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Jubileusz 100-letnich urodzin 
pani Balbiny Goryckiej

Pani Balbina Gorycka urodziła się 10 stycznia 1915r. w Go-
rzyczanach. Miała 2 braci i 1 siostrę. Pracowała w gospodar-
stwie rolnym u rodziców. Należała wówczas do PSL „Wici”. 

W 1941 roku wyszła za mąż za Henryka Goryckiego z Ko-
przywnicy z zawodu fryzjera, który uciekł z niewoli niemiec-
kiej aby się z nią ożenić. Pani Balbina mieszka w Koprzywnicy, 
ma 3 córki, doczekała się  5 wnucząt i 4 prawnucząt.

Uczestniczyła w życiu społecznym, należała do Koła Go-
spodyń Wiejskich, Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej 
(tzw. tysiąclatki), Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Koprzywnicy, Banku Spółdzielczego, była Radną Rady Miej-
skiej w Koprzywnicy jedną kadencję. Została odznaczona Brą-
zowym Krzyżem Zasługi. 

Dziękuję
Za serdeczne życzenia z okazji setnych urodzin złożone przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
panią Ewę Kopacz, Wojewodę Świętokrzyskiego panią Bożentynę Pałka-Koruba, Władze Samorządowe, tj. 
Burmistrza Marka Jońcę, Sekretarza Dorotę Kruszec-Nowińską, Kierownika USC Janinę Mazurkiewicz.
Pani Dyrektor Domu Kultury Alicji Stępień, dziękuję za przepiękne zorganizowanie moich setnych uro-
dzin w Domu Kultury w Koprzywnicy.
Bardzo dziękuję Karolinie Kołodziej – solistce z grupy wokalnej prowadzonej przez panią Anitę Bajorską 
oraz grupie tanecznej Black Stars prowadzonej przez panią Małgorzatę Ciach za uświetnienie mojej uro-
czystości. Dziękuję za życzenia mieszkańcom ulicy Sandomierskiej.

Balbina Gorycka

• Wybory samorządowe 2014 r.  .....3
• Świętujemy 96. lat wolności ..........4
• Wieczór autorski ...........................5
• Międzypokoleniowe Kluby 
 Aktywności ...................................6
• Jest w orkiestrach dętych jakaś siła .7
• Szlachetna Paczka .........................8
• 23. Finał WOŚP .............................9
• Spotkanie opłatkowe ...................10
• Gala Kolęd i Pastorałek ................11
• Przedszkole „Pod sosnami”..........12
• SP w Koprzywnicy ......................13
• SP w NIedźwicach ......................14
• ZSO w Koprzywnicy ...................15



2 Koprzywnickie Pejzażee-mail: kdk39@op.pl, koprzywnickie.pejzaze@op.pl 

W tych wyjątkowych dniach Nowego Roku chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. 
Nowy czas niech niesie ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu.

W związku z Nowym Rokiem chcemy podziękować Państwu za owocną współpracę 
oraz życzyć wszelkiej pomyślności i pogody ducha na każdy kolejny dzień.

           Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
           Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Rada Miejska w Koprzywnicy
           Dyrektor MGOKiS w Koprzywnicy oraz Redakcja Koprzywnickich Pejzaży
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INFORMACJA
Już po raz szósty w 2014 roku Gmina Koprzywnica realizowała „Program usuwania  

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Koprzywnica”. Co roku władze gminy zabez-
pieczają w budżecie środki na dofinansowanie tego przedsięwzięcia, wspierając działania 
mieszkańców związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest. Każdego roku Bur-
mistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o pozyskanie dodatkowych środków na realizację 
zadania.

W 2014 roku prace związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest wykony-
wało, wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo -Produkcyj-
ne  Euro-Gaz Sp.J. Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny. W wyniku realizacji zadania pn. 
„Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koprzyw-
nica” z 36 nieruchomości, usunięto 8 000 m²  tj. 88  Mg azbestu. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 28.425,60 zł, w tym kwota dotacji stanowiła 85% 
wartości. Na kwotę dotacji składały się:
1. środki WFOŚiGW w Kielcach –  9.948,96 zł, co stanowi 35% kosztów kwalifikowanych 

zadania,
2. środki NFOŚiGW w Warszawie – 14.212,80 zł, co sta-

nowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Pozostała kwota tj. 4.263,84 zł została pokryta ze środ-

ków budżetu Gminy Koprzywnica.

Na dzień 16 listopada 2014r. na mocy decyzji prezesa Rady Ministrów przypadły w Polsce wy-
bory samorządowe. W Mieście i Gminie Koprzywnica, po drugiej turze wyborów na burmistrza 
Miasta i Gminy, na 3 kadencję wybrany został p. Marek Jońca. 

Przedstawiamy Państwu skład Rady Miejskiej w Koprzywnicy na lata 2014-2018r.

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ w KOPRZYWNICY 2014 - 2018

Lp. Imię i nazwisko radnego Funkcja

1. Aleksandra Klubińska Przewodnicząca Rady Miejskiej 
2. Zenon Papka Wiceprzewodniczący RM
3. Mirosław Żyła Wiceprzewodniczący RM
4. Anna Materkowska Radna
5. Kazimierz Krakowiak Radny
6. Walenty Bochyński Radny
7. Paweł Jasiński Radny 
8. Wojciech Miklas Radny 
9. Agnieszka Ordon Radna
10. Zofia Skrok Radna 
11. Renata Chochulska Radna 
12. Anna Zioło Radna 
13. Adam Jońca Radny
14. Nina Szymańska Radna
15. Maria Anna Dziubek Radna 

KOMISJE RADY 2014 - 2018
Komisja Rewizyjna
 Anna ZIOŁO  - przewodnicząca
 Anna MATERKOWSKA -  członek 
 Walenty BOCHYŃSKI -  członek  
 
Komisja Rolnictwa i Budżetowo Gospodarcza
 Wojciech MIKLAS  - przewodniczący 
 Adam JOŃCA  - członek 
 Zofia SKROK  - członek 
 Mirosław ŻYŁA  - członek 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Opieki społecznej, Sportu i Turystyki 
 Paweł JASIŃSKI  - przewodniczący 
 Agnieszka ORDON - członek 
 Nina SZYMAŃSKA - członek 
 
Komisja Ładu i Porządku Publicznego 
 Maria Anna DZIUBEK - przewodnicząca
 Renata CHOCHULSKA - członek
 Kazimierz KRAKOWIAK - członek 
 Zenon PAPKA  - członek

 Wybory samorządowe 2014r.

TAK GŁOSUJĄ ŚWIĘTOKRZYSCY POSŁOWIE W SPRAWACH 
WAŻNYCH DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Po zakończeniu eksploatacji najpierw siarki, a potem piasków szklarskich, na terenach Kopalni 
Siarki Piaseczno powstało wyrobisko o powierzchni ok. 200 ha i głębokości ok. 50 m znajdujące 
się częściowo na obszarze gmin: Łoniów i Koprzywnica w odległości ok. 4.5 km na południowy 
zachód od Tarnobrzega. Intensywne odwadnianie wyrobiska prowadzone w trakcie eksploatacji 
zarówno w Piasecznie, jak i w Machowie, doprowadziło na tym terenie do utworzenia rozległego 
leja depresji.

