 11	 listopada	 br.	
trwało	głosowanie	sms-owe	na	najlepsze	Świę-
tokrzyskie	 Koła	 Gospodyń	 Wiejskich	 2013.	
Organizacją	 	 plebiscytu	 zajęło	 się	 Echo	 Dnia.	
W	tegorocznej	edycji	po	raz	pierwszy	prezento-
wało	się	80	KGW	z	terenu	całego	województwa	

Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy informuje,  
że Gmina Koprzywnica drugi rok realizuje projekt pn.

„RAZEM W SIECI”
w	ramach	Programu	Operacyjnego	Innowacyjna	Gospodarka,

Priorytet VIII - „Społeczeństwo informacyjne  
- zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Działanie 8.3  
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion”

W	 wyniku	 realizacji	 projektu	 zakupiono	 40	 komputerów	 oraz	
dostęp	 do	 Internetu	 uzyskało	 40	 dzieci	 z	 terenu	 Gminy	 Ko-

przywnica.	Wpłynęło	 to	 na	 zwiększenie	 dostępności	
cyfrowej	 mieszkańców	 gminy	 a	 także	 na	
przeciwdziałanie	wykluczeniu	społeczne-
mu	 tych	dzieci.	 Ponadto	 realizacja	 pro-
jektu	pozwoliła	na	większą	aktywizację	
analizowanej	grupy	osób	m.in.	dzięki	

możliwości	nauki	zdalnej	z	wy-
korzystaniem	sieci	Internet.

Wspaniała	 scenografia,	 arty-
styczna	 choreografia,	 podniebne,	
zapierające	 dech	w	piersiach	 ewo-
lucje	 oraz	 kostiumy	 i	 rekwizyty	
olśniewające	 czystym	 pięknem	
i	 elegancją.	 Te	 elementy,	 scalone	
cudowną	 muzyką	 autorstwa	 Silvio 
Amato,	sprawiają,	że	spektakl	śmia-
ło	 zaliczyć	 można	 do	 najlepszych	
interpretacji	tych	urzekających	opo-
wieści	 na	 świecie.	 Mega	 lodowe	
widowisko, wyprodukowane przez 
brytyjską	 agencję	WILD	 ROSE	 UK	
PRODUCTION,	 zachwyciły	 już	
widzów	 m.in.	 w	 Wielkiej	 Brytanii,	

Piękna i Bestia ON ICE 
Włoszech,	 Francji,	 Szwajcarii,	 czy	
Niemczech.	W	 tym	 roku	 dołączyli		
do	nich	polscy	widzowie.

Aby	poznać	kogoś	z	innej	bajki,	
wcale	 nie	 trzeba	wyjeżdżać	 za	 sie-
dem	mórz,	 16	 grudnia	 wystarczyło	
pojechać	do	Krakowa	na	 lodowisko	
Cracovii.	Tak	 też	zrobiliśmy.	Ok.	20	
osób	wraz	z	dyrektorem MGOKiS p. 
Alicją Stępień	 rano	wyjechało	 spod	
DK	na	wyjazd	zorganizowany.	

Celem	 naszej	 wycieczki	 było	
obejrzenie	magicznego	widowiska	na	
lodzie,	genialnej	adaptacji	ponadcza-
sowej	opowieści	o	wielkim	uczuciu,	

które	 potrafi	 złamać	 nawet	 najwięk-
sze	zaklęcie.	Piękna	i	Bestia	ON	ICE	
to	wzruszająca,	pełna	magii	i	roman-
tyzmu	historia	o	miłości	i	przeznacze-
niu.	Tę	wspaniałą	baśń,	należącą		do	
klasyki	 gatunku	 powinien	 znać	 każ-
dy,	a	przedstawiona	w	tak	efektowny	
i	emocjonujący	sposób	z	pewnością	
zapadnie		w	pamięci	na	długo.

Uczestniczki	wyjazdu	nie	mogły	
odmówić	 sobie	 wizyty	 na	 Starym	
Krakowskim	 Rynku,	 na	 którym	 za	
sprawą	Jarmarku	świątecznego	uda-
ło	się	zasmakować	klimatu	nadcho-
dzących	świąt.

Koło Gospodyń Wiejskich z Sośniczan nagrodzone!!!
świętokrzyskiego.	 Wyboru	 najlep-
szych	 10	 Kół	 Gospodyń	Wiejskich	
w	klasyfikacji	wojewódzkiej,	a	także	
po	 3	 najlepsze	 KGW	w	 powiatach	
województwa	świętokrzyskiego	do-
konano	w	oparciu	o	głosy	Kapituły	
oraz	głosy	sms-owe.	

26	 listopada	 2013	 r.	 na	 tere-
nie	 Targów	 Kielce	 odbyła	 się	 Gala	
Finałowa	 Konkursu.	 Podczas	 uro-
czystego	spotkania	ogłoszono	zwy-
cięzców	 trzech	 plebiscytów,	 które	
wyłoniły	 najlepszych	 gospodarzy	
Ziemi	Świętokrzyskiej:	Rolnika	Roku	
2013,	Gospodarstwo	Agroturystycz-

ne	2013	oraz	Koło	Gospodyń	Wiej-
skich	2013.

Na	szczeblu	powiatu	sandomier-
skiego nominowane do konkursu 
było	6	KGW	z:	Błonia i Sośniczan, 
Grabiny,	Kleczanowa,	Wilczyc	i	Za-
krzowa. 

W	 części	 finałowej	 plebiscytu	
zwycięzcą	 powiaty	 sandomierskie-
go	okazało	się	KGW	z	Kleczanowa,	
gm.	Obrazów	zaś	II	miejsce	przypa-
dło	KGW	z	Grabiny,	gm.	Klimontów,	
a III miejsce KGW z Sośniczan. 

Gratulujemy.
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W	 dniu	 04.08.2013r.	 odbyła	 się	 po	 raz	
trzeci	Biesiada	pod	 Jesionem	–	Błonie	2013r.	
Organizatorami	imprezy	byli:	KGW	oraz	Rada	
Sołecka	w	Błoniu,	a	celem	biesiady	była	wza-
jemna	integracja	mieszkańców	sołectwa.	Pięk-
na	sierpniowa	sceneria	parku	w	Błoniu,	kon-
kursy	oraz	wspaniała	pogoda	przyciągnęły	do	
nas	wiele	osób.	Po	raz	pierwszy	wystąpił	u	nas	
zespół	SOFT,	KTÓRY	SWOIMI	RYTMICZNY-
MI	MELODIAMI	 PODRYWAŁ	WSZYSTKICH	
BIESIADNIKÓW	 DO	 WSPÓLNEJ	 ZABAWY.	
Każdy	 chętny	mógł	 uczestniczyć	 w	 różnych	
konkursach	 prowadzonych	 przez	 p. Martę 
Ordon.	Konkurencją,	która	spodobała	się	naj-
bardziej	 było	 ,,Karaoke”	 z	 udziałem	 zespołu	
SOFT.	 Pierwszą	 nagrodę	 w	 w/w	 konkursie	
zdobył	mieszkaniec	ul.	Kwiatowej	z	Koprzyw-
nicy p. Tadeusz Piechota.	Nagrodą	była	statu-
etka	w	kształcie	mikrofonu.	Dla	najmłodszych	
było	 również	wiele	 atrakcji:	malowanie	wło-

W	dniu	29	listopada	2013r.	KGW	z	Błonia	
wzięło	 udział	w	 II	 edycji	 konkursu	 pt.	 ,,Naj-
lepsza	 Świętokrzyska	 Domowa	 Spiżarnia”.	
Prezentacja	 przetworów	 gospodyń	 wiejskich	
z	 terenu	 całego	 województwa	 odbyła	 się	
w	Galerii	Korona	w	Kielcach.	To	tu	uniosły	się	
zapachy	 regionalnych	 pyszności.	 Świętokrzy-
skie	 gospodynie	 prezentowały	 wszystko	 co	
można	zamknąć	w	słoiku.	Nasze	koło	przygo-
towało	trzy	przetwory:
-	 pomidory	koktajlowe	w	zalewie	octowej,	

p. Bożeny Maciąg,
-	 ogóreczki	z	kurkumą	p. Anny Paluch,

7	grudnia	2013r.	z	okazji	Mikołajek	dzie-
ci	 z	 Błonia	 i	 Ciszycy	 pojechały	 do	 fabryki	
bombek	w	Nowej	Dębie.	Wycieczkę	zorgani-
zowały	p. Anna Paluch i p. Bożena Maciąg 
dzięki	 wsparciu	 Gminnej	 Komisji	 Rozwiązy-
wania	problemów	Alkoholowych.	Opiekę	nad	
dziećmi	 sprawowały	 także	p. Anna Dziubek 
i p. Aneta Kowalska.	 Celem	wycieczki	 było	
poznanie	 Fabryki	 Bombek,	 sposób	 wyboru	
ozdób	 choinkowych	 oraz	 integracja	 dzieci.	
Uczestnicy	wyjazdu	zobaczyli	w	jaki	sposób	
wydmuchiwane	 są	 szklane	 kule,	 a	 następ-
nie	 mogli	 podziwiać	 sposób	 ich	 zdobienia.	
Jednak	 niezapomniane	 wrażenia	 czekały	 na	
dzieci	na	warsztatach,	podczas	których	każdy	
mógł	 pomalować	 swoją	 bombkę.	 Pomysłów	
nie	 brakowało.	 Następnie	 wszyscy	 ,,ruszyli”	
na	zakupy.	Dzieci	miały	nie	lada	kłopot,	gdyż	
każda	bombka	była	piękna	i	wyjątkowa.	Jedy-
nym	hamulcem	była	…	zawartość	portfela.	Na	
zakończenie	pobytu	każde	dziecko	otrzymało	
po	dwie	bombki:	jedną	z	imieniem,	a	drugą	–	
wykonaną	podczas	warsztatów.	dzieci	pełne	
niesamowitych	wrażeń	udały	się	do	autokaru,	
gdzie	czekała	na	nich	kolejna	niespodzianka	–	
prezenciki	od	św.	Mikołaja.

Wycieczka do fabryki bombek 
choinkowych w Nowej Dębie

Mamy	nadzieję,	 że	 przywiezione	 pre-
zenty	będą	z	pewnością		ozdobą	świątecz-
ną	w	domach	dzieci.

Bożena	Maciąg

III Biesiada pod Jesionem 
– wspomnienia upalnych dni

sów,	zjeżdżalnia,	stoisko	z	zabawkami	itp.	Nie	
zabrakło	też	stoiska	gastronomicznego.	

Mamy	nadzieję,	 że	 trzecia	biesiada	przy-
niosła	wszystkim	wiele	miłych	wrażeń,	które	
na	długo	pozostaną	w	pamięci,	a	organizato-
rzy	mają	już	kilka	pomysłów	co	do	kolejnej…

Bożena	Maciąg

III miejsce dla KGW z Błonia w konkursie 
„Najlepsza Świętokrzyska Domowa Spiżarnia”

- nalewka z aronii p. Anny Paluch.

Nagrodzono	 najsmaczniejsze	 przetwory.	
KGW	 z	 Błonia	 otrzymało	 III	 miejsce	 za	 na-
lewka	z	aronii.	To	ogromne	wyróżnienie,	gdyż	
o	 nagrody	 w	 czterech	 kategoriach:	 słodkie,	
napoje,	 grzyby,	 inne	walczyło	 aż	60	 święto-
krzyskich	 przetworów.	 Wszyscy	 uczestnicy	
otrzymali	podziękowanie	za	udział	w	II	edycji	
konkursu	w	postaci	dyplomu	oraz	upominek,	
a	laureaci	zostali	nagrodzeni	statuetkami	i	ar-
tykułami	AGD.

Bożena	Maciąg
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Przedszkole Pod Sosnami

ZDROWIE W OWOCACH

28.11.2013r.	–	Andrzejki	w	grupie	5-latków

„Andrzeju, Andrzeju nadszedł czas,
powiedz co w przyszłości czeka nas”

To	 był	 inny	 dzień	 od	 pozostałych	 –	 był	
wyjątkowy,	bo	i	my	w	tym	dniu	przybraliśmy	
role	 wróżek,	 czarodziejów,	 księżniczek	 itp.	
postaci.		Wystrój	sali,	zapach	i	blask	palących	
się	świec	także	wprowadził	nas	w	świat	magii	
i	czarów.	