Ponieważ tereny te zostały zupełnie przekształcone działalnością górniczą, dlatego też podsta-
wowym celem i troską wojewody świętokrzyskiego, marszałka województwa, starosty, prezydenta 
Tarnobrzega, a także przedstawicieli lokalnych samorządów winna być likwidacja wyrobiska, jego 
rekultywacja, uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej oraz przywrócenie wartości użytkowych 
terenom otaczających wyrobisko. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że wyrobisko stało się tykającą 
bombą ekologiczną, bowiem brak zabezpieczenia przed dopływem wód trzeciorzędowych zawiera-
jących siarkowodór, stanowi realne zagrożenie dla wszystkich form życia na tym terenie. Należy także 
na powierzchni około 4,5 tys. ha upraw sadowniczych wokół wyrobiska wybudować system odwod-
nieniowo – drenażowy wraz z 5 przepompowniami, zapewniający grawitacyjne odprowadzenie wód 
systemem rowów otwartych do rzeki Wisły. Problem ten może zostać rozwiązany jedynie na pozio-
mie rządu RP, ponieważ koszty tego przedsięwzięcia przekraczają możliwości każdego samorządu. 
Co więcej, obecny właściciel wyrobiska, którym jest Miasto Tarnobrzeg nie podejmuje skutecznych 
starań, aby ten palący problem rozwiązać. Jedyny sensowny i możliwy do zrealizowania plan rekulty-
wacji i wykonania systemu odwodnieniowo – drenażowego na terenach wyrobiska piaseczańskiego 
został wpisany do projektu rządowego w 2007 roku, wraz z zabezpieczeniem środków finansowych 
z Funduszu Spójności, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Po zmianie rządu projekt ten został na-
tychmiast zdjęty i jak do tej pory zapomniany.

Na przestrzeni ostatnich lat jedynie burmistrz Koprzywnicy Marek Jońca systematycznie i kon-
sekwentnie przy każdej nadarzającej się okazji mówi o realnym zagrożeniu, jakie w tej chwili stanowi 
wyrobisko, a także podejmuje starania, aby ten problem rozwiązać. W Koprzywnicy 29 kwietnia 2014 
roku odbyło się spotkanie mieszkańcówgmin: Łoniów, Koprzywnica i Samborzec z Posłami Prawa 
i Sprawiedliwości Andrzejem Dudą – byłym ministrem w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
oraz Andrzejem Bętkowskim, podczas którego omawiano sprawy związane z wyrobiskiem. Burmistrz 
Koprzywnicy powiedział wówczas m.in. „Jeżeli nie zostanie w porę uregulowana gospodarka wod-
na i ściekowa w obrębie wyrobiska pokopalnianego w Piasecznie, nasze sady znikną. Tylko na 
terenie mojej gminy zniszczonych zostanie blisko 1200 ha upraw sadowniczych oraz ponad 700 
domostw i gospodarstw będzie zagrożonych podtopieniem. Tysiące mieszkańców może stracić 
jedyne źródło utrzymania. W powietrzu wisi widmo katastrofy ekologicznej. Może też dojść do 
zniszczenia systemu sieci dróg na terenie gmin: Łoniów i Koprzywnica. A w sytuacjach zagrożenia 
powodziowego - do spotęgowania destabilizacji wałów powodziowych. Trzeba zrobić wszystko, by 
do tego nie dopuścić! Do końca 2015 roku mają się zakończyć prace rekultywacyjne i odwodnie-
niowe terenów pokopalnianych finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. A co 
będzie dalej? My, samorządowcy pytamy – kto potem weźmie na siebie wysokie koszty związane 
z wypompowywaniem wody?  Do tego pozostaje jeszcze kwestia przeprowadzenia bardzo drogich 
prac melioracyjnych. Wiadomo, że właściciel Kopalni Siarki Machów – czyli Miasto Tarnobrzeg nie 
będzie skore do ponoszenia wydatków na utrzymanie w należytym stanie części majątku znajdu-
jącej się na terenie województwa świętokrzyskiego – czyli na rekultywację i odwodnienie nieczyn-
nego wyrobiska w Piasecznie.” W trakcie owego spotkania parlamentarzyści zadeklarowali daleko 
idącą pomoc i wsparcie dla wszelkich działań mających na celu uratowanie sandomierskich sadów. 
Poseł Duda podkreślił, że szansą na wyjście z tej dramatycznej sytuacji są fundusze unijne i dlatego 
należy starać się o ich pozyskanie. O problemie wyrobiska, zagrożeniach i potrzebie natychmiastowe-
go działania Marek Jońca mówił również w październiku 2014 roku na spotkaniu, które z udziałem 
wiceministra gospodarki, marszałka województwa i starosty odbyło się w gminie Łoniów. 

Niestety, temat wyrobiska piaseczańskiego jest tematem godnym zainteresowania jedynie w cza-
sie trwania kolejnych kampanii wyborczych. Wtedy to politycy różnych opcji, wojewoda święto-
krzyski, marszałek województwa, starosta podejmują te kwestie i udają zatroskanie losami sadów 
owocowych, gospodarstw i zdrowiem mieszkańców terenów położonych w pobliżu wyrobiska. Ze 
spotkań i owego „udawanego zatroskania i pochylania się nad problemem” niestety nie wynikają 
żadne konstruktywne decyzje i działania. 

W związku z tym w grudniu ubiegłego roku burmistrz Koprzywnicy zwrócił się do posłów Prawa 
i Sprawiedliwości, Marka Kwitka i Marii Zuby z prośbą o wystosowanie interpelacji do ministra skarbu, 
aby w budżecie państwa na rok 2015 uwzględniono środki na sfinansowanie działań wykonywanych 
po zakończeniu prac likwidacyjnych przy wyrobisku górniczym Piaseczno realizowanych przez Ko-
palnię Siarki „Machów” SA w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu. Następnie przygotował dokładny 
opis problemu ze wskazaniem na degradację środowiska, powstanie zwałowisk z mas gruntowych, 
zmian w układzie hydrologicznym związanych z wodami gruntowymi, które wymagają ciągłego od-
pompowywania i oczyszczania z siarkowodoru przed ich z rzutem do Wisły. Zwrócił również uwa-
gę na zagrożenie powodziowe, które na tych terenach jest bardzo realne. Przygotowane materiały 
zawierały również dokładny opis działań, które w trybie natychmiastowym powinny być podjęte, 
aby zabezpieczyć skutecznie ten teren. Na podstawie owych materiałów posłowie sformułowali in-
terpelację nr 30537, którą następnie w dniu 18 grudnia 2015 r. na posiedzeniu Sejmu RP złożyli do 
ministra skarbu państwa. Niestety rządząca koalicja PO-PSL odrzuciła ważne dla naszego regionu 
poprawki budżetowe. Takie decyzje należy w sposób jednoznaczny ocenić negatywnie. Brak spójno-
ści i ciągłości w sposobie sprawowania rządów i troski o jakość życia mieszkańców naszego regionu 
budzi niepokój i niezadowolenie. Jednak dopiero szczegółowa analiza danych dotyczących głosów 
oddanych przez poszczególnych posłów skłania do głębszej refleksji. Otóż za przyznaniem środków 
na prace rekultywacyjne i uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej głosowali wszyscy obecni 
posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz poseł Jan Cedzyński (SLD). Przeciwko zagłosowali posłowie 
PO- z naszego regionu Marzena Okła – Drewnowicz, Artur Gierada, Renata Janik, Zbigniew Pacelt 
i Lucjan Pietrzczyk, z PSL-Marek Gos, Mirosław Pawlak oraz Twojego Ruchu – Sławomir Kopyciński. 

Pamiętać należy, że, jak podkreślił Marek Jońca głęboko rozczarowany wynikiem głosowania: 
„Niewykonanie systemu melioracji i odwodnienia na terenach po byłej kopalni siarki „Piaseczno” 
skutkować będzie zagrożeniem skażenia środowiska siarkowodorem, zniszczeniem przez wymok-
nięcie setek hektarów sadów oraz koniecznością dalszego utrzymywania kosztownego odwodnie-
nia wyrobiska „Piaseczno” w latach następnych, co zwiększy po raz kolejny całkowity koszt przed-
sięwzięć proekologicznych.”

Reasumując, parlamentarzyści, którzy uzyskując mandat i składając ślubowanie zobowiązali się 
do reprezentowania ważnych lokalnych interesów swoich wyborców zupełnie je lekceważą. Ponie-
waż rok 2015 jest rokiem podwójnych wyborów istnieje szansa, że w okolicach lata temat wyrobiska 
w Piasecznie znowu „powróci na salony”, bo będzie atrakcyjną kartą przetargową w walce o głos 
wyborców, tylko pewnie jak zwykle na dyskusjach się zakończy.

Iz.
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Świętujemy 
96. lat WOLNOŚCI!

11 listopada w naszym kraju jest szczególną datą do tego aby świętować odzyskanie przez 
państwo polskie niepodległości. Istotnym elementem tego dnia jest patriotyczny przekaz kiero-
wany m.in. do młodego pokolenia Polaków. Świętowanie odzyskania niepodległości w Polsce 
obchodzone jest na wiele sposobów: odbywają się uroczystości kościelne, marsze, parady, kon-
certy czy też biegi niepodległości. 

Koprzywniczanie jako mieszkańcy Małej Ojczyzny również od godzin przedpołudniowych 
uczcili ten dzień, najpierw mszą św. za Ojczyznę i poległych w jej obronie oraz złożeniem 
kwiatów pod murem straceń, a następnie w godzinach wieczornych patriotycznym widowiskiem 
słowno-muzycznym przygotowanym przez dzieci przynależące do grup animacyjnych przy DK 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy.

uw

Konferencja podsumowująca Projekt Współpracy
W dniu 12 grudnia w Dworze Dwikozy w Dwikozach odbyła się konferencja podsumowu-

jąca projekt współpracy pn. „Aktywność i integracja na 5 - turystyka, gospodarka, kultura, mło-
dzież, samorząd!”. Projekt realizowany był od 2013 roku przez Lokalną Grupę Działania Ziemi 
Sandomierskiej wraz z Lokalną Grupą Działania Lider Zielonej Wielkopolski ze Środy Wielko-
polskiej. Podczas konferencji zaprezentowane zostały cele i efekty projektu oraz Dobre praktyki 
- wykorzystanie zewnętrznych środków finansowych w rozwoju gospodarczym i samorządo-
wym regionów. W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji 
pozarządowych, instytucji kultury z terenu obu Lokalnych Grup Działania.

Efektem współpracy obu LGD na płaszczyźnie samorządowej było podpisanie podczas kon-
ferencji wstępnego porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Łoniów z woj. Świętokrzyskie-
go i Gminą Brodnica z woj. Wielkopolskiego. Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli Pan 
Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów oraz Pan Kazimierz Balcerak – Zastępca Wójta Gminy 
Brodnica.

Specjalnie dla uczestników konferencji w przerwie wystąpiła grupa Mażoretek działają-
ca przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Koprzywnicy. Grupa ta to efekt projektu pn. 
„Utworzenie i wyposażenie grupy mażoretek przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy”, zrealizowanego w ramach działania Małe 
Projekty. Dofinansowanie w wysokości 24 453,84 zł zostało pozyskane za pośrednictwem LGD 
Ziemi Sandomierskiej. 

Agnieszka Szczucińska
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Nie zabrakło także aktorów Michała Piela i Ewy Konstancji Bułchak. Spotkaniu w sando-
mierskim Zamku towarzyszyły opowieści o serialu oraz o kulinariach, jak również 
degustacja dań przygotowanych na podstawie przepisów zawartych w publikacji. 
Rozmowę z Kingą Preis oraz Alicją Stępień dotyczącą smacznych, sprawdzonych przepisów ku-
linarnych zamieszczonych w książce przeprowadziła Dorota Korman, redaktor i krytyk literacki 
w radiowej Jedynce. O oprawę kulinarną i estetyczną wieczoru zadbała Alicja Stępień z Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy. 

Z uwagi na fakt, iż w książce znalazło się 11 potraw z regionu sandomierskiego, przygoto-
waniem degustacji zajęły się ich autorki, panie z lokalnych KGW i stowarzyszenia, restauratorzy 
i przedsiębiorcy ziemi sandomierskiej. 

Karp faszerowany kaszą gryczaną i grzybami – KGW Błonie,
Pierogi Bazylego oraz  pierogi z ciecierzycą i skwarkami – KGW Sośniczany,
Kasza jaglana ze śliwkami – KWG Zbigniewice,
Gumułki – nieformalna grupa Pań z Łukowca,
Kaczka pieczona z jabłkami i kapustą – stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”,
Świętokrzyski barszcz wigilijny – Dwór Dwikozy
Piernik z mąki żytniej – P.P.H.U. Leszek Cieciura – Piekarnia w Błoniu,
Natomiast w przygotowanie dekoracji stołu i aranżacji sali włączyli się przedstawiciele stowa-

rzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy” oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Oddział w Sandomierzu. 

Sama publikacja to niezwykła książka kucharska, ponieważ zawiera nie tylko 60. przepisów, 
w tym potrawy kuchni sandomierskiej, ale również opowieści Natalii o swoich przygodach i o fil-
mowych bohaterach. To świetna i zabawna lektura na długie, zimowe wieczory oraz duża dawka 
pomysłów na codzienne zdrowe posiłki. 

Polecamy! dk

Wieczór 
autorski

11 grudnia 2014r. na Zamku Kazimie-
rzowskim w Sandomierzu odbyło się spotka-
nie promujące książkę kucharską „Przysmaki 
Ojca Mateusza. Domowa Kuchnia Natalii”, 
która powstała z inicjatywy producentów 
serialu Ojciec Mateusz oraz Urzędu Miasta 
Sandomierza. Honorowym gościem spotkania 
była aktorka Kinga Preis, znana z roli Natalii 
Borowik, serialowej gosposi ks. Mateusza Żmi-
grodzkiego. 
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Fundacja Fundusz Lokalny SMK 30.12.2014 
r. zakończyła realizację projektu społecznego 
pn. Kluby Aktywności”. Zakończenie w for-
mie Senioriady na Zamku Kazimierzowskim 
w Sandomierzu przyniósł wiele wzruszeń ja-
kie się wyzwoliły po ponad półrocznej współ-
pracy w ramach 4 klubów MKA.  

Pomysł inicjatywy został sfinansowany 
z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej w ramach Rządowego Pro-
gramu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych 2014-2020). Łączna wielkość wspar-
cia finansowego i osobowego (prace wolunta-
rystyczne liderów klubów) na ten projekt wy-
niosła ponad 100 tys. PLN, zaś jego realizacja 
odbywała się w okresie maj-grudzień 2014 r. 