Pani Ania	jako	„wróżka	czarów”	przygoto-
wała	wiele	ciekawych	wróżb	andrzejkowych.	
Z	wróżb	tych	mogliśmy	dowiedzieć	się	wielu	
ciekawych	rzeczy:
•	jaki	zawód	będziemy	wykonywać	gdy	doro-
śniemy,

•	co	wróży	nam	szczęśliwa	gwiazda,
•	jakie	prezenty	otrzymamy	od	Mikołaja,
•	we	wróżbie	„Moje	serce	bije	do	Ciebie”	po-
znaliśmy	imię	osoby	(koleżanki	 lub	kolegi),	
która	o	nas	myśli,

•	we	wróżbie	 „Czarodziejskie	 kolory”	wróż-
ka	 przestrzegała	 nas	 przed	 niebezpieczeń-
stwami,	aby	nasza	przyszłość	była	radosna	
i	szczęśliwa,

•	podczas	 andrzejkowej	 zabawy	 nie	 mogło	
oczywiście	 zabraknąć	 wróżby	 z	 naszymi	
butami,	które	wędrowały	za	próg	sali.

Zajęcia	 otwarte	 dla	 rodziców	 w	 grupie	
dzieci	4-letnich	w	Przedszkolu	„Pod	Sosnami”	
w	Koprzywnicy	odbyły	się	w	dniu	11.12.2013r.	
Wspólne	 zabawy	 rytmiczno	 ruchowe	 i	 pla-
styczne	wprowadziły	nastrój	przedświąteczny.	
Nauczycielka p. Dorota Michalik	 zapoznała	
maluchy	 z	 tradycją	 strojenia	 choinki.	 Dzie-
ci	 wspólnie	 z	 rodzicami	 wykonywały	 stroiki	
i	ozdoby	choinkowe.	Wykonane	ozdoby	ude-
korowały	 podarowaną	 przez	 rodziców	 żywą	
choinkę.	To	było	radosne	i	ciekawe	przeżycie	
zarówno	dla	dzieci,	jak	i	dla	rodziców.

Opracowała:	D.	Michalik

Czary mary, hokus pokus
Ostatnie	 dni	 listopada,	 gdy	 wieczory	 są	

coraz	 dłuższe	 a	 dni	 coraz	 krótsze,	 następuje	
czas-	czarów,	wróżenia,	przepowiadania	co	nas	
czeka.	 Nasze	 przedszkolaki	 również	 chciały	
„zajrzeć’	w	przyszłość	i	dowiedzieć	się	co	ich	
czeka.	Dlatego	w	dniu	29	listopada	2013	roku	
zebrała	się	wesoła	gromada,	by	w	dzień	wigi-
lii	św.	Andrzeja	wspólnie	z	rodzicami	pobawić	
się,	poczarować	i	powróżyć.	Serduszko	z	imie-
niem	dziecka	złożone	w	darze	do	magicznego	
pudełka	miało	zapewnić	pomyślność	 spełnie-
nia	wróżb.	Z	ukrytych	 listów	od	Czarodziejki	
z	Łysej	Góry	dzieci	dowiedziały	 się	co	czeka	
ich	w	przyszłości,	kim	zostaną	oraz	jaki	prezent	
otrzymają	od	św.	Mikołaja.	Cienie	woskowych	

figurek	pobudziły	wyobraźnię	i	fantazję	dzieci.	
Wspólne	zabawy	 i	 tańce	przyniosły	wiele	 ra-
dości.	 Zabawa	 andrzejkowa	 stała	 się	 również	
doskonałym	zajęciem,	które	rozbudziło	w	dzie-
ciach	 chęć	 poznania	 naszej	 tradycji	 ludowej.	
Czarodziejka	 z	 Łysej	 Góry	 życzy	 spełnienia	
wszystkich	wróżb. E.K.,G.M.,I.S.-Z.

We	 wszystkich	 wróżbach	 uczestniczyli	
przybyli	na	tę	okazję	goście,	czyli	nasi	rodzice:	
tata	Urszulki Kapuścińskiej – pan Krzysztof, 
mama Kamilka Kaweckiego – pani Marlena, 
mama Ani Partyki – pani Edyta, mama Kry-
stianka Bednarza – pani Agata, mama Kac-
perka Złotka – pani Wioletta oraz mama Na-
talii Młodochowskiej – pani Bożena.  

Przerywnikiem	naszych	wróżb	była	dobra	
zabawa	przy	muzyce.	Na	koniec	zabawy,	nasi	
rodzice	obdarowali	 nas	 andrzejkowymi	upo-
minkami.	 Zdjęcia	 natomiast	 uwieczniły	 na	
zawsze	ten	dzień,	który	będzie	miłym	wspo-
mnieniem	po	wielu,	wielu	latach.

Opracowała:	A.C.

„Idzie, idzie święty z długą siwą brodą a dwaj anioł-
kowie za ręce go wiodą…”

Dnia	 6	 grudnia	 2013	 roku	 dźwięk	 dzwo-
neczka	obwieścił	dzieciom	z	Przedszkola	„Pod	
Sosnami”	przybycie	długo	wyczekiwanego	go-
ścia-	 św.Mikołaja.	Wszystkie	 dzieci	 z	 wielkim	
zdziwieniem	 na	 twarzy	 patrzły	 na	 „prawdzi-
wego”,	wesołego	Mikołaja.	Przedszkolaki	w	mi-
kołajkowych	strojach	wierszem,	piosenką	oraz	
tańcem	powitały	wspaniałego	gościa.	Św.	Miko-
łaj	podziękował	za	ciepłe	przyjęcie	i	obdarował	
dzieci	 słodkimi	 podarunkami.	 Na	 koniec	 gdy	
nadeszła	chwila	 rozstania	przedszkolaki	złoży-
ły	obietnicę	poprawy	a	Mikołaj	obiecał,	że	od-
wiedzi	ich	za	rok.	Na	pamiątkę	uwiecznił	swoją	
świętą	osobę	z	każdą	grupą	na	fotografiach.	

Grupa	5	latków	obdarowana	paczkami	uda-
ła	się	do	swojej	sali.	Pani Ania	i	wszystkie	dzieci	
przebrane	 za	 pomocników	Mikołaja	 wspólnie	
bawiły	się	tańcząc	„Rączkę	mam”,	„Pociąg	kra-
snoludków”	i	inne	zabawy.	Na	sali	rodzice	mieli	
okazję	zrobić	pamiątkowe	zdjęcie	ze	wspólnej	
zabawy	„małych,	wesołych	Mikołajów”.

Jak	co	roku	w	grupie	dzieci	6	letnich	pojawił	
się	 dodatkowy	miły	 gość	„Mikołaje są wśród 
nas”.	Osobą	tą	była	pani	doktor	Agnieszka Guź-
la,	 która	 obdarowała	 dzieci	 słodkimi	 upomin-
kami.	Wdzięczne	6	 latki	zaspiewały	piosenkę.	
Wychowawczynie	oraz	dzieci	z	grupy	6	latków	
dziękują	mamie	Rafałka.	

To	 jednak	 nie	 było	 pierwsze	 w	 tym	 roku	
spotkanie	z	Mikołajem.	Radosna	atmosfera	za-
panowała	 także	5	grudnia	 	 kiedy	 to	w	przed-
szkolu	zawitał	ks. Paweł Solis	jako	Mikołaj,	któ-
ry	obdarował	wszystkie	dzieci	cukierkami.	

Opracowała:	E.K.,	A.C.,I.S.-Z.

JESIEŃ W MUZYCE
Dnia	 3 grudnia 2013	 roku	 miał	 miejsce	

w	 Przedszkolu	 „Pod	 Sosnami’	Międzygrupo-
wy Przegląd Piosenki Jesiennej pt. „Jesień 
w muzyce”.	 Organizacją	 zajęły	 się	 panie:	D. 
Michalik i I.Staszczak- Zwolska.	Każda	grupa	
zaczynając	od	najmłodszej	zaprezentowała	po	
dwie	 piosenki.	 Uczestnicy	 występowali	 solo,	
w	duetach	lub	zespołach,	wykonawcy	byli	do-
skonale	przygotowani	przez	panie	nauczyciel-
ki,	które	zajęły	się	dopracowaniem	wszystkich	
szczegółów	włącznie	z	ubiorem,	 rekwizytami	

oraz	układem	ruchowym	do	piosenek.	Podczas	
trwania	przeglądu	odbył	się	także	pokaz	mody	
jesiennej.	Na	zakończenie	konkursu	pani Dy-
rektor M. Marczewska	wręczyła	każdej	grupie	
dyplomy	za	tak	wspaniałe	występy.

I.S.-Z.

Dzieci	 z	 Przedszkola „Pod Sosna-
mi” w Koprzywnicy	 włączyły	 się	 w	 akcje	
związane	 z	 ochroną	 środowiska:	 zbierają	
plastikowe	 nakrętki	 na	 akcje	 charytatywną,	
sprzątają	świat,	a od	pierwszego	roku	działal-
ności	otrzymują	zaszczytny	 tytuł	„Kubusiowi	
Przyjaciele	Natury”,	przyznawany	przez	Tym-
bark	 i	 Fundację	 Partnerstwo	 dla	 Środowiska.	
Oprócz	 tego	 na	 zajęciach	 dzieci	 pogłębiają	
swoja	wiedzę	na	temat	zanieczyszczeń	ziemi,	
segregacji	śmieci	i	recyklingu,	bezpieczeństwa	
podczas	zbierania	śmieci,	jak	również	poznają	
sposoby	oszczędzania	wody	i	energii.	

Nasze	przedszkole	już	od	wielu	lat	propa-
guje	ideę	sprzątania	świata	i	dba	o	właściwy	
wygląd	 otoczenia	 wokół	 przedszkola	 przez	

Pasowanie 3 latków
W	dniu	15.11.2013r.	w	naszym	przedszko-

lu	do	grona	przedszkolaków	przyjęte	zostały	
3-	latki.	Na	uroczystość	licznie	zgromadzili	się	
rodzice.	Przybyli	zaproszeni	goście:	pani Se-
kretarz MiG Koprzywnica Dorota Kruszec- 
Nowińska oraz Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców pani Małgorzata Papka. Nasze maluszki 
zaprezentowały	krótką	część	artystyczną:	pio-
senki,	 wiersze	 i	 pląsy	 przygotowane	 przez	
wychowawczynie	M.	Galek	i	E. Sroczyńską. 
Dzieci	 nagrodzone	 zostały	 gromkimi	 brawa-
mi.	 Uroczystego	 pasowania	 dokonała	 pani 
Dyrektor mgr M. Marczewska	 wręczając	

„Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny”

Bawimy się i tworzymy razem świąteczne ozdoby

dzieciom	pamiątkowe	dyplomy.	Na	zakończe-
nie	dzieci	otrzymały	upominki	i	słodki	poczę-
stunek.

M.G.

„Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryż, 
Jeśli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewo, 

Jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz ludzi”
(przysłowie	chińskie)

cały	 rok.	 Pamiętamy,	 że	 przyroda	 to	 nasze	
wspólne	dobro,	o	które	należy	dbać	codzien-
nie,	dlatego	chętnie	podejmujemy	się	różnych	
działań	dotyczących	jej	ochrony.

20.09.2013r. grupa dzieci 5 i 6-letnich 
zaopatrzona	w	 rękawiczki	 foliowe,	worki	 na	
śmieci	wzięła	udział	w	 	Wielkim Sprzątaniu 
Świata.	Dzieci	ochoczo	zajęły	 się	porządko-
waniem	terenu	wokół	przedszkola.

	Opracowała:		G.M.

Z	okazji	Dnia	Edukacji	w	naszym	przed-
szkolu	odbyła	się	akademia	na	której	to	dzieci	
w	wierszach	 i	 piosenkach	 składały	 życzenia	
wszystkim	 pracownikom	 przedszkola.	 Były	
to	 słowa	 podziękowań	 za	 przekazywanie	
wiedzy,	 za	wpajanie	 uniwersalnych	 ludzkich	
wartości,	za	przezwyciężanie	trudności	w	na-
uce,	 za	 inspiracje,	 motywacje	 i	 odkrywane	
talenty.	 Następnie	 głos	 zabrała	 pani Dyrek-

tor M. Marczewska,	 która	 podziękowała	
wszystkim	pracownikom	za	codzienną	pracę,	
za	 wytrwałość	 w	 pełnieniu	 nauczycielskiej	
misji.	Za	 szczególne	zaangażowanie	w	życie	
przedszkola	 pracownikom	 zostały	 wręczone	
listy	 gratulacyjne.	 Gość	 specjalny	 Burmistrz 
Miasta i Gminy Koprzywnica pan M. Jońca 
podziękował	pani		Dyrektor	za	szczególne	za-
angażowanie	w	życie	przedszkola,	 a	wszyst-
kim	świętującym	za	cierpliwość	i	wytrwałość	
w	służbie	dzieciom	i	całemu	środowisku.	Miłą	
i	słodką	niespodziankę	dla	wszystkich	przygo-
towała	 rada	 rodziców	składając	na	 ręce	pani	
Dyrektor	smaczny	tort	i	dla	każdego	pracow-
nika	obrazek	wykonany	techniką	decoupage.