Projekt ten powoływał i wdrożył inte-
raktywny program zajęć na rzecz seniorów 
w miejscowościach: Jastkowice (gmina Pysz-
nica), Koprzywnica (Gmina Koprzywnica), 

Międzypokoleniowe Kluby Aktywności 
– czyli sposób Fundacji Fundusz Lokalny SMK 

na integrację społeczną osób starszych

Gorzyce (Gmina Gorzyce) oraz Suchorzów 
(gmina Baranów Sandomierski). Łącznie 
wsparciem zostało objętych ponad 60-ciu 
seniorów z w/w miejscowości. Do działań na 
rzecz seniorów włączono ponad 20-stu mło-
dych wolontariuszy. Wsparciem dla działań 
Klubów było również 8 Animatorów – liderów 
społecznych z poszczególnych sołectw. 

Powołane w ramach tego zadania publicz-
nego Kluby Seniora oferowały uczestnikom 
udział w zajęciach typu: warsztaty rękodziel-
nictwa artystycznego: bibułkarstwo, gipsiar-
stwo, orgiami, filcowanie, bukieciarstwo, deko-
rowanie ozdobne, itp. oraz zajęcia kulinarne. 
Dodatkowo uczestnicy projektu wzięli udział 
w akcjach nasadzania drzew i oznaczania dzi-
kich wysypisk śmieci, zakończonych wspól-
nymi ogniskami. Poprzez projekt zadbano 
również o rozwiązanie problemu tzw. e-wy-
kluczenia wśród seniorów. Szkolenia kompu-

terowe oraz z obsługi sprzętu komunikacyjne-
go uzupełniły wiedzę u seniorów w obszarze 
współczesnych narzędzi informatycznych i ra-
dzenia sobie z nimi w codziennym życiu. Ca-
łość tego etapu zadania uzupełniły warsztaty 
fotograficzne, które przełożyły się na wzmoc-
nienie umiejętności wśród seniorów z zakresu 
obsługi cyfrowych aparatów fotograficznych 
i podniosły jakość utrwalania obrazów z ich 
pomocą. 

Niezwykle dużą popularności cieszyły 
się w projekcie zajęcia ruchowe prowadzone 
przez fizjoterapeutów. Dodały one wiele po-
zytywnej i potrzebnej energii tej grupie spo-
łecznej. Dzięki nim wzrosła kondycja u senio-
rów, zaś wprowadzone elementy edukacyjne 
w tych zajęciach pozwalają na trwałe konty-
nuować gimnastykę seniorom w zaciszu do-
mowym lub w przestrzeni lokalnej. 

Trafnym działaniem w ramach zadania 
były również porady prawne świadczone 
przez prawników na rzecz społeczności lokal-
nej seniorów. Dzięki nim wiele osób starszych 
(nie tylko uczestników zadania) mogło skorzy-
stać z profesjonalnego wsparcia i doradztwa 
prawnego. 

Atrakcją tego zadania publicznego były 
wycieczki krajoznawcze do Warszawy oraz 
Krakowa. Seniorzy dzięki temu mogli poznać 
dwie stolice Polski – tą dawną i tą współcze-
sną. Wiedza o nich z kolei stanowiła element 
quizu organizowanego w ramach tzw. Senio-
riady – czyli spotkania podsumowującego pro-
jekt, będącego zarazem tzw. „świętowaniem 

projektu”. Spotkanie to odbyło się na Zamku 
w Sandomierzu. Miało ono formę zabawy i ry-
walizacji pomiędzy poszczególnymi Klubami. 
Konkurencji było wiele: śpiew, skecze, wysta-
wy prac, kulinaria, pokazy gimnastyczne, etc. 
Komisja konkursowa dokonała ocen seniorów 
i zwycięzców nagrodziła. Spotkanie to uwień-
czyło projekty i było okazją do wspólnej inte-
gracji uczestników projektu. 

Pan Stanisław Baska – na co dzień prezes 
Fundacji Fundusz Lokalny SMK – mówi o pro-
jekcie: Była to wyjątkowo cenna inicjatywa na 
rzecz seniorów z Gmin Pysznica, Baranów 
Sandomierski, Gorzyce oraz Koprzywnica. Dla 
Fundacji przyniosła ona wiele pozytywnych 
doświadczeń związanych z wdrażaniem ini-
cjatyw na rzecz tej grupy społecznej.  Chciał-
bym podziękować wszystkim osobom zaan-
gażowanym w ten projekt za wkład włożony 
w jego realizację. Szczególne podziękowania 
należą się dla liderów klubów w poszczegól-
nych miejscowościach - dla Pana Eugeniusza 
Durdy z Suchorzowa, Pani Alicji Stępień 
z Koprzywnicy, Krystyny Gozdyry z Gorzyc, 
Jolanty Powęska z Jastkowic – bez ich pra-
cy nie byłaby możliwa realizacja tak inten-
sywnych działań. Bez ich udziału nie byłaby 
możliwość skupienia wokół idei MKA innych 
osób, w tym młodych wolontariuszy, którzy 
pomagali zrealizować tak szerokie wsparcie 
dla aktywnych seniorów. Zadowolenie uczest-
niczących w projekcie osób starszych można 
wyczytać z ich twarzy patrząc, jak są zafascy-
nowani możliwością wzajemnego spotkania 
się i realizowania pasji w postaci chociażby ro-
bótek artystycznych. To nas umacnia w prze-
konaniu, że było warto!

Fundacja Fundusz Lokalny SMK
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Dom Kultury w Koprzywnicy wychodzi z kolejną, ciekawą 
inicjatywą projektową skierowaną do młodzieży. 

Ruszamy z projektem 
– spektaklem muzycznym 

„Życia mała garść” 
Celem projektu jest budowanie umiejętności pracy w zespole, integracja grupy, nabycie 

umiejętności twórczego i samodzielnego realizowania postawionych sobie celów. 
Realizacja projektu obejmie okres sześciu miesięcy zaś założeniami projektowymi są 

m.in.: cykliczne warsztaty ruchowe i wokalne prowadzone przez instruktorów, praca nad 
indywidualną emisją głosu, wyjazd grupy projektowej na spektakl czy stworzenie gardero-
by scenicznej. Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat, zarówno chłopcy 
jak i dziewczyny, których łączy wspólna pasja. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz harmonogramy spotkań dostępne 
będą w sekretariacie domu kultury.

Serdecznie zapraszam, 
Koordynator projektu

Przez wokal do doskonałego głosu!

Przez taniec do wymarzonej sylwetki!

Czekają nas niezapomniane chwile! 

Zapraszamy wszystkich z pasją wokalną i taneczną!

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultu-
ry i Sportu w Koprzywnicy realizowany był 
od września do grudnia 2014 roku projekt 
Zakup instrumentów dętych oraz perkusyj-
nych i przeprowadzenie warsztatów dla Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Koprzywnicy. Głównymi założeniami 
projektowymi był nabór i zwiększenie grupy 
o nowych uczniów oraz zakup instrumentów. 
Przeprowadzono również spotkania z dziećmi 
i młodzieżą, warsztaty muzyczne i indywidu-
alną naukę gry dla instrumentach dętych oraz 
perkusyjnych. Zakupiono na kwotę 20 496zł. 
12 instrumentów: kornet (3 sztuki), klarnet 

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…
(3 sztuki), saksofon altowy (2 sztuki), sakso-
fon tenorowy (2 sztuki), bęben pochodowy 
(1 sztuka), czynele pochodowe (1 sztuka). 

Podsumowaniem projektu był koncert fi-
nałowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej zorga-
nizowany dla rodziców, partnerów, sympaty-
ków i przyjaciół Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy. Wydarzeniu 
temu towarzyszył I Przegląd Chórów i Or-
kiestr Dętych otwierający Koprzywnickie Dni 
Cecyliańskie. Muzyczne spotkania odbyły się 
7 grudnia 2014r. w domu kultury.