Na	zakończenie	uroczystości	zaśpiewano	
tradycyjne,	gromkie	sto	lat.

Opracowała:	G.M.,	E.K.

Spożywanie	owoców	to	podstawa	dla	za-
chowania	 zdrowia,	 stąd	 też	 powstał	 pomysł	
wykonania	przez	dzieci	sałatki	owocowej.

Dzieciaczki	 z	 „Wesołego	 Przedszkolaka”	
w	Niedźwicach	chętnie	włączyły	się	do	pracy-	
z	zaangażowaniem	kroiły	produkty,	mieszały	
je,	nie	mogąc	doczekać	się	degustacji.

	Okazało	się,	że	własna	praca	smakuje	naj-
lepiej.	Nasze	działania	pobudziły	wyobraźnię,	
wyostrzyły	nasze	zmysły	oraz	rozwinęły	pro-
cesy poznawcze.

mgr	Renata	Turbak,	mgr	Monika	Floras
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Dnia	10	października	2013	r	odby-
ła	 się	 uroczystość	 «Ślubowania	 klas	
pierwszych”,	która	zgromadziła	wielu	
zaproszonych	 gości	 oraz	 rodziców.	
Pierwszaki	 złożyły	 uroczyste	 ślubo-
wanie	 na	 sztandar	 szkoły.	Następnie	
p. dyrektor Teresa Majczak pasowa-
ła	dzieci	na	uczniów		Szkoły	Podsta-
wowej	im.	Władysława	Jasińskiego	w	
Koprzywnicy.	Dzieci	zaprezentowały	
program	 artystyczny	 przygotowany	
pod	 kierunkiem	 wychowawczyń:	
p. Marty Chamerskiej i p. Renaty 

Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy

Wojewódzki sukces
Drużyna	w	składzie:	Julia Olszewska, 

Aleksandra Bryła, Anna Wiśniewska 
i Oliwia Kołacz	 wywalczyła	 sobie	 na	
szczeblu	powiatu	 	prawo	do	uczestnic-
twa	 w	 finale	 konkursu	 	 „Bezpieczeń-
stwo	na	piątkę”.	Odbył	się	on	Kielcach,		
przy	 udziale	 Policji,	 Straży	 Pożarnej,	
Ratownictwa	Medycznego,	 Służby	Cel-
nej	i	KRUS-u	jako		impreza	edukacyjna	
pod	 nazwą	OLIMPIADA	 BEZPIECZEŃ-
STWA.	 Dodatkowo	 do	 udziału	 	 za-
proszono	 uczniów	 klas	V	 jako	 kibiców	
szkolnej	 drużyny.	 Zadania	 konkursowe	
obejmowały	 wiedzę	 z	 zakresu	 ruchu	

Andrzejki	są	świetnym	pomysłem	na	
wesołą	 zabawę	 przy	 muzyce	 i	 wróż-
bach.	Do	dzieci	w	„zerówkach”	przyby-
ły	wróżki,	które	wprowadziły	maluchy	
w	 temat	 zwyczajów	 andrzejkowych..	

Święta	 Bożego	 Narodzenia	 są	 ściśle	
powiązane	 z	 tradycją	 strojenia	 choinki.	
Ponieważ	święta	 tuż,	 	 tuż	uczniowie	kl	
I	b	i	kl	IV-V	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Ko-
przywnicy	pod	opieką	pani Marty Cha-
merskiej i pani Bożeny Grzyb	 wybrali	

Dnia	02.10.13r.	uczniowie	klasy	0ab	
Szkoły	 Podstawowej	w	Koprzywnicy	
pod	opieką	pani	Bożeny	Grzyb	 i	 ro-
dziców	wybrali	się	w	daleką	i	bardzo	
ekscytującą	 podróż	 do	 Pacanowa,	
który	od	pewnego	czasu	stanowi	eu-
ropejską	stolicę	bajki.
Czas	 oczekiwania	 na	 wejście	 do	

Centrum	 Bajki	 umilał	 nam	 przesym-
patyczny	Koziołek	Matołek,	 który	na	
wstępie	 zapoznał	 nas	 z	 historią	 po-
wstania	 tego	 miejsca,	 a	 później	 ob-
darowywał	 dzieci	 kolorowankami	 ze	

ZAPACHNIAŁO ŚWIETAMI

Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej –	 najwyższym	 odznaczeniem	
resortowym	 została	 uhonorowana	 p.	
Barbara Miklas  na	 wniosek	 Zarzą-
du	 Okręgu	 Ligi	 Ochrony	 Przyrody	
w	Tarnobrzegu.	Pani	Miklas,	nauczy-
ciel	 przyrody,	 a	 także	 wicedyrektor	
w	Szkole	Podstawowej	im.	Wł.	Jasiń-
skiego w Koprzywnicy, ma w swoim 
dorobku	zawodowym	liczne	sukcesy,	
odniesione wraz z uczniami, w dzie-

4 i 7 XI 2013 roku	zespół		klasowy	III 
a	 uczestniczył	 w	 internetowych	 zaję-
ciach	 	 edukacyjnych	 pt.	 „Mieszkańcy 
spod Jedenastki”.	 Lekcje	 te	 możliwe	
były	 dzięki	 projektowi	 stworzonemu	
przez	edukatorów	Muzeum Józefa Pił-
sudskiego w Sulejówku.	Program	został	
objęty	patronatem	Ministerstwa	Eduka-
cji	Narodowej.	Kanwą	zajęć	był	animo-
wany	 film	opowiadający	historię	 trójki	

ANDRZEJKI W „WESOŁYM PRZEDSZKOLAKU” 
W NIEDŹWICACH

SPOTKANIE 
ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
Wszystkie	dzieci	kochają	Świętego	

Mikołaja,	piszą	do	niego	listy	i	z	nie-
cierpliwością	czekają	na	prezenty.
Dnia	6	grudnia	2013	 (piątek)	dzie-

ci	 z	Punktu	Przedszkolnego	 „Wesoły	
Przedszkolak”	 w	 Niedźwicach	 spo-
tkały	się	ze	Świętym	Mikołajem.	Mo-
gły	 z	 nim	 porozmawiać,	 zatańczyć,	
zaśpiewać,	a	co	najważniejsze	-	otrzy-
mać	 prezenty.	 Każde	 dziecko	 miało	
okazję	przekonać	się,	że	Mikołaj	 jest	
prawdziwy,	ciągnąc	go	za	brodę.
Dziękujemy	 Świętemu	 Mikołajowi	

za	spotkanie	i	zapraszamy	za	rok.
mgr	Renata	Turbak
mgr	Monika	Floras

Pasowanie dzieci z grupy 4- latków

Tajemnice Bajkowego 
Świata w Pacanowie

swoją	podobizną.	Gdy	nadszedł	czas	
wejścia	 w	 świat	 bajek,	 każdy	 mały	
uczestnik	otrzymał	tajemniczą	mapę.
Już	na	 samym	początku	było	 spo-

tkanie	z	pędzącym	pociągiem	Kozioł-
ka	Matołka.	Wspaniała	okazało	się	też	
spotkanie	 z	 wróżką,	 która	 zaprosiła	
wszystkie	 dzieci	 do	 podróży	 z	 baj-
ką	 pod	 wodą,	 w	 kopalni,	 na	 lądzie	
i	w	kosmosie.	Tam	na	dzieci	czekały	
elfy,	 krasnale,	 trolle,	 syreny,	 smoki,	
Pan	 Twarowski	 i	 oczywiście	 Kozio-
łek	 Matołek.	 Mali	 podróżnicy	 z	 Ko-
przywnicy	w	Sali	kwiatów		podziwiali	
bajkowych	 bohaterów	 na	 ekranie,	
rozwiązując	wirtualne	zagadki.	W	sali	
kinowej	 obejrzeli	 film	 z	 przygodami	

Koziołka.	Dzieci	w	niecodzienny	spo-
sób	otwierały	bajkowe	szuflady	i	oglą-
dały	 co	 każda	 z	 nich	 kryje.	 Po	 tak	
niewiarygodnych	 przygodach	 w	 Eu-
ropejskim	Centrum	Bajki	 i	w	wirtual-
nej	wystawie		„Bajkowy	Świat”	dzieci	
czuły	się	jak	w	wyśnionej	bajce.	Nie	
mogło	 zabraknąć	 też	 w	 programie	
wycieczki	 momentu	 na	 pamiątkowe	
zakupy.
Wycieczka	 była	 doskonałym	 spo-

sobem	 na	 poznanie	 Pacanowa,	 do	
którego	 chciał	 koniecznie	 dostać	 się	
Koziołek	Matołek.	Wszyscy	w	dosko-
nałych	humorach	oraz	z	dużą	dawką	
emocji	i	wrażeń	bezpiecznie	wrócili-
śmy	do	domów.	 Bożena	Grzyb

Najwyższe resortowe odznaczenie
dzinie edukacji ekologicznej. Nagro-
dy	 w	 postaci	 urządzeń	 multimedial-
nych,	wygrane	w	konkursach	różnych	
szczebli,	 służą	 wszystkim	 uczniom.	
Realizuje w szkole innowacje pedago-
giczne	 zaakceptowane	 przez	władze	
kuratoryjne.	 Swoją	 pracę	 wykonuje	
z	wielką	pasją	i	zaangażowaniem.	Za	
wybitne	osiągnięcia	pani	Miklas	była	
już	 doceniana	 dwukrotnie	 nagrodą	
Burmistrza	Miasta	i	Gminy,	a	także	na	
wniosek	 dyrektora	 szkoły	 Medalem	
Srebrnym	 „Za	 Długoletnią	 Służbę”	
oraz	Medalem	Brązowym	„Za	Zasługi	
Dla	 Pożarnictwa”.	Medal	 KEN	 został	
wręczony	w	Sandomierzu	dn.12	listo-
pada	przez	Świętokrzyskiego	Kuratora	
Oświaty	p. Małgorzatę Muzoł.

T.	Majczak

W krainie ozdób choinkowych
się	do	fabryki	bombek	w	Nowej	Dębie. 
Uczestnicy	wycieczki	obserwowali	cykl	
ręcznej	 produkcji	 ozdób	 choinkowych	
od	dmuchania	szklanych	rurek	poprzez	
srebrzenie,	 dekorowanie	 i	 malowanie.	
Dzieci	 zwiedziły	 wystawę	 bombek,	
które	produkowane	są	w	tym	zakładzie.	
Bombki	z	fabryki	pana Jana Bilińskiego 
to	produkt	 rozpoznawalny	przez	znaw-
ców	 szklanych	 ozdób	 choinkowych	 na	
całym	świecie.
Kolejnym	punktem	wycieczki	 były	

warsztaty	 plastyczne,	 podczas	 któ-

rych	można	było	wykazać	się	pomy-
słowością	 i	 kreatywnością	 malując	
własne	bombki.	Na	pamiątkę	pobytu	
w	 fabryce	 dzieci	 otrzymały	 bombki	
z	własnym	imieniem.
Tegoroczne	 święta	 będą	 na	 pew-

no	 niezapomniane,	 bowiem	 na	 cho-
inkach	 wielu	 dzieci	 z	 naszej	 szkoły	
będzie	 wisiała	 ich	 piękna	 kolorowa	
bombka-pamiątka	 z	 wycieczki.	 Wy-
cieczka	ta	dostarczyła	wszystkim	nie-
zapomnianych	wrażeń	i	wprowadziła	
nas	w	atmosferę	świąt.

Bożena	Grzyb				

We	wtorek	 tj.	 17.12.13r	od	 samego	
rana	dzieci	z	grupy	0a	miały	pracowity	
dzień,	 ponieważ	 postanowiły	 wspól-
nie	 ze	 swoją	 panią Bożeną Grzyb 
upiec	słodkie		świąteczne	ciasteczka.
Podwinęły	rękawy	i	zabrały	się	do	

pracy.	Ucierając	i	mieszając	przygoto-
wane	produkty,	aż	do	uzyskania	dużej	
kuli	ciasta.

Pod czujnym okiem swojej pani 
z	 rozwałkowanego	 ciasta	 wycinały	
różne	 kształty,	 które	 przyozdabia-
ły.	 W	 oczekiwaniu	 na	 upieczenie	

ciasteczek	 śpiewały	 kolędy.	 W	 bu-
dynku	 szkoły	 uniosły	 się	 świąteczne	
zapachy.	To	był	udany	dzień.	Dzieci	
z	dumą	zabrały	do	domów	swoje	ku-
linarne	 dzieła,	 by	 zaprezentować	 je	
rodzicom.

Bożena	Grzyb

Ślubowanie pierwszoklasistów
Kaczor-Zwolskiej.	 Ponieważ	 szko-
ła	 szczególną	 wagę	 przywiązuje	 do	
kształtowanie	postaw	patriotycznych,	
dlatego	 ważnym	 punktem	 uroczy-
stość	było	obdarowanie	uczniów	klas	
I	biało-	czerwonymi	 flagami.	Przeka-
zując	 ten	 symbol	państwowy	p.	bur-
mistrz	 	 i	p.	dyrektor	wyrazili	nadzie-
ję,	 że	 posłużą	 one	 do	 dekorowania	
domów	 podczas	 świąt	 narodowych.	
Pierwszoklasiści	z	okazji	tak	ważnego	
dla	 nich	 dnia	 otrzymali	 pamiątkowe	
dyplomy,	 a	 także	 upominki	 od	 bur-

mistrza	Miasta	i	Gminy		Koprzywnica	
oraz	dyrekcji	„Przedszkola	pod	Sosna-
mi”w	Koprzywnicy.

R. Kaczor-Zwolska

drogowego,	 bezpieczeństwa	 w	 go-
spodarstwie	 rolnym	 oraz	 umiejętności	
udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej	i	poruszania	się	po	rowerowym	
torze	 przeszkód.	Wśród	 14	 rywalizują-
cych	 	 drużyn	 z	województwa	 drużyna	
z	 koprzywnickiej	 podstawówki	 zajęła	
wysokie		piąte	miejsce.	Poza	prowadzo-
nym	konkursem	wszystkim	uczestnikom	
zorganizowano	 możliwość	 obejrzenia	
specjalistycznego	 sprzętu	 służb	 biorą-
cych	udział	w	finale	konkursu.	Zorgani-
zowano	kilka	godzin	wspaniałej	zabawy	
i edukacji w zakresie szeroko rozumia-
nego	bezpieczeństwa.	Drużynę	do	kon-
kursu	przygotowywała	p. M. Bochyńska.

M.	Łuczak

„Mieszkańcy  spod Jedenastki” czyli o Niepodległości  inaczej
przyjaciół	 zmagających	 się	 z	 tajemni-
czym	murem,	który	powstał	wokół	ich	
domu.	 Korzystając	 z	 komputerów,	 na	
podstawie	 filmu,	 dzieci	 uczestniczyły	
w	 zabawach	 edukacyjnych,	 podczas	
których	 bohaterowie	 filmu	 prowadzili	
je	przez	nietypową	lekcję	o	niepodle-
głości.	 Uczniowie	 poznali	 narodowe	
emblematy,	historyczne	granice	nasze-
go	państwa,	współtwórców	Polski	Nie-

podległej,	 a	 także	w	 grupach	przygo-
towały	 plakat	 o	 tematyce	 historycznej	
związanej	z	Narodowym	Świętem	Nie-
podległości.	Dzięki	popularyzacji	 tego	
programu	w	szkole	uczniowie	pogłębili	
swoją	 wiedzę	 z	 zakresu	 wychowania	
obywatelskiego	i	historii	Polski,	a	także	
rozwinęli	kompetencje	w	zakresie	tech-
nologii	informacyjno-komunikacyjnej.

Wychowawca IIIa-Ewa	Dziuba

Nie	zabrakło	ustawiania	bucików	i	tra-
dycyjnego	lania	wosku.	Czas	pomiędzy	
wróżbami	 urozmaicały	 zabawy	 przy	
piosenkach	z	repertuaru	dziecięcego.	

E.	Beksińska	-	Kontow

ANDRZEJKOWE „CZARY-MARY”

25 listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia
„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzeby Miś”
W	Szkole	Podstawowej	w	Koprzywni-

cy	grupa	przedszkolna	O	„b”	obchodzi-
ła		uroczystość		111	urodzin	pluszowego	
misia.	Były	to	zajęcia	otwarte	dla	rodzi-
ców.	 Tego	 dnia	 wszystkie	 dzieci	 przy-

niosły	swoje	ulubione	pluszaki,	by	opo-
wiedzieć	o	nich	koleżankom	i	kolegom.	
Poznały	historię	pluszowego	misia	oraz	
życie	 prawdziwych	 niedźwiedzi.	 Nie	
zabrakło	 pląsów	 i	 zabaw	 ruchowych	

przy	 znanych	 dzieciom	 piosenkach	 o	
misiach.	 Najwięcej	 emocji	 dostarczy-
ły	 „misiowe	 konkurencje”,	 „wyjadanie	
miodku”	 z	 talerzyka	 bez	 pomocy	 rąk	
oraz	 malowanie	 wspólnie	 z	 rodzicami	
portretu	 „Misiowego	przyjaciela”	 z	 za-
słoniętymi	 oczami.	 Kolejnym	 punktem	
uroczystości	było	„Pasowanie	na	przyja-
ciela	misia”,	którego	dokonała	p. dyrek-

tor T. Majczak.	 Aby	 zostać	 przyjacie-
lem	misia	każde	dziecko	musiało	zjeść	
„małe	co	nieco”,	a	po	złożeniu	przyrze-
czenie		otrzymało	emblemat	„Przyjaciel	
Pluszowego	Misia”.	Po	odśpiewaniu	200	
lat		i	zdmuchnięciu	świeczek		nastąpiła		
degustacja	urodzinowego	tortu,	przygo-
towanego	przez	rodziców.	

Wychowawczyni		kl.	O	„	b”	E.	Beksińska-Kontow

Dnia	 7 listopada 2013 roku 
w	poczet	dzielnych	przedszkolaków	
wkroczyły	dzieci	z grupy 4-latków. 
Na	uroczystość	przybyli:	Burmistrz 
MiG Koprzywnica pan Marek Joń-
ca, Sekretarz MiG Koprzywnica 
pani  Dorota Kruszec- Nowińska, 
Przewodnicząca Rady Miasta Ko-
przywnica Anna Paluch	a	także	ro-
dzice.	Zaproszeni	goście	mieli	oka-
zje	 wysłuchać	 dzieci	 w	 programie	
artystycznym	 opracowanym	 przez	
panie:	D. Michalik i I. Staszczak - 
Zwolską. Przedszkolaki z wielkim 
przejęciem,	 najpiękniej	 jak	 umiały	

zaprezentowały	 wiersze,	 piosenki	
oraz	 tańce.	 Na	 zakończenie	 pani 
Dyrektor M. Marczewska	kolorową	
kredką	 pasowała	 dzieci	 na	 przed-
szkolaków	Przedszkola „Pod Sosna-
mi”.	Miłą	 niespodzianką	 były	 upo-
minki	i	słodki	poczęstunek.	

I.S.-Z.

Andrzejki	 to	 czas	 wróżb	 i	 ra-
dosnej	 zabawy.	 Dzieci	 z	 Punktu	
Przedszkolnego	„Wesoły	Przedszko-
lak”	w	Niedźwicach	obchodziły	ten	
dzień		29	listopada	2013(piątek).

Wszyscy	 przybyli	 tego	 dnia	 do	
przedszkola	podekscytowani,	w	ko-
lorowych	strojach.	Nie	zabrakło	po-
licjanta,	 wróżki,	 Indianina,	 a	 nawet	
Scooby-	Doo.	Największą	frajdą	były	
dla	 dzieci	 wróżby	 np.	 „Kim	 będę	
w	przyszłości?”,	„Buty”	oraz	zabawy	
np.	„Taniec	z	balonikiem”,	„Grozik”.

„Wesołe	Przedszkolaki”	wracały	
zadowolone	i	pełne	wrażeń	z	balo-
nem	w	rękach	na	pamiątkę	andrzej-
kowego dnia.

mgr	Renata	Turbak
mgr	Monika	Floras
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

5	 listopada	 2013	 roku	 w	 Szko-
le	 Podstawowej	 im.	Wł.	 Jasińskiego	
w	 Koprzywnicy	 obchodzono	 46 
rocznicę  nadania imienia. Uro-
czystość rozpoczęła	 	 Msza	
święta	 odprawiona	 w	 szkolnej	 sali	
gimnastycznej	 przez	 proboszcza	
parafii	 św.	 Floriana	 ks. Jerzego 
Burka	 wraz	 z	 księżmi	 wikariusza-
mi:	K.	Kusztybem	i	M.	Walczakiem.	
Homilię	wygłosił	ks.	K.	Kusztyb.	We	
Mszy	 św.	 uczestniczyli	 m.in.	 Bur-
mistrz M i G Koprzywnica p. 
Marek Jońca, Sekretarz M i G 
Koprzywnica p. Dorota Kru-
szec – Nowińska,  Przewodni-
cząca Rady M i G  Koprzyw-

Dnia	5	grudnia	2013	roku	ucznio-
wie	klas	IV	–	tych	wraz	z	wychowaw-
czyniami:	p. M. Komorowską, p. J. 
Bzduch, p. pedagog - E. Grdeń oraz 
rodzicami	wzięli	udział	w	wycieczce	
do	 Warszawy.	 Spacer	 po	 przystro-
jonej	 świątecznymi	 iluminacjami	
stolicy	rozpoczął	się	od	Placu	Zam-
kowego	 i	 kolumny	 króla	 Zygmunta	
III	Wazy,		następnie	szlakiem	królew-
skim	przed	Pałac	Prezydencki			aż	do	
Grobu	 Nieznanego	 Żołnierza.	 Dla	
wielu	uczestników	wycieczki	była	to	
pierwsza	możliwość	zobaczenia	sto-

Niezwykła	lekcja	historii	i	patrio-
tyzmu	 miała	 miejsce	 08	 listopada	
2013	 roku	 w	 Szkole	 Podstawowej	
w	Niedźwicach.	 Tego	 dnia	 o	 godz.	
16.00	 rozpoczęła	 się	 wieczornica	
poświęcona	 95	 rocznicy	 odzyska-
nia	przez	Polskę	niepodległości.	Dla	
każdego	Polaka	11	listopada,	powin-
na	to	być	ważna	data,	chociażby	po	
to,	 aby	 już	 nigdy	 nie	 dopuścić	 do	
podobnych	wydarzeń.	 Każdy	 Polak	
powinien	świętować	tego	dnia		i	po-
winien	 pamiętać	 o	 wydarzeniach	
sprzed	100	lat.

BADMINTON 
W	Szkole	Podstawowej	w	Niedź-

wicach	odbyły	się	Igrzyska	Młodzie-
ży	 Szkolnej	 w	 Badmintonie	 Druży-
nowym	na	szczeblu	wojewódzkim.		

Dnia	22	października	w	 szranki	
zawodów	 stanęli	 chłopcy,	 zaś	 23	 –	
dziewczęta.

Wyniki	 przedstawiały	 się	 nastę-
pująco:

W kategorii chłopców:
	 I	 miejsce	–	SP	Niedźwice
	 II	 miejsce	–	SP	Koprzywnica
	 III	 miejsce	–	SP	Skotniki	–	drużyna	I
	 IV	 miejsce	–	SP	Skotniki	–	drużyna	II
	 V	 miejsce	–	SP	Gerlachów

Dnia	 11	 października	 2013	 roku	
uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	
w	 Niedźwicach	 słowem	 i	 piosenką	
uczcili	 Dzień	 Edukacji	 Narodowej	
zwany	potocznie	Dniem	Nauczyciela.

20	 listopada	 2013	 roku	 ucznio-
wie	 klas	 IV-VI	 Szkoły	 Podstawowej	

15	 października	 2013	 roku,	 to	
wyjątkowa	 data	 dla	 uczniów	 klasy	
I	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Niedźwi-
cach,	ponieważ	tego	dnia	zostali	oni	
pasowani	na	pełnoprawnych	człon-
ków	społeczności	uczniowskiej.	

W	tej	uroczystej	chwili	towarzy-
szyli	im	zaproszeni	goście:
- Przewodnicząca Rady  Miejskiej p. 

Anna Paluch;
- Burmistrz Miasta i Gminy Ko-

przywnica p. Marek Jońca;
- Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy 

Koprzywnica p. Dorota Kruszec-
-Nowińska;

- Proboszcz parafii Św. Floriana ks. 
Jerzy Burek

- Przewodnicząca Rady Rodziców 
p. Iwona Urbańska oraz rodzice, 
nauczyciele	i	koledzy	klas	0-VI.

Pasowanie na ucznia
Po	 prezentacji	 swoich	 umiejęt-

ności	 wokalnych	 i	 recytatorskich	
uczniowie	 złożyli	 uroczyste	 ślubo-
wanie, a dyrektor szkoły p. Krzysz-
tof Chmielowiec	 pasował	 ich	 na	
uczniów.	 Uroczystość	 zakończyły	
życzenia	od	gości,	wręczenie	miłych	
upominków	 oraz	 słodki	 poczęstu-
nek.