Muzykami Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej, włączonymi do projektu byli: Mateusz 
Gawron (perkusja), Patryk Gawron (klarnet), 

Maciej Grębowiec (saksofon altowy), Mikołaj 
Jaworowski (trąbka), Patryk Karbowniczak 
(bęben), Mateusz Lichocki (trąbka), Julia Mia-
nowska (klarnet), Mateusz Mianowski (sak-
sofon tenorowy), Julia Olszewska (klarnet), 
Kacper Piątkowski (klarnet), Bartosz Rzepka 
(saksofon altowy), Dawid Siudak (saksofon 

altowy), Mateusz Siudak (klarnet), Katarzyna 
Sykutowska (trąbka), Jakub Syroka (sakshorn 
tenorowy), Szymon Syroka (trąbka), Grzegorz 
Szlichta (flet), Bartosz Zwolski (saksofon).

Projekt zrealizowany był w ramach działa-
nia 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
dla małych projektów.

ao

Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Chmielowie

Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Koprzywnicy Zespół Ludowy „Powiślanie”
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ZAPISY W DOMU KULTURY w godz. 8.00 - 16.00

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA 2014/2015
DO DOMU KULTURY W KOPRZYWNICY

Po
ni

ed
z. 16.00-18.00- Grupa Mażoretkowa

16.00-18.00- Próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
19.00-20.00- Aerobik

W
to

re
k

10.30-13.30 -Klub Plastyka Amatora
14.00-15.30 -Zajęcia plastyczne dla dzieci
15.30-20.00 -Zajęcia taneczne Samba Koprzywnica 
17.00-19.30 -Próby zespołu Powiślanie

Śr
od

a 16.00-17.00 -Treningi karate
17.30-20.00 -Zajęcia wokalne

Cz
w

.

16.00-19.00 - Międzypokoleniowy Klub Aktywności

Pi
ąt

ek

14.45-16.45 - Język angielski

16.00-17.00 -Treningi karate
17.00-19.00 -Grupa Black Stars
19.00-20.00 -Aerobik 

So
bo

ta 10:00-14:00 - Emisja Głosu i próby zespołu ,,Włóczykije”
17:00-18:00 - Próba MOD 

Na wszystkie zajęcia prowadzimy zapisy !!!
Dodatkowo na język angielski, teatr ognia, na naukę gry
na instrumentach, emisję głosu oraz do sekcji florystycznej.

W minionym roku po raz pierwszy akcja Szlachetna Paczka odbyła się w Sandomierzu, 
a dzięki Opiece Społecznej w Koprzywnicy wolontariusze dotarli również do najbardziej po-
trzebujących rodzin w naszej gminie. Finał Szlachetnej Paczki odbył się 13 grudnia 2014 i łącz-
nie zostało obdarowanych około 30 rodzin. Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy 
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, 
darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny 
otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. 
Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że to również od nich zależy czy zmienią 
swoją sytuację. Najważniejsze w Szlachetnej Paczce jest jednak spotkanie z drugim człowiekiem.

Słów kilka o pracy wolontariuszy... Każdy wolontariusz dostaje maksymalnie 3 rodziny, uma-
wia się na spotkanie i odbywa się rozmowa. Wolontariusze często zadają bardzo niekomfortowe 
pytania w celu wyeliminowania rodzin roszczeniowych. Tak jak mówi ks. Jacek WIOSNA Stry-
czek, założyciel Szlachetnej Paczki: „do nas nie można się zgłosić, my sami szukamy potrzebują-
cych. Normalnie „nie wypada” sprawdzać, czy biedny jest biedny, a my to robimy.” Po rozmowie 
zadaniem wolontariuszy jest wysłanie danych z rozmowy do koordynatorów, którzy nadzorują, 
żeby wszystko poszło pomyślnie.

Jak przygotować paczkę? Bardzo łatwo! Paczkę można przygotować na kilka sposobów, sa-
memu, z rodziną, znajomymi, w pracy lub sąsiadami. W taki właśnie sposób pomogła ekipa Ojca 
Mateusza w Sandomierzu, która przygotowała paczki dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. 

Pomimo tego, że podziękowania dla Darczyńców już dawno wpłynęły a każdy Darczyńca 
dostał specjalny certyfikat z podziękowaniami od ks. Stryczka, Wolontariusze również pragną 
podziękować Darczyńcom z naszego miasta Koprzywnicy, którzy zdecydowali się pomóc w tej 
szlachetnej akcji. Dzięki Wam dotarliśmy do najbardziej potrzebujących rodzin, którym Święta 
Bożego Narodzenia były wypełnione nadzieją na lepsze jutro.

wolontariuszki
Marta Nowińska

Magdalena Płaneta

ANDRZEJKOWE KONCERTOWANIE 
zespołu „Powiślanie” 

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym  
„Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży  
Niepełnosprawnej w Sandomierzu
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W sztabie WOŚP w Koprzywnicy 11 stycznia 2015r. podczas 23. finału kwestowało 10 wo-
lontariuszy. Obecni byli w okolicach sklepów i kościołów. Są to wyjątkowi ludzie, gdyż w tym 
roku było ich nie tylko widać, ale i słychać! Każdy z nich miał przy sobie odtwarzacz muzycz-
ny, z którego wybrzmiewał hymn Wielkiej Orkiestry, każdy z nich miał też charakterystyczny 
transparent, który własnoręcznie przygotował. Ciekawostką jest to, że jako chyba jedyny sztab 
w okolicy uhonorowaliśmy anonimowych dotychczas pomocników. W naszym sztabie nazywa-
my ich elfami-pomocnikami, również oni będą oznaczeni identyfikatorami i koszulkami z wiel-
kim sercem!          

W tym roku koprzywnicki finał WOŚP tradycyjne wypełniony był atrakcjami. Wystąpili mię-
dzy innymi Tarnobrzeska Szkoła Tańca „Samba”, lokalna grupa mażoretek wraz z młodzieżową 
orkiestrą dętą, grupa taneczna Black Stars, lokalni wokaliści i tancerze. Wieczorem dla osób 
dorosłych i lubiących dobre brzmienia odbył się  koncert muzyki akustycznej, gdzie troje muzy-
ków prezentowało piosenki zespołów takich jak COMA, STRACHY NA LACHY, STARE DOBRE 
MAŁŻEŃSTWO. Tradycyjnie były licytacje, w których udział wzięło wielu gości. Interesującą 
formą wsparcia WOŚP są loterie fantowe, corocznie cieszące się powodzeniem. Przewidziane 
w tym roku: słodka kawiarenka oraz malowanie wzorów na twarzach dzieci przyciągnęły wielu 
chętnych. Tradycyjnie też było światełko do nieba, co ciekawe w Koprzywnickim Sztabie zapre-
zentowali je tancerze ognia z Grupy Teatru Ognia „FLAME”. Kolejną - jedną z wielu atrakcji było 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „DZIECI DZIECIOM”, który wolontariusze zorganizowali 
wśród dzieci w miejscowej szkole. Dzieci miały za zadanie wymyśleć logo koprzywnickiego 
sztabu na przyszłoroczny finał. Wolontariusze spośród nadesłanych prac wybrali rysunki Jakuba 
Milarskiego i Emilii Krakowiak, obydwoje z kl. V a w Koprzywnicy. Prace te zostały jednocześnie 
zlicytowane. Co ciekawe wszystkie nadesłane do konkursu prace zostały wywieszona na wysta-
wie na sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu podczas trwania finału. 
Po zakończonej imprezie wolontariusze podarują prace małych artystów dzieciom leczącym się 
w Sandomierskim Szpitalu.

Podczas tegorocznej zbiórki publicznej w dniu 11 stycznia 2015 r. tj. w dniu 23. Finału WOŚP 
zbierano środki pieniężne: „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddzia-
łach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”. Sztab przy 
MGOKiS zebrał kwotę 7 568,63 zł, w tym wolontariusze  3 982,14 zł ,a środki zebrane z kawia-
renki, licytacji i loterii fantowej wyniosły 3586,49. Najwięcej do puszki zebrała wolontariuszka 
Aleksandra Krupa.

J.J.

Emilia Krakowiak kl. Va Jakub Milarski kl. Va
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Spotkania opłatkowe 2014-2015
Lp. Data Uroczystość Miejsce

1 17 grudnia 2014 r.
Bożonarodzeniowy  
Świąteczny Koncert
„Anioły i dzieci”

Szkoła Podstawowa
im. Władysława Jasińskiego  
w Koprzywnicy

2 18 grudnia 2014 r.
Wieczerza Wigilijna
„Do przedszkola z kolędą 
powracamy”

Przedszkole „Pod Sosnami”
w Koprzywnicy

3 18 grudnia 2014 r.
Wieczerza Wigilijna senio-
rów z Międzypokoleniowe-
go Klubu Aktywności

Dom Kultury

4 18 grudnia 2014 r. Wieczerza Wigilijna Szkoła Podstawowa 
w Gnieszowicach

5 19 grudnia 2014 r. Misterium Bożonarodzenio-
we i Wigilia Szkolna

Szkoła Podstawowa 
w Niedźwicach

6 19 grudnia 2014r. Spotkanie Opłatkowe  
w Fundacji La Zebra Fundacja La Zebra w Krzcinie

7 20 grudnia 2014 r. Wieczór Kolęd Świetlica wiejska w Beszycach

8 30 grudnia 2014r. Spotkanie Opłatkowe Rady 
Miejskiej

Urząd Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy

9 6 stycznia 2015 r.
Zebranie sprawozdawcze 
oraz Uroczystość łamania 
się opłatkiem

Ochotnicza Straż Pożarna
w Koprzywnicy

10 15 stycznia 2015 r.
Spotkanie Opłatkowe Grup 
Przynależących do MGOKiS 
w Koprzywnicy

Dom Kultury

11 17 stycznia 2015r. Zebranie Sprawozdawcze 
oraz Spotkanie Opłatkowe

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ciszycy

12 23 stycznia 2015 r. XI Konkurs kolęd
i Pastorałek

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Koprzywnicy

13 24 stycznia 2015r. Zebranie Sprawozdawcze 
oraz Spotkanie Opłatkowe

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zbigniewicach

14 25 stycznia 2015 r. Spotkanie
Noworoczne Świetlica wiejska w Sośniczanach

15 31 stycznia Zebranie Sprawozdawcze 
oraz Spotkanie Opłatkowe

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gnieszowicach

16 1 lutego 2015 r. Spotkanie Opłatkowe Uczniowski Klub Sportowy Arka
w Koprzywnicy

17 7 lutego 2015r. Zebranie sprawozdawcze 
oraz Spotkanie Opłatkowe

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Krzcinie
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„O gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie mym.
Tak szukam cię wśród nocy, tęsknię za światłem twym”. 

Gala Kolęd i Pastorałek 
,,Dokąd Gwiazda Prowadzi …” 

Nie przypadkowo nazwa gali kolęd i pa-
storałek w DK w Koprzywnicy odwołuje się 
do gwiazdy betlejemskiej. Zadajemy pytanie 
,,Dokąd gwiazda prowadzi…”? Trzech mę-
drców zaprowadziła do nowonarodzonego 
Jezusa, ale gdzie jest nasze Betlejem? Gdzie 
doprowadzi nasz blask gwiazdy. Czy skorzy-
stamy i dostrzeżemy dobrodziejstwo jakim 
jest jasny drogowskaz ukazany na ciemnym 
niebie? 

Uczestnicy ,,Gali kolęd i pastorałek - Do-
kąd gwiazda prowadzi” doskonale oddali 
klimat bożonarodzeniowy, a w niejednym za-
słuchanym w kolędy gościu obudził się duch 
zadumy i sentymentalne rozważania, malo-
wane przez teksty pięknych kolęd i pastorałek.

W niedzielne popołudnie 18 stycznia 
2015r. Dom Kultury rozbrzmiewał dźwięka-
mi przeróżnych kolęd i pastorałek, koncer-
towanie rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Koprzywnicy pod batutą p. Marka 
Kosiora, potem kolejno wystąpili: zespół wo-
kalny ,,Włóczykije”, Karolina Kołodziej i Pa-
trycja Krawczyk prowadzone przez p. Anitę 
Bajorską, przedszkolaki z ,,Przedszkola pod 
sosnami” przygotowane przez p. Martę Mar-
czewską, Grażynę Milarską, Ewę Kornac-
ką i Pawła Łacha, młodzież z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Koprzywnicy przy-
gotowana przez p. Mirosława Sarzyńskiego 
i  Iwonę Pruś, dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Gnieszowicach przygotowane przez p. Jo-
lantę Struska, Anetę Adamczak i Patrycję Bo-
kwę, solistka Joanna Koziarz z Beszyc, dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy przy-
gotowane przez p. Beatę Dębowską, Jolantę 
Bzduch, Bożenę Grzyb, Ewę Dziubę, Barba-
rę Sulicką, Magdalenę Komorowską i Martę 
Chamerską, dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Niedźwicach przygotowane przez p. Rena-
tę Dobrowolską i Annę Wilk.

Wierzymy, że tego dnia gwiazda betlejem-
ska przyświecała swym ciepłym blaskiem, tak 
wszystkim kolędującym podczas gali, jak i od-
biorcom pięknego bożonarodzeniowego prze-
kazu. Pragniemy, aby jej blask nigdy nas nie 
opuszczał, aby świecił nieustająco, a w rozpo-
czętym nowym roku wskazywał nam zawsze 
te dobre ścieżki wyboru. 

Do zobaczenia za rok. uw
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Przedszkole „Pod sosnami”

Wspaniały MIKOŁAJ i 100 małych Mikołajków
w Przedszkolu „Pod Sosnami”

„Witaj, witaj Mikołaju tak czekamy Cię…”

„Z kolędą do przedszkola powracamy”
Już od dawien dawna w grudniowe dni obchodzi się, najbardziej rodzinne i magiczne 

święta w roku - Święta Bożego Narodzenia. Ludzi na całym świecie łączy wówczas nie-
zwykła „magia” oraz radość, życzliwość i wspólne kolędowanie.

Dlatego w Przedszkolu „ Po Sosnami” wszystkie dzieci i dorośli z niecierpliwością 
oczekują nadejścia tych cudownych chwil.  18 grudnia 2014r. okazał się dniem, w którym 
spełniły się oczekiwania. W blasku lampek i choinek przy dźwiękach kolędy w naszym 
przedszkolu rozpoczęła się coroczna wigilia, ale inna jak co roku. W spotkaniu wigilijnym 
wzięli udział wraz z przedszkolakami byli absolwenci naszego przedszkola - M. Papka, K. 
Klubińska,  K. Trojanowska, I. Ordon, W. Gdaniec, M. Klusek, P. Gdaniec, P. Krawczyk, 
A. Sroczyńska, A. Marciniak. Wszyscy razem w przestawieniu celebrującym Święta Bo-
żego Narodzenia powitali Maleńką Dziecinę. Wspólny występ przedszkolaków i byłych 
absolwentów wprowadził zebranych w świąteczny i miły nastrój. Łamiąc się opłatkiem 
popłynęły wzajemne życzenia świąteczne i noworoczne. 