Marta	Kalist

w	Niedźwicach	po	raz	kolejny	spo-
tkali	 się	 z	 lekarzem	Dariuszem Ła-
budzkim.

Tym	 raz	 nasz	 gość	 opowiadał	
o	 swojej	 wielkiej	 pasji	 i	 miłości	 do	
sportu.	 Pan Dariusz	 „specjalizuje	
się”	w	biegach.	Zaczynał	od	krótkich	
dystansów	 i	udziałach	w	zawodach	
na	 terenie	 Polski,	 jednak	 kiedy	 tu	
osiagnął	 już	 wszystko	 zaczął	 brać	
udział	w	biegach,	maratonach	orga-
nizowanych	na	całym	świecie.	

...bo w życiu trzeba mieć pasje Podczas	wizyty	 opowiadał	 nam	
o	 ostatnim	 biegu	 jaki	 odbył	 w	 Hi-
malajach,	gdzie	dystans	wynosił	220	
km. 

Opowieść	była	bardzo	 interesu-
jąca,	 tym	 bardziej,	 że	 wzbogacona	
zdjęciami	i	filmami	z	tej	podróży.

Gość	 podkreślał	 jak	 ważne	 dla	
każdego	człowieka	jest	to,	aby	mieć	
swoje	pasje	i	 je	rozwijać.	Jednak	za	
każym	 razem	 także	 powtarza,	 że	
najważniejsza	 jest	 nauka,	 zdobycie	
zawodu,	a	dopiero	potem	przyjem-
ności.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Jednak	tego	dnia	świętują	nie	tyl-

ko	pedagodzy	szkolni,	ale	także	ob-
sługa	szkoły	oraz	uczniowie.	

Na	akademię	uczniowie	przygo-
towali	wiersze,	piosenki,	scenki	uka-
zujące	w	 sposób	 humorystyczny	 to	
co	dzieje	się	w	szkole.	Nie	zabrakło	
także	serdecznych	życzeń	oraz	sym-
bolicznego	kwiatuszka.

Na	tę	uroczystość	przybyli	także	
goście:
•	Pani	Anna	Paluch	–	Przewodniczą-
ca	Rady	Miejskiej

•	Pani	 Dorota	 Kruszec-Nowińska	 –	
Sekretarz	Miasta	i	Gminy

•	Pan	Marek	Jońca	–	Burmistrz	Mia-
sta	i	Gminy
Pan	 Burmistrz	 wręczył	 Nagro-

dy	 Burmistrza	 panu dyrektorowi 
Krzysztofowi Chmielowcowi oraz 
panu Maciejowi Boćkowskiemu. 
Następnie	 zostały	 wręczone	 Na-
grody	Dyrektora	-	pani Annie Wilk, 
Małgorzacie Siatrak oraz Marcie 
Kalist. Tego dnia pan Roman Pruś 
odebrał	 z	 rąk	 pana	 Burmistrza	 akt	
nadania na nauczyciela mianowane-
go.	Wszystkim	nagrodzony	serdecz-
nie	gratulujemy.

Agnieszka	Ambroziak

11 LISTOPADA – NIE ZAPOMNIMY!!!
Uczniowie	 klas	 I-III	 poprzez	

wiersze i piosenki przypomnieli nam 
o	 ważnych,	 często	 tragicznych	 dla	
narodu	polskiego	wydarzeniach,	któ-
re	miały	miejsce	w	latach	1773-1918.	
Polacy	jednak	nie	poddali	się	i	w	tak	
tragicznym	 momencie	 pokazali	 jak	
kochają	 swoją	 Ojczyznę,	 jak	 są	 jej	
oddani.

Uczniowie	 recytowali	 piękne	
wiersze	o	walce,	oddaniu,	poświece-
niu,	miłości	 do	Ojczyzny,	wolności	
na	którą	wszyscy	wtedy	czekali.	 Te	
utwory	opowiedziały	nam	całą	histo-
rię	związana	z	polską	niewolą	i	dro-
ga	Polski	do	wolności.	

Uczniowie	 przypomnieli	 nam	
wiele	 	 pieśni	 patriotycznych,	 jakże	
pięknych	 i	wzruszających	 np.	 „Pol-
skie	 kwiaty”,	 „Maszerują	 strzelcy”,			
„Jak	 długo	 w	 sercach	 naszych”,	

„Czerwone	 maki”,	 „Ojczyzno	 ma”,	
„Biały	 krzyż”,	 „Niepodległość”,	 „Ja	
to	mam	szczęście”.

W	tej	uroczystości	uczestniczyła	
cała	społeczność	szkolna:	uczniowie	
i	 ich	 rodzice,	 nauczyciele,	 a	 także	
zaproszeni	goście:
•	Pani	Anna	Paluch	–	Przewodniczą-
ca	Rady	Miejskiej

•	Pan	Marek	Jońca	–	Burmistrz	MiG	
Koprzywnica

•	Pani	Dorota	Kruszec	–	Nowińska	–	
Sekretarz	MiG	Koprzywnica

Na	 koniec	 Pan	 Burmistrz	 ser-
decznie	 podziękował	 za	 zaprosze-
nie	 oraz	 pogratulował	 dzieciom	 tak	
wspaniałego	 występu	 i	 apelował,	
aby	nie	zapominać	o	 	 tak	ważnych	
wydarzeniach	historycznych.

Wśród dziewcząt:
	 I	 miejsce	–	SP	Niedźwice	–	drużyna	I
	 II	 miejsce	–	SP	Skotniki	–	drużyna	I
	 III	 miejsce	–	SP	Niedźwice	–	drużna	II
	 IV	 miejsce	–	SP	Skotniki	–	drużyna	II
	 V	 miejsce	–	SP	Gerlachów
	 VI	 miejsce	–	SP	Koprzywnica
	VII	 miejsce	-	SP	Gnieszowice		

Najlepszą	 zawodniczką	 okazała	
się	Wiktoria Juda	z	SP	Niedźwice	–	
gratulujemy!!!

Na	rozdanie	nagród	przybył	Pan 
Burmistrz – Marek Jońca,	 który	
pogratulował	 zawodnikom,	 życzył	
im	 cierpliwości,	 wytrwałości	 i	 sa-
mozaparcia,	 	 szczególnie	 podaczas	
uprawiania	 różnych	 dyscyplin	 spor-
towych.

Agnieszka	Ambroziak

Wizyta w Sejmie licy.	Główną	atrakcją	wycieczki	było	
zwiedzanie	 Sejmu	Rzeczypospolitej	
Polskiej,  na zaproszenie pani poseł 
Gabrieli Masłowskiej. Z galerii sej-
mowej	dzieci	przysłuchiwały	się	wy-
stąpieniom	posłów,		poznały	historię	
Sejmu,	 o	 dowiedziały	 się,	 czym	 na	
co	dzień	zajmują	się	politycy.	Na	ko-
rytarzach	sejmowych	spotkały	wielu	
znanych	 	 z	 programów	 informacyj-
nych	 polityków.	 Grupa	 zwiedziła	
również	kaplicę	sejmową	i	obejrzała	
fotel,	na	którym	zasiadał	papież Jan 
Paweł II,	 podczas	 wizyty	 w	 parla-
mencie w 1999 roku. 

J.Bzduch

Święto Szkoły

nica  p. Anna Paluch, radny p. 
Kazimierz Kitliński,  dyrektorzy 
szkół i przedszkola z terenu 
gminy, emerytowani	 nauczycie-
le	 oraz	 pracownicy	 szkoły,	 przed-
stawiciele	 instytucji	 działających	
na	 terenie	 gminy,	 przedstawiciele	
Rady	 Rodziców,	 grono	 nauczyciel-
skie	 i	 uczniowie	 wraz	 z	 pocztem	
sztandarowym.	 Uroczystość	 odbyła	
się	 pod	 hasłem	 „Przywróćmy	 czar	
tamtych	dni”. Dyrektor p. Teresa 
Majczak  wręczyła  Listy Gratu-
lacyjne	pracownikom,	którzy	w	tym	
roku	 szkolnym	 obchodzili	 25-lecie	
i	 20-lecie	 swojej	 pracy.	 Byli	 to:	 p. 
Bożena Grzyb, p. Iwona Krako-

wiak p. Grzegorz Zwolski, p. Jo-
lanta Bzduch, p. Marta Chamer-
ska, p. Elżbieta Toś. Innym,	bardzo	
ważnym	 punktem	 uroczystości	
było	 przyznanie	 honorowego	 tytu-
łu	„Przyjaciela Szkoły Podstawo-
wej im. Władysława Jasińskiego 
w Koprzywnicy” p. Pawłowi 
Ćwiertniewskiemu,	 właścicielowi	
firmy	MAXIPOL,	który	od	lat	wspie-
ra	finansowo	i	rzeczowo	działalność	
szkoły.	Po	obejrzeniu	ciekawej	czę-
ści	 artystycznej	 zebrani	 wysłuchali	
wspomnień	 pani	 Marii Kalinow-
skiej,	emerytowanej	nauczycielki	ję-
zyka	 polskiego,	 opiekunki	 harcerzy,	
która	na	 ręce	pani	dyrektor	przeka-
zała	pamiątkowy	medal	wraz	z	dy-
plomem,	 który	 zdobyła	 	 z	 drużyną	
w	 1985	 r.	 za	 całokształt	 pracy	 har-
cerskiej. Na dyplomie widnieje pod-
pis	Józefa	Wiącka	ps.	„Sowa”,	drugie-
go	dowódcy	,,Jędrusiów”.				Z	okazji	
Święta	 Szkoły	 biblioteka	 szkolna	
zorganizowała	konkurs	pod	hasłem:	
„Rozpoznaj	 swoich	 nauczycieli,	 oni	
też	byli	dziećmi”.	Odbył	się	również	
konkurs	 literacko-	 plastyczny	 pod	
hasłem:	„Laurka	dla	szkoły”

J.	Bzduch
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ZSO w Koprzywnicy

Aleksandra Chamerska otrzymała 
stypendium Prezesa Rady Ministrów

„Aby być niepospolicie uczonym, trzeba zacząć od pospolitego uczenia się”.

Dnia	 12	 listopada	 2013	 r.	 14	 uczniów	
szkół	 ponadgimnazjalnych	 z	 powiatu	 sando-
mierskiego	otrzymało	stypendia	Prezesa	Rady	
Ministrów.	 „Jesteście prawdziwymi perłami”, 
takie	słowa	skierował	do	młodych	ludzi	wice-
wojewoda Grzegorz Dziubek.	Dzięki	ciężkiej	
pracy uczennica klasy III Liceum - Aleksandra 
Chamerska -	 znalazła	 się	 wśród	 14	 „najlep-

szych”	 uczniów	 w	 powiecie	 sandomierskim.	
W	roku	szkolnym	2012/2013	uzyskała	najwyż-
szą	średnią	wykazując	szczególne	uzdolnienia	
w	różnych	dziedzinach	wiedzy.	Miła	i	sympa-
tyczna,	pełna	zapału	do	pracy	na	rzecz	klasy	
i	szkoły.	Jej	zdolność	i	pracowitość	ale	przede	
wszystkim	chęci	doprowadziły	do	tak	wielkie-
go sukcesu.

Listopad – miesiąc pamięci
wszyscy	udali	się	pod	Pomnik	Hołdu	i	Pamięci	
Walczących	o	Wolność,	gdzie	odbyła	się	dal-
sza	część	uroczystości.	Tam	uczniowie	naszej	
szkoły	złożyli	kwiaty	i	pełnili	honorową	wartę	
oddając	cześć	poległym	żołnierzom.

Dnia	1	listopada	przy	Grobie	Nieznanego	
Żołnierza	 na	 Cmentarzu	 w	 Koprzywnicy	 jak	
co	roku	zapłynęły	tysiące	zniczy,	które	przypo-
minają	nam	o	żołnierzach	poległych	w	walce	
o	niepodległość.	W	tym	roku	po	raz	pierwszy	
uczniowie	klasy	mundurowej	ZSO	im.	Papieża	
Jana	Pawła	 II	w	Koprzywnicy	pełnili	 honoro-
wą	wartę	oddając	hołd	żołnierzom	walczącym	
o	naszą	Ojczyznę.	Jak	co	roku	uczniowie	ZSO	
im.	Papieża	Jana	Pawła	II	w	Koprzywnicy	bra-
li	 	 również	 udział	w	 uroczystych	 obchodach	
Święta	Niepodległości.