Naszą uroczystość obecnością swoją uświetnili również zaproszeni goście -  przyja-
ciele naszego przedszkola; pan M. Jońca- burmistrz MiG Koprzywnica, pani D. Kruszec 
– Nowińska- sekretarz MiG Koprzywnica, pan K. Materkowski - prezes Spółki Wspólno-
ty Gruntowej w Koprzywnicy, pan M. Sarzyński - dyrektor ZSO w Koprzywnicy, pan K. 
Chmielowiec – dyrektor SP w Niedźwicach, pan S. Chmielowiec- naczelnik OSP w Ko-
przywnicy, pani H. Dybus - przedstawiciel PZU, pani L. Ćwiertniewska - PHU „ Caro”, 
Rada Rodziców- pani A. Babiak, K. Bała, E. Partyka, pracownicy przedszkola oraz licznie 
zgromadzeni rodzice,  których powitała pani M. Marczewska dyrektor Przedszkola „ Pod 
Sosnami” w Koprzywnicy.

Po części artystycznej zaproszeni goście zasiedli do wspólnej wieczerzy wigilijnej, 
przygotowanej przez personel administracyjno – techniczny naszego przedszkola.

Scenografię oraz dzieci do uroczystości przygotowały panie E. Kornacka, G. Milarska 
i D. Michalik oprawę muzyczną zapewnił pan P. Łach. 

Dziękujemy zaproszonym gościom za gwiazdkowe upominki i świąteczne życzenia 
oraz mamie Gabrysi pani E. Małkowskiej za dekorację wigilijnego stołu.

Mamy nadzieję, że to pokoleniowe, wigilijne spotkanie na długo pozostanie w pamięci 
i sercach wszystkim jego uczestników.

EK,GM

Spotkanie z górnikiem
Dnia 10.12.2014 r. w Przedszkolu „Pod Sosnami” odbyło się spotkanie dzieci z grupy Pani E. 

Kornackiej z górnikiem Panem J. Harą - dziadzią Olgi, Jasia i Mikołaja. Opowiadał on o ciężkiej 
pracy górników oraz zaprezentował galowy strój górnika. Serdecznie dziękujemy za spotkanie 
a dziadzi życzymy dużo, dużo zdrówka.

Ja przedszkolak dzielny
Ślubowanie i pasowanie na przedszkolaka Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy

W dniu 13 listopada 2014 roku 52-je nowo 
pasowanych wychowanków uroczyście przy-
jętych zostało w szeregi społeczności przed-
szkola. Cieszymy się Nimi,  życzymy Im dużo 
zdrówka i radosnego pobytu w naszym przed-
szkolu.

Uroczystość uświetnili swoją obecno-
ścią Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 
Pan Marek Jońca, Sekretarz Miasta i Gminy 
Koprzywnica Pani Dorota Kruszec- Nowiń-
ska, Przewodnicząca Rady Miejskiej i Gminy 
Koprzywnica Pani Anna Paluch, Przewodni-

cząca Rady Rodziców Pani Iwona Stefaniak, 
Wójt Gminy Łoniów Pan Szymon Kołacz, Pro-
boszcz parafii p.w. św. Floriana ks. Jerzy Burek 
oraz licznie zgromadzeni Rodzice.

Aby podkreślić swoje przygotowanie do 
„bycia przedszkolakiem” dzieci pod kierun-
kiem pań:  E. Sroczyńskiej i I. Staszczak- 
Zwolskiej oraz pana P. Łach zaprezentowały 
uroczystą część artystyczną. Dzieci złożyły 
ślubowanie w formie Uroczystej Przysięgi. 
Kulminacyjnym punktem uroczystości, na 
dowód przyjęcia w szeregi Przedszkolaków 
Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywni-
cy Pani Dyrektor M. Marczewska magiczną 
czerwoną kredką dokonała aktu pasowania. 

Na pamiątkę Uroczystości, każde dziecko 
otrzymało dyplom i maskotkę sponsorowaną 
przez Rodziców. Dzieci obdarowane zostały 
również prezentami przez przybyłych na uro-
czystość Gości. 

Kierujemy słowa podziękowania dla Go-
ści oraz Rodziców licznie przybyłych na uro-
czystość a także aktywne ich włączenie się 
w przygotowania.

Jesienny koncert pt. „Jesień w wierszu i piosence”
„Już lato odeszło i kwiaty przekwitły, a jeszcze coś w słońcu się mieni…”

27 listopada 2014r. w Przedszkolu „Pod 
Sosnami” w Koprzywnicy,  po raz kolejny od-
był się Jesienny Koncert. Przedszkolaki w raz 
z paniami nauczycielkami i paniami poma-
gającymi, w przepięknej jesiennej scenerii, 
wierszem, piosenką, tańcem i owocowo-
-warzywną przekąską żegnały odchodzącą 
porę roku - Jesień. Był Wiatr, Pani Jesień, Mu-
chomorek, Pan Listopad. Dobrany repertuar  
podkreślał charakterystyczne cech jesieni, co 
sprzyjało utrwaleniu poznanych przez dzieci 
pojąć. Opracowany przez panie nauczycielki 

scenariusz uwzględniał takie działania, które 
sprawiały, że dzieci  poprzez wszystkie zmy-
sły mogły doznawać  jesieni.  Podczas zaję-
cia –zabawy, dzieci mogły promować swoje 
talenty, integrować się - młodsze i starsze 
przedszkolaki. Występy przed publicznością - 
kolegów i koleżanek, rodziców sprawiają, że 
dzieci stają się odważniejsze, uczą się radze-
nia z własnymi emocjami, pokonują tremę, na-
bywają obycia scenicznego. Jesteśmy dumni 
z naszych przedszkolaczków. Zajęcie zakoń-
czyło się  umiejętnie pokierowaną przez pa-
nie nauczycielki  radosną, swobodną zabawą 
taneczną -  improwizacją wiatru, spadających  
liści, kropelek deszczu.  Muzyczne doznania 
zapewnił dzieciom pan rytmik „muzyką na 
żywo”. Pełni radości, z uśmiechami na buzia-
kach i z ciepełkiem w dziecięcych serdusz-
kach „odprawiliśmy Jesień”.

Wychodzi na to, że jesienne koncerty na 
stałe wpisują się do kalendarza naszych działań. 
Składamy podziękowania Rodzicom za współ-
udział i pomoc w realizacji zadań, które podej-
mujemy dla wszechstronnego rozwoju dzieci.

Tradycyjnie na dzień wspomnienia Św. Mi-
kołaja nasze przedszkole zamienia się w kra-
inę wesołych Mikołajków  prezentujących 
się w biało-czerwonych strojach. Od samego 
rana w przedszkolu wyczuwa się to napięcie 
jakie towarzyszy oczekiwaniu na przybycie 
niezwykłego gościa.   I chyba, żeby je jeszcze 
bardziej wzmóc  panie powtarzają przygoto-
wane  wiersze i piosenki na powitanie i przy-
pominają o magicznym słowie „dziękuję”. 
Najstarsze przedszkolaki solidnie przygoto-
wały się na „Mikołajkowe spotkanie” i w sku-
pieniu oczekują na Gościa.  Dla maluszków 
takie spotkanie to wielkie przeżycie. Jedno jest 

oczywiste, wszyscy są bardzo grzeczni i…. 
czekają. 