O	godz.	9.45	przedstawiciele	klasy	mundu-
rowej	wspólnie	z	innymi	uczestnikami	uroczy-
stości	zgromadzili	się	na	rynku	skąd	dostojnym	
krokiem	przemaszerowali	w	kierunku	Kościo-
ła	 św.	 Floriana,	 gdzie	 rozpoczęła	 się	 uroczy-
sta	 Msza	 Święta	 w	 intencji	 wszystkich	 ludzi	
walczących	 o	 niepodległą	 Polskę.	 Następnie	

Sport	 jest	domeną	w	Szkole	Podstawowej	
w	 Niedźwicach	 m.in.	 ze	 względu	 na	 klasę	
sportową,	 która	 funkcjonuje	 tutaj	 już	 kolejny	
rok,	 ale	 także	 ,dlatego	 że	 nauczyciele	 znają	
jego	wartość		w	dzisiejszym	świecie.

W	 tym	 roku	 szkolnym	 przystąpiliśmy	 do	
dwóch	nowych	programów.	Jednym	z	nich	jest		
program	szkoleniowy	„SHUTTLE	TIME”.

Jego	celem	jest	upowszechnienie	badmin-
tona	w	 szkołach	 i	 spowodowanie	 by	 stał	 się	
on	jedną	z	najbardziej	popularnych	dyscyplin	
sportowych	wśród	dzieci	i	młodzieży.	Jest	on	
skierowany	do	dzieci	i	młodzieży	w	wieku	od	
6	 do	 15	 lat.	 Ten	 program	ma	 dostarczyć	 na-
uczycielom	 wychowania	 fizycznego	 konkret-
nej	 wiedzy,	 praktycznych	 umiejętności	 oraz	
przekonania	 prowadzenia	 zajęć	 badmintona	
dla	dzieci.	Shuttle	Time	pomaga	nauczycielom	
efektywnie	 planować	 i	 prowdzić	 w	 sposób	
bezpieczny,	 nowoczesny	 i	 zabawny	 zajęcia	
badmintona.	Zajęcia	w	programie	Shuttle	Time	
zostały	przetestowane	z	dziećmi	w	innych	kra-
jach	 i	 wszystkie	 schematy	 lekcyjne	 krok	 po	
kroku	gwarantują	sukces	dla	każdego	dziecka.	
Nasze	 województwo	 jako	 pierwsze	 w	 kraju	
będzie	 od	 października	 realizowało	 projekt	

Już	rok	temu	Szkoła	Podstawowa	w	Niedź-
wicach	 przystąpiła	 do	 Programu	 Edukacyjne-
go	zorganizowanego	przez	WOŚP	pod	nazwą	
„Ratujemy	 i	 Uczymy	 Ratować”.	 Przeszkoleni	
nauczyciele	 na	 fantomach	 otrzymanych	 od	
Fundacji	uczyli	 jak	należy	udzielać	pierwszej	
pomocy	w	nagłych	wypadkach,	wezwać	od-
powiednie	służby	i	we	właściwy	sposób	prze-
prowadzić	resuscytację	krążeniowo-	oddecho-
wą.	

W	Europejskim	Dniu	Przywracania	Czyn-
ności	Serca	16	października	nasi	„Mali	ratow-
nicy”		czyli	uczniowie	klas	II,	III,	IV	i	VI		mieli	
szansę	sprawdzić	swoje	umiejętności	i	wiado-
mości,	ponieważ	uczestniczyli	w	akcji	zorga-
nizowanej	 przez	 Fundację	Wielkiej	 Orkiestry	
Świątecznej	 Pomocy	 przy	 współpracy	 z	 Pol-
ską	Radą	Resuscytacji	w	ustanawianiu	rekordu	
w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomo-

16	października	2013	roku	w	naszej	szkole	
odbyło	 się	 spotkanie	z	 lekarzem Jackiem Ła-
budzkim w	ramach	programu	„WF	z	klasą”.	

„WF	 z	 klasą”	 to	 program	 pilotażowy	 do	
którego	przystąpiliśmy	i	jednym	z	zadań,	które	
nasza	 szkoła	 wybrała	 do	 realizacji	 to	 zachę-
canie	 uczniów	 do	 zdrowego	 odżywiania	 się.	
Z	tego	oto	powodu	odbyło	się	to	spotkanie.

Lekarz	 przypomniał	 kilka	 podstawowych	
zasad,	 które	 powinien	 przestrzegać	 każdy	
człowiek:
•	systematyczne	odżywianie	(śniadanie	–	naj-
ważniejszy	 posiłek	 dnia,	 bez	 którego	 nie	
wolno	wychodzić	z	domu,	

•	spożywanie	 dużej	 ilości	 owoców	 (szcze-
gólnie	 tych	krajowych),	nabiału,	 i	picie,	ale	
wody	mineralnej	niegazowanej	oraz	soków	
owocowych

•	ostatni	 posiłek	 dnia	 powinien	 być	 spożyty	
ok.	godz	18-tej

W	 listopadzie	 w	 Szkole	 Podstawowej	
w	Niedźwicach,	której	patronem	jest	znany	pi-
sarz	Stefan	Żeromski	odbył	się	apel	jemu	wła-
śnie	poświęcony.

Uczniowie	 klasy	 piątej	 przypomnieli	 ży-
ciorys	pisarza,	tytuły	jego	największych		dzieł,	
wiersze	 i	 piosenki	 jemu	 poświęcone.	Uczeń,	
który	wcielił	się	w	postać	samego	Żeromskiego	
(Bartek Stańczyk)z	czułością	wspominał	swoje	
lata	młodości,	córka	Monika	(Olga Szymańska)	
opowiedziała	nam	jakim	dobrym	i	kochającym	
był	ojcem.	Całość	została	wzbogacona	prezen-
tacją	ze	zdjęciami	pisarza,	miejscami	w	których	
przebywał	i	które	obecnie	są	mu	poświęcone.

Wspomnienie o Stefanie Żeromskim

Rekord

cy.	Do	akcji	punktualnie	o	godzinie	12.00	przy-
stąpiło	42	uczniów	pod	okiem	5	nauczycieli,	
którzy	przez	30	minut	w	rytm	piosenki	„Stayin’	
Alive”	zespołu	Bee	Gees,	prowadzili	nieprze-
rwanie	uciśnięcia	ratownicze	na	5	fantomach.	
Jak	 się	 później	 okazało	 rekord	 został	 pobity,	
a	nasza	szkoła	ma	w	tym	udział,	jest	jedną	z	12	
tys.	placówek,	które	włączyły	się	do	szlachet-
nej	akcji	i	wyniosły	z	niej	lekcje	na	przyszłość,	
że	 każde	 życie	 jest	 bezcenne	 i	 trzeba	 je	 za	
wszelką	cenę	ratować.

Marta	Kalist

PRELEKCJA O ZDROWYM ODŻYWIANIU

•	w	menu	 każdego	 człowieka	 powinny	 zna-
leźć	się	kasza,	ryż,	na	końcu	ziemniaki	i	ma-
karony.
Uczniowie	 zadawali	 pytania,	 najbardziej	

intersowało	ich,	czy	i	jak	częst	można	spoży-
wać	„fast-foody”.	Niestety	zostało	to	skrytyko-
wane	i	nie	polacane	przez	specjalistę.	

Mamy	nadzieję,	iż	uczniowie	wezmą	sobie	
do	serca	rady	gościa	i	będą	się	odżywiać	wy-
łącznie	zdrowo.

Agnieszka	Ambroziak	

Innowacyjne 
programy 

w SP w Niedźwicach

Wszystkie	 dzieci	 deklarują	miłość	 do	 Św.	
Mikołaja,	 szczególnie	 w	 okolicach	 6	 grudnia	
i	są	w	tym	czasie	bardzo	grzeczne.	Św.	Mikołaj	
za	to	hojnie	je	wynagradza.

Uczniowie	 oddziału	 przedszkolnego	 przy	
Szkole	 Podstawowej	 w	Niedźwicach	 właśnie	
dnia	6	grudnia	oprócz	prezentów,	odbyły	także	
wycieczkę	do	ulubionego	miejsca	rozrywki	„Fi-
glolandu”	w	Trnobrzegu.	Tam	najpierw	przez	
dwie	 godziny	 „szalały”	 co	 sił,	 wykorzystując	
wszystkie	 dostępne	 tam	 atrakcje.	 	 Potem	 na-
stąpiło	spotkanie	ze	Świętym	Mikołajem,	który	
mimo	siwej	brody	był	dla	naszych	pociech	bar-
dzo	miły	i	wyrozumiały.	Każde	dziecko	otrzy-
mało	zasłużony	prezent,a	jako	podziękowanie	
zaśpiewały	piękne	piosenki	o	Mikołaju.

wprowadzania	tej	dyscpliny	do	szkół.		Będzie	
on	realizowany	przy	wsparciu	Światowej	i	Eu-
ropejskiej	 Federacji	 Badmintona,	 Polskiego	
Związku	Badmintona	oraz	Ministerstwa	Sportu	
i	Turystyki.	 Inicjatorem	 tej	akcji	 jest	Zbigniew	
Wojciechowski	 –	 Prezez	 Świętokrzyskiego	
Związku	Badmintona.

Drugi	 program	 do	 którego	 przystąpiliśmy	
to	„WF	Z	KLASĄ”.	Jest	to	program	pilotażowy	
w	którym	bierze	udział	150	szkół	z	całego	kra-
ju.	 Pierwszy	 etap	 trwa	 tylko	 cztery	 miesiące	
(od	września	do	grudnia	2013	r).	Szkoły	uczest-
niczące	w	 programie	 zostaną	 liderami	 zmian	
w	następnych	latach.

„WF	z	klasą”	 to	program	Centrum	Eduka-
cji	Obywatelskiej	realizowany	przy	medialnym	
wsparciu	„Gazety	Wyborczej”	i	portalu	Sport.
pl.	 Ta	 ogólnopolskia	 akcja	 edukacyjna	 ma	
zmienić	myślenie	o	 lekcjach	wf-u	w	polskich	
szkołach.	Zadaniem	tego	programu	jest	wypra-
cowanie	nowych	spsobów	prowadzenia	lekcji	
wychowania	fizycznego,	tak,	aby	były	one	cie-
kawsze,	bardziej	zróżnicowane,	bliższe	oczeki-
waniom	młodych	ludzi.	

Zadana	szkół	w	tej	edycji	„WF	z	klasą:
• Sportowy Okragły Stół (SOS)	 –	zorganizo-
wanie	 szkolnej	 debaty	 dotyczącej	 udosko-
nalania	 zajęć	 sportowych	 i	 rekreacyjnych.		
W	naszej	 szkole	 taka	debata	miała	miejsce	
04	października	2013	roku.	Relacja	i	zdjęcia	
znajdują	się	na	stronie	„WF	z	klasą”.

• Zadania do wyboru.	 Szkoła	wybiera	 sobie	
lub	opracowuje	jedno	własne	zadanie	mają-
ce	na	celu	m.in.	poprawę	frekwencji	na	lek-
cjach	wf-u,	czy	zachęcenie	do	zdrowszego	
jedzenia.	W	naszej	 szkole	zostaną	zorgani-
zowane	m.in.	rajd	rowerowy	i	cykl	poświę-
cony	zdrowemy	odżywianiu	w	szkole	(spo-
tkanie	z	lekarzem,	konkurs)

• Dokumentacja działań na blogu.

Ten	 program	 jest	 realizowany	 dzięki	 fi-
nansowemu	 wsparciu	 Ministerstwa	 Sportu																																					
i	Turystyki,	pod	honorowym	patronatem	Mini-
ster	Edukacji	Narodowej.

KOCHAMY ŚWIETEGO MIKOŁAJA
Mimo	chłodu	tego	dnia,		dzień	był	gorący,	

a	dzieci	już	marzą	o	powtórce.		
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W	 dniu	 19	 października	 2013	
roku	obchodziliśmy	już	po	raz	ósmy	
bardzo	 uroczyście	 Święto	 Patrona	
naszej	 szkoły	 –	 Błogosławionego	
Ojca	Świętego	Jana	Pawła	II.	Jest	to	
dzień,	w	 którym	 corocznie	 składa-
my	hołd	Wielkiemu	Polakowi	–	Pa-
pieżowi	oraz	przyjmujemy	do	swe-
go	 grona	 uczniów	 klas	 pierwszych	
gimnazjum i liceum. Pan Dyrektor 
Mirosław Sarzyński	oficjalnie	otwo-
rzył	 uroczystość,	witając	 zaproszo-
nych	 gości,	 nauczycieli,	 rodziców	
i	uczniów.	W	swoim	przemówieniu	
podkreślił	 rolę	 Patrona	 Szkoły	 oraz	
zachęcał	młodzież	do	naśladownic-
twa	Ojca	Świętego,	którego	zacho-
wanie	otwarte	było	na	wszystko,	co	
dobre	 i	 piękne.	 Następnie	 o	 godz.	
9.00	 rozpoczęła	 się	 msza	 święta.	

Inauguracja Roku 
Szkolnego Sandomierskiej 

Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II 

W dniu 18 października 2013 
r. odbyła się w Sandomierzu In-
auguracja Roku Szkolnego Sando-
mierskiej Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II.	 Na	 spotkanie	 przybyły	
dwadzieścia	 cztery	 szkoły	 z	 naszej	
diecezji.	Uroczystość	rozpoczęła	się	
Mszą	Świętą	pod	przewodnictwem	
ks. dr. Jerzego Dąbka.	 Następ-
nie	 spotkanie	 kontynuowane	 było	
w	Diecezjalnym	Domu	 św.	 Józefa,	
gdzie p. Teresa Pracownik przed-
stawiła	plan	działań	Sandomierskiej	
Rodziny	Szkół	na	nowy rok szkolny 
2013/2014	 .Podczas	 spotkania	 wy-
słuchaliśmy	 także	wykładu	 księdza	
doktora	 Krzysztofa	 Irka na	 temat	
„Jan Paweł II - Papież dialogu” oraz 
obejrzeliśmy	wystąpienia	 laureatów	
rożnych	 konkursów, odbywających	
się	 w	 szkołach	 im.	 Jana	 Pawła	 II	
w	ubiegłym	roku	szkolnym.	ZSO	im.	
Papieża	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Koprzyw-
nicy	 reprezentował Michał Klusek 
–	 uczeń	 klasy	 II,	 a	 także	 delegacja	
ze	 Sztandarem	 szkoły	 –	Weronika 
Cupicha, Dominika Grzesik i Karol 
Bednarz.

„Trudno by znaleźć osobę, która przynajmniej raz w życiu 
nie odbiła lotki.

Ale niewiele osób wie, że badminton to nie tylko sposób na 
spędzenie czasu wolnego, ale sport kształtujący spostrzegaw-
czość, inteligencję i ogólną sprawność ruchową”.

Dnia	27	września	na	 stadionie	LKS	Klimontowianka	odbyła	 się	pierw-
sza	w	historii	Gimnazjada o Puchar Wójta Gminy Klimontów Pod 
Patronem Starosty Sandomierskiego.	Była	to	impreza	lekkoatletyczna,	
która	miała	wzbudzić	u	młodzieży	ducha	rywalizacji	sportowej	opartej	na	
uczciwym	współzawodnictwie.	W	zawodach	uczestniczyło	6	szkół	gimna-
zjalnych	 powiatu	 sandomierskiego:	 Klimontów,	 Koprzywnica,	 Sulisławice,	
Chobrzany,	Wilczyce	i	Sandomierz.	Uczniowie	startowali	w	takich	dyscypli-
nach	jak:	biegi	na	różnych	dystansach,	bieg	tyłem	,	rzut	piłką	lekarską,	rzut	
piłeczką	palantową,	skok	w	dal,	trójskok	oraz	sztafeta.	Każdy	uczestnik	mógł	
wziąć	udział	tylko	w	2	konkurencjach	lekkoatletycznych.	Uczniowie	Gimna-
zjum	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	w	Koprzywnicy	zajęli	następujące	miejsca:
Weronika Cupicha –	I	miejsce	w	biegu	na	60	m.
Maciej Kowalski –	I	miejsce	w	biegu	na	60	m.,	I	miejsce	w	biegu	na	200	m
Adrian Radecki –	III	miejsce	w	biegu	na	60	m.
Marcel Mazur –	III	miejsce	w	biegu	na	60	m	przez	płotki.
Karol Bednarz –	III	miejsce	w	biegu	na	60	m	przez	płotki,	III	miejsce	w	biegu	na	400	m.
Kamil Żak –	I	miejsce	na	400	m.
Łukasz Bryła –	II	miejsce	na	400	m.
Jakub Fornal –	II	miejsce	w	rzucie	piłką	lekarską
Bartosz Korona –	III	miejsce	w	rzucie	piłką	lekarską.

Sztafeta	4	x	400	w	składzie:	Weronika Cupicha, Patrycja Żwirek, Kamil 
Żak, Adrian Radecki	–	III	miejsce

Wszystkim	uczniom	serdecznie	gratulujemy	i	życzymy	dalszych	sukce-
sów	sportowych.

Morsy	 w	 Koprzywnicy	 to	
nawa	 formacja	 zrzeszająca	 tych	
wszystkich,	 którzy	 ,,leczą	 się	 
w	przerębli”.	W	toni	koprzywnic-
kiego	 zalewu	 zaczęli	 zażywać	
lodowatych	 kąpieli	 	 niedawno,	
bo	zaledwie	zimą	2012r.	Głównie	
były	to	osoby	spoza	Koprzywni-
cy,	 lecz	w	 śród	nich	 znalazł	 się	
mieszkaniec	naszego	miasteczka	
p. Szczepan Zwolski.

Obecnie	 sezon	 morsowa-
nia	w	Koprzywnicy	 jest	 już	 roz-
poczęty,	 i	 choć	 morsy	 to	 istoty	
stadne	 w	 Koprzywnicy	 na	 razie	
z	takich	kąpieli	korzystają	tylko	p. 
Szczepan Zwolski który	morsuje	
już	 trzeci	 sezon	 i	p. Paweł Klu-
biński który	w	 tym	 sezonie	 roz-

Lodowate kąpiele morsów
począł	swoją	przygodę	z	morsowa-
niem	ale	niebawem	ich	grupa	ma	się	
powiększyć	i	dołączą	do	nich	kolejni	
odważni	 amatorzy	 tego	 ekstremal-
nego	 sportu.	 Wszystkich	 chętnych	
którzy	 chcą	 spróbować	 lodowa-
tych	 kąpieli	 zapraszamy	 nad	 zalew	
w	 Koprzywnicy	 w	 każdą	 niedzielę	
o	 godzinie	 10.00.	 Takie	 kąpiele	 na	
pewno	bardzo	dobrze	wpływają	na	
układ	 odpornościowy,	 hartują	 cia-
ło,	 polepszają	 samopoczucie	 i	 po-
dobno	 przedłużają	 życie.	 Morsem	
właściwie	może	być	każdy.	Nie	ma	
jakiegoś	 przedziału	 wiekowego.	 Je-
dynym	warunkiem	do	tego	aby	stać	
się	 morsem	 i	 zażywać	 lodowatych	
kąpieli	jest	zdrowe	serce.	Osoby	któ-
re	leczą	się	lub	mają	problemy	z	ser-

cem	 raczej	 nie	 powinny	 próbować	
tego	ekstremalnego	sportu.	

Według	p.	Szczepana	kąpiel	jest	
bardziej	efektowna	i	smakuje	lepiej	
wtedy,	gdy	na	zewnątrz	słupek	rtę-
ci	w	termometrze	wskazuje	poniżej	
-100 C.	 Najważniejsza	 przed	 wej-
ściem	 do	 wody	 jest	 porządna	 roz-
grzewka,	najlepiej	 jest	przebiec	ok.	
2	 km,	 później	 pozostaje	 już	 tylko	
wskoczyć	na	kilka	minut	do	lodowa-
tej	wody.	Pierwsze	wrażenie	jest	nie-
przyjemne,	 w	 czasie	 przebywania	 
w	 wodzie	 jest	 uczucie	 szczypa-
nia	 na	 całym	 ciele	 natomiast	 sam	
moment	 wyjścia	 z	 wody	 jest	 naj-
przyjemniejszy	nie	 czuje	 się	 zimna	
a	wręcz	przeciwnie	jakby	ktoś	pole-
wał	ciepłą	wodą	a	człowiek,	wtedy	
czuje	się	panem	świata.	Rozpiera	go	
energia. 

Najbardziej	 spektakularna	 ką-
piel	odbywa	się	w	przerębli,	miejmy	

nadzieję,	że	tej	zimy	doczekamy	
się	siarczystych	mrozów.

Badminton	to	gra,	która	wyzwala	
pozytywne	emocje	i	ducha	zdrowej	
rywalizacji	w	halach	sportowych	na	
terenie	naszej	gminy.

Dnia	 28	 listopada	 2013	 roku	
uczniowie	Gimnazjum	ZSO	im.	Pa-
pieża	Jana	Pawła	II	w	Koprzywnicy	
wzięli udział	w	Wojewódzkich	Igrzy-
skach	 Młodzieży	 Szkolnej	 w	 Dru-
żynowym	 Turnieju	 Badmintona	
Dziewcząt	 i	Chłopców	–	Zagnańsk	
2013.	Naszą	 szkołę	 reprezentowali:	
Patrycja Żwirek, Aleksandra Żurek, 
Radosław Lipiec, Karol Szymański 
i Patryk Granica. 

Drużyna	 chłopców	 zajęła	
V miejsce,	 a	 dziewcząt	 IX.	W	 tym	
roku	uczniowie	naszej	szkoły	po	raz	
pierwszy	mogli	zaprezentować	swo-
je	umiejętności	i	wziąć	udział	w	za-

wodach	 wojewódzkich.	 Liczymy,	
że	w	przyszłym	roku	znajdą	się	oni	
w	 czołówce,	 czego	 im	 serdecznie	
życzymy,	bo	możliwości	ich	są	wiel-
kie,	 co	 udało	 się	 pokazać	w	Osie-
ku,	 gdzie	 podczas	 III	 Turnieju	 Mi-
kołajkowego	 o	 Puchar	 Burmistrza,	
6 grudnia 2013 r. Patrycja Żwirek 
i Radosław Lipiec,	zajęli	I miejsca.

Opracowali:	A.	Babiak	i	S.	Grzyb.

Gimnazjada lekkoatletyczna w Klimontowie

Obchody Dnia Patrona Szkoły w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II  w Koprzywnicy

Przy	 ołtarzu	 stanęli:	 ks. Krystian 
Kusztyb	z	parafii	p	w.	Św.	Floriana	
oraz ks. Paweł Solis	 z	 parafii	 p	w.	
MBR	w	Koprzywnicy.	Podczas	ho-
milii ks. Krystian Kusztyb	 starał	się	
uzmysłowić	młodzieży,	że	całe	ży-
cie	 Jana	 Pawła	 II	 było	 przykładam	
bardzo	 konsekwentnego	 dążenia	
do	 świętości.	 Przejawiało	 się	 ono	
w	 modlitwie,	 głoszeniu	 Ewangelii,	
kontaktach	 z	 ludźmi,	 niezwykłej	
wytrwałości,	 prostych	 gestach	 czy	
zachwycie	 nad	 pięknem	 przyrody.	
Zachęcał	wszystkich,	aby	życie	Jana	
Pawła	 II	 jako	świętego	męża	Boże-
go	miało	 wpływ	 i	 na	 nasze	 życie,	
na	 nasze	 codzienne	 wybory	 i	 na-
sze	dążenie	do	świętości.	Kolejnym	
punktem	 obchodów	 Dnia	 Patrona	
Szkoły	 było	 ślubowanie	 uczniów	

klas	 pierwszych	 gimnazjum	 oraz	
uczniów,	 którzy	 rozpoczęli	 naukę	
w	klasie	pierwszej	 liceum	o	profilu	
,,	mundurowym”.	Uroczystość	 roz-
poczęła	 się	 ,,	 defiladą”	 klasy	mun-
durowej.	 Następnie	 po	 odśpiewa-
niu	 hymnu	 państwowego	 wszyscy	
pierwszoklasiści	 złożyli	 ślubowa-
nie	 na	 Sztandar	 Szkoły.	 Dla	 wielu	
uczniów	 był	 to	 szczególny	 dzień.	
Stojąc	w	szeregu	mogli	poczuć	nie	
tylko	podniosłość	 tego	wydarzenia,	
a	 także	 w	 przypadku	 uczniów	 kl.	
I	 LO	 dumę	 z	 tego,	 że	 są	 uczniami	
klasy	 mundurowej.	 Kolejny	 punkt	
programu	przewidywał	przemówie-
nia	 zaproszonych	 gości.	 Swoją	 do-
stojnością	zaszczycili	nas:	Burmistrz 
Miasta i Gminy Pan Marek Jońca, 
Pani Sekretarz – Dorota Kruszec 
Nowińska,	 dyrektorzy	 placówek	
oświatowo	 –	 wychowawczych	 na	
terenie	 gminy	 Koprzywnica,	 pro-
boszczowie	parafii,	przewodnicząca	
Rady	Rodziców	p. Beata Maśloch. 
W	swoim	wystąpieniu	Pan	Burmistrz	
podkreślił,	iż	nadanie	szkole	imienia	
Papieża	Jana	Pawła	II	jest	wyróżnie-
niem	 dla	 uczniów	 i	 pracowników	
szkoły,	gdyż	Ojciec	Święty,	to	jeden	
z	największych	moralnych	autoryte-
tów	końca	XX		i	początku	XXI	wieku.	
Po	 przemówieniu	 Pana	 Burmistrza	
ciepłe	słowa	do	zgromadzonych	na	
sali	 uczniów	 skierował	 proboszcz	

parafii	p	w	MBR	ks.	Marek	Dzióba	
zachęcając	młodzież	 do	wzorowa-
nia	się	na	życiu	Jana	Pawła	II	 i	po-
dążania	 ścieżką	 miłości	 wysokich	
wymagań.	Na	 zakończenie	 przyto-
czył	słowa	Papieża		wypowiedziane	
do	młodzieży:	 ,,	Musicie	 od	 siebie	
wymagać,	nawet	gdyby	inni	od	nas	
nie	 wymagali”.	 Na	 uroczystej	 gali	
nie	 zabrakło	 również	 przedstawi-
cieli	 służb	mundurowych.	 Podczas	
uroczystości	 obecny	 był	 porucznik	
K.	Oszczudłowski.	Na	zakończenie	
obchodów	uczniowie	 i	 absolwenci	
naszej	 szkoły	 zaprezentowali	mon-
taż	 słowno	–	muzyczny	poświęco-
ny	 swojemu	 Patronowi.	 Program	
artystyczny	 był	 wyrazem	 naszych	
uczuć	miłości	i	przywiązania	do	słu-
gi	Bożego	Ojca	Świętego	Jana	Paw-
ła	 II.	Uczniom	przyświecały	słowa,	
które	do	słów	pieśni	,,	Santo	Subito”	
napisał	J.	Cygan:	,,	Panie	sprawiedli-
wości	(…),	nie	każ	mu	się	rozliczać	
z	 cudów,	On	 sam	był	 cudem”.	Na	
zakończenie	 wszyscy	 obejrzeli	
prezentację	 multimedialną,	 która	
była	 wzruszającym	 wspomnieniem	
osoby	 Jana	Pawła	 II.	Wychowawcy	
klas	pierwszych	gimnazjum	i	liceum	
dziękują	serdecznie	dyrekcji	szkoły,	
nauczycielom, rodzicom, uczniom 
oraz	wszystkim	osobom	zaangażo-
wanym	 w	 realizację	 tegorocznych	
obchodów	Dnia	Patrona	Szkoły.

 
Beata	Dębowska
 Lidia Skrzynecka
	Beata	Szemraj

	Anna	Wiśniewska
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 WOŚP
12 stycznia 2014 roku zbierać 
będziemy „Na zakup specjali-
stycznego sprzętu dla dziecięcej 
medycyny ratunkowej i godnej 
opieki medycznej seniorów”.

Na 22. Finał WOŚP  
zapraszamy do MGOKiS 

w Koprzywnicy.

START godz. 1500    

(wszystkich	 ludzi	dobrej	woli	zachęca-
my	do	wsparcia	tej	szczytnej	inicjatywy,	
podczas	finału	planujemy	zorganizować	
loterię	 fantową,	 licytacje	 darowanych	
przedmiotów,	 słodką	 kawiarenkę,	 kon-
certy	i	występy	zespołów	tanecznych).	

Prosimy	o	przynoszenie	do	DK:
-	 dobrego	 humoru,	 uśmiechu	 na	
twarzy

-	 maskotek,	książek,	zabawek,	itp.
-	 ciekawych	 przedmiotów	 na	 licy-
tacje

Spotkanie 
opłatkowe
MGOKiS	w	Koprzywnicy	zawiadamia,	

że dn. 05.01.2014 r. o godz. 1700 
organizuje	spotkanie	opłatkowe	dla	grup	działających	przy	DK.	
Spotkanie	połączone	zostanie	z	pokazem	
dotychczas	zdobytych	umiejętności	przez	dzieci.

Organizacja Turystyczna 
„Szlak Jagielloński”

we współpracy z Miastem 
i Gminą Koprzywnica

zaprasza w 2014 roku 
na bezpłatne 

szkolenia przewodnickie:

1) na Miasto i Gminę 
Koprzywnica,

ze	szczególnym	uwzględnieniem	
„Szlaku	Jagiellońskiego”

2) na „Szlak Jagielloński”  
Kraków	–	Lublin	–	Wilno

Nabór	do	31	grudnia	2013	r.

Więcej	informacji:	
Centrum Obsługi Turystycznej 
„Via Jagiellonica” w Lublinie, 

ul.	Skłodowskiej	3/15,	
+48	(81)	441-11-18	

(poniedziałek	–	piątek	godz.	8-16)	
lub	kom.	693-272-040,	

www.szlakjagiellonski.pl 
(zakładka:	Przewodnicy)

Gala kolęd i pastorałek 

,,Dokąd gwiazda prowadzi?”
Dom Kultury od stycznia 2014 r. rusza z nowym 
wyzwaniem i czeka na odważnych, ambitnych 

i przebojowych młodych ludzi w wieku 13-19 lat

Projekt	pn.	Utworzenie i wyposażenie grupy 

„Koprzywnicki Teatr Ognia”
realizowany	przez	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	

w	Koprzywnicy	został	dofinansowany	z	Programu	
„Równać szanse”	Polsko-Amerykańskiej	Fundacji	Wolności	
administrowany	przez	Polską		Fundację	Dzieci	i	Młodzieży

Chcemy, żeby młodzież:

Była aktywna !
Nie bała się realizować swoich marzeń !

Była dumna z miejsca, w którym mieszka !
Umiała poznać partnerów do realizacji swoich pomysłów !

Potrafiła współpracować z innymi !
Odważnie prezentowała siebie i swoje osiągnięcia !

Misją Programu „Równać szanse” jest wyrównywanie szans na dobry 
start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast 
(do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji 
i rozwój umiejętności społecznych. Dobry start rozumiany jest jako 
realizowanie przez młodych ludzi celów życiowych (w tym też 
celów edukacyjnych) określonych samodzielnie i realistycznie.

Dom	Kultury	
wspólnie	z	placówkami	
oświatowymi	zapraszają

dn.05.01.2014r. o godz. 1430-1630

na	uroczysty	koncert	kolęd	
w	wykonaniu	dzieci	i	młodzieży	
z	terenu	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica.

W	 listopadzie	 i	 grudniu	 odbyły	
się	 szkolenia	 organizowane	 w	 Ko-
przywnickim	Domu	Kultury	dla	go-
spodarstw	 agroturystycznych	 oraz	
osób	 zajmujących	 się	 produkcją	
i	 sprzedażą	 produktów	 tradycyj-
nych	 z	 naszego	 terenu.	 Organiza-
torem	 szkoleń	 jest	 Świętokrzyska	
Federacja	 Agroturystyki	 i	 Turystyki	
Wiejskiej	 „Ziemia	 Świętokrzyska”,	
która	 	 realizuje	projekt	pn.	„Eduka-
cja	właścicieli	 	 świętokrzyskich	go-
spodarstw	agroturystycznych	szansą	
na	lepszą	i	bogatszą	ofertę	z	regionu	
Gór	Świętokrzyskich”.

Projekt	 jest	 współfinansowa-
ny	 jest	 ze	 środków	 Szwajcarsko-
-Polskiego	 Programu	 Współpracy.	
W	 ramach	 projektu	 realizowane	
były	szkolenia	dla	osób		z	terenu	po-
wiatów	kieleckiego,	ostrowieckiego,	
opatowskiego	i	sandomierskiego.

Głównym	 celem	 projektu	 było	
przekazanie	 właścicielom	 gospo-

Agroturystyka i produkty tradycyjne doskonale się uzupełniają 
darstw	agroturystycznych		aktualnej	
wiedzy,	umożliwiającej	dobre	funk-
cjonowanie	 na	 współczesnym	 ryn-
ku	usług	turystycznych.		W	ramach	
projektu	 zorganizowane	 zostały	
szkolenia	dla	trzech	grup	szkolenio-
wych,	 z	 których	 jedna	 szkoliła	 się	
w	 Koprzywnicy.	 Uczestnicy	 mieli	
możliwość	zapoznania	się	z	aktual-
nymi przepisami prawnymi i sani-
tarnymi	w	agroturystyce	 i	 turystyce	
wiejskiej.	 Ważnymi	 tematami	 były	
także	 przepisy	 w	 zakresie	 możli-
wości	sprzedaży	produktów,	szcze-
gólnie	 żywnościowych	 w	 świetle	
aktualnych	 przepisów	 prawnych	
oraz	 spotkania	 szkoleniowo-warsz-
tatowe	zmierzające	do	identyfikacji	
produktów	 tradycyjnych	 w	 gospo-
darstwach	 agroturystycznych	 i	 ich	
otoczeniu.	 Są	 to	 niezwykle	 ważne	
tematy	 z	 punktu	 widzenia	 potrze-
by	poszerzenia	oferty	agroturystyki,	
lepszych	 zarobków,	 wychodzenia	
naprzeciw	 oczekiwaniom	 klientów,	
czy	wreszcie	coraz	większej	konku-
rencji	na	rynku	usług	turystycznych.	
Produkty	 regionalne	 są	produktami	
niszowymi,	 które	 znajdują	 coraz	
to	 szerszą	 rzeszę	 świadomych	 na-
bywców	 i	 to	 gospodarstwa	 agrotu-
rystyczne	 mają	 szczególną	 szansę		

na	wykorzystanie	tej	luki	rynkowej.	
Czy	 jednak	 ją	 wykorzystają	 zale-
ży	 już	 tylko	 od	 operatywności	 ich	
właścicieli	 i	 zrozumienia	 tej	 spe-
cyficznej	 sytuacji	w	 jakiej	 się	 znaj-
dują.	 Jeżeli	 jej	 nie	 wykorzystają,	
z	pewnością	znajdą	się	inni,	którzy	
to	zrobią.	 Jednym	z	celów	tego	cy-
klu	szkoleniowego	było	to,	aby	im	tę	
prawdę	przybliżyć	czy	 tez	mówiąc	
prościej	 uświadomić.	 Taką	 szan-
sę	 do	wykorzystania	mają	 również	
producenci	produktów	tradycyjnych	
z	małych	 lokalnych	zakładów,	 któ-
rych	 przedstawiciele	 uczestniczyli	
w	 szkoleniach.	 Dopełnieniem	 tego	
cyklu	 będzie	 wyjazd	 szkoleniowy	
do	 miejsc	 sprzedaży	 produktów	
lokalnych	 w	 terenie	 związanym	
z	 realizowanym	 projektem	 –	 pod	
kątem	 możliwości	 urządzenia	 ta-
kich	miejsc	sprzedaży	w	gospodar-
stwach	 agroturystycznych.	 Uczest-
nicy	 zapoznają	 się	 także	 z	 ofertą	
trzech	 gospodarstw	 agroturystycz-
nych	o	zróżnicowanym	charakterze.

W	 ramach	 realizowanego	 pro-
jektu	 zaplanowana	 jest	 także	prze-
budowa	strony	internetowej	święto-
krzyskich	 gospodarstw	 skupionych	
pod adresem www.agroturystyka-
-swietokrzyskie.pl.

Grupa Młodzik Starszy
zakończyła pierwsza rundę sezonu
Lp		 Nazwa	drużyny																																			Mecze										Pkt.		Bramki:	zdobyte			stracone

1.		 KSZO-JUNIOR	Ostrowiec	Św.		 8		 22	 45	 2
2.		 OLIMPIA-POGOŃ	Staszów		 8		 1	 46	 13
3.		 KOPRZYWIANKA	Koprzywnica		 8		 9	 31	 34
4.		 GKS	OBRAZÓW		 8	 9	 21	 30
5.		 KS	Tarłów	 8		 0	 1	 65

W	dniu	03.11.1013r.	Grupa	Młodzik	Starszy	z	klubu	 sportowego	
„Koprzywianka”	 Koprzywnica	 zakończyła	 pierwszą	 rundę	 sezonu	
2013/14.	

W	lidze	mamy	5	zespołów	i	gramy	z	nimi	2	mecze	w	jednej	run-
dzie	 (na	własnym	obiekcie	oraz	na	wyjeździe).	Wszystkie	 rozegrane	
spotkania	były	interesujące,	ponieważ	było	w	nich	widać	zaciętą	rywa-
lizację,	zaangażowanie	każdej	z	drużyn,	czego	wynikiem	były	piękne	
gole,	a	przy	tym	postawiliśmy	na	popularyzowanie	zasady	„fair	play”.	
W	okresie	zimowym	będziemy	doskonalili	swoje	umiejętności	na	tre-
ningach	oraz	turniejach,	aby	w	drugiej	rundzie	sezonu	2013/14	wypaść	
jak najlepiej w naszej grupie wiekowej.

w.m.

Projekt	współfinansowany	przez	Szwajcarię	w	ramach	szwajcarskiego	
programu	współpracy	z	nowymi	krajami	członkowskimi	Unii	Europejskiej