A Mikołaj… no On dopiero ma tremę, 
jak tu stanąć przed tyloma Mikołajkami. A tu 
trzeba jeszcze ustroić się w ten magiczny 
strój. Dopasować te krągłości, nie zapomnieć 
o złotym krążku na palcu.  Piękna biała bro-
da łaskocze w nos i jeszcze czapka a okulary 
gdzieś akurat się zapodziały… uf, uf… gorąco, 
coraz bardziej gorąco… jesteśmy gotowi, złoty 
dzwoneczek i idziemy na spotkanie… 

Dzieci różnie reagują na postać Mikołaja. 
Jedne wierzą, że to ten najprawdziwszy inne 
wiedzą, że to ktoś przebrany za Mikołaja. 
Wszystko zależy od tego jak Rodzice przed-
stawiają tę postać dzieciom. My w przedszko-
lu staramy się raczej skupić na miłej dobrej 
zabawie, podkreślając tę wartościową cechę 
jaką jest obdarowywanie innych, nie tylko pre-
zentami ale też dobrymi uczynkami -  w  myśl 
powiedzenia  „ i ty możesz zostać Mikołajem”.

… A potem okazało się, że ten Mikołaj to 
nie był ten najprawdziwszy, bo tę piękną bro-
dę, to miał na gumce przymocowaną.
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

Światowy Dzień 
Życzliwości i Pozdrowień

„Uśmiech wędruje daleko…” 
James Joyce

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W NASZE SZKOLE
Dzień 5 grudnia był dniem niezwykłym dla 

wszystkich uczniów naszej szkoły. Tego dnia 
bowiem odwiedził nas Święty Mikołaj. Już od 
wczesnego ranka uczniowie z niecierpliwo-
ścią wyczekiwali przybycia tego niezwykłego 
gościa, a kiedy wreszcie przyszedł radości nie 
było końca. Święty Mikołaj przywiózł ze sobą 
worek pełen prezentów, odwiedził wszystkie 
klasy, wysłuchał wierszyków i piosenek spe-
cjalnie dla Niego przygotowanych. Wszystkie 
dzieci zgodnie twierdziły, że były grzeczne i 
obiecały, że w przyszłym roku także Go nie 
zawiodą. Wspaniałe prezenty otrzymała rów-
nież dyrekcja szkoły. Po prezentów dołączone 
zostały również malutkie rózgi. 

W kwestii prezentów Święty Mikołaj ściśle 
współpracował z prezesem Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Koprzywni-
cy panem Andrzejem Zającem 

ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO W KOPRZYWNICY

9 stycznia 2015 r. społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi uczciła dwie ważne 
rocznice: 47 rocznicę nadania szkole imienia oraz 72 rocznicę śmierci patrona Władysława Ja-
sińskiego „Jędrusia”.

Swoją obecnością uroczystość uświetni-
li goście: Proboszcz Parafii p.w. św. Floriana 
w Koprzywnicy ks. Jerzy Burek, Poseł na Sejm 
RP Marek Kwitek, Burmistrz Miasta i Gminy 
Koprzywnica p. Marek Jońca, Sekretarz Mia-
sta i Gminy Koprzywnica p. Dorota Kruszec-
-Nowińska, Przewodnicząca Rady Miejskiej p. 
Aleksandra Klubińska, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej p. Zenon Papka, Przewodni-
czący Klubu Gazety Polskiej w Sandomierzu p. 
Robert Pytka, Członek Zarządu Rady Powiatu 
p. Zdzisław Nasternak, dyrektorzy szkół i in-
stytucji kultury z terenu miasta i gminy, przy-
jaciel szkoły p. Paweł Ćwiertniewski, przed-
siębiorca p. Jerzy Wieczorek, Prezes Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koprzywnicy 
p. Kazimierz Gorycki, Wiceprezes Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koprzywnicy 
p Zdzisław Cebuchowski, Naczelnik Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Koprzywnicy p. Stefan 
Chmielowiec, przedstawiciele Rady Rodzi-
ców z przewodniczącą p. Agnieszką Sabat, 
przedstawiciele oddziałowych Rad Rodziców. 
Przedstawiciel mediów p. Marcin Gabrka, 
redaktor Radia Leliwa. Gościem honorowym 
uroczystości był partyzant oddziału „Jędru-
sie”, przyjaciel Władysława Jasińskiego i Zbi-
gniewa Kabaty, autora hymnu szkoły p. Stefan 
Świerczek ps. „Lew”, który przybył z Gawłu-
szowic

Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą, której 
przewodniczył Proboszcz Parafii p.w. św. Flo-
riana w Koprzywnicy ks. Jerzy Burek. W wy-
głoszonej homilii zwrócił uwagę uczniów na 
wielkie bohaterstwo i umiłowanie ojczyzny 
przez Władysława Jasińskiego, wzbudzając 
refleksję nad współczesnym patriotyzmem. 
Następnie po wprowadzeniu sztandaru i od-
śpiewaniu hymnu szkoły, dyrektor p. Beata 
Dębowska oficjalnie powitała gości. W swo-
im wystąpieniu przypomniała, że za wybitne 
dokonania w popularyzacji pamięci o ludziach 
i ich czynach podczas II wojny światowej i wy-
chowywanie uczniów w duchu patriotyzmu, 
sztandar szkoły oraz kilku nauczycieli zostało 
odznaczonych Medalem Pro Memoria. Pani 
Dyrektor podkreśliła, że „szkoła z wielkim 
pietyzmem kultywuje tradycje patriotyczne 
związane z jej patronem. W dniu Święta Szko-
ły cała społeczność powraca wspomnieniami 
do wydarzeń II wojny światowej oddając hołd 
Patronowi i wszystkim żołnierzom oddziału 
partyzanckiego „Jędrusie”. 

W drugiej części Święta wszyscy zebrani 
wysłuchali i obejrzeli widowisko słowno – mu-
zyczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły, 
które w swojej tematyce nawiązywało do 
bohaterstwa żołnierzy oddziału partyzanckie-

go „Jędrusie” oraz do dumy z bycia uczniem 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskie-
go w Koprzywnicy.

Szczególnie piękną i wzruszającą była 
chwila, w której głos zabrał Jędruś p. Stefan 
Świerczek ps. „Lew”. Powiedział, że Koprzyw-
nica jest w Jego życiu miejscem szczególnym, 
zawsze chętnie tu wraca, bo cała społeczność 
szkolna szczególnie ceni pamięć o bohater-
skich czynach Jego kolegów, partyzantów. Pan 
Stefan snuł wspomnienia o czasach wojen-
nych, zaś na koniec  zaśpiewał hymn „Jędru-
siów”: 

„Kto życie ze śmiercią sprzęga,
Ten prawo ma gwizdać na ten świat.
Nam nie straszna germańska potęga,
A kula nam w czerepie wierny brat.
Naprzód! Naprzód wciąż dążymy
Naprzód! Naprzód!  Wciąż dążymy 
Do celu wrót!
I śmierci w pysk wprost patrzymy.
Naprzód! Naprzód! Naprzód!”
Pan Poseł Marek Kwitek podziękował za 

wspaniałą ucztę duchową podkreślając, że 
uroczystość była przepiękną lekcją historii 
i patriotyzmu. Pan Burmistrz Marek Jońca 
przypomniał, że Koprzywnica jest miastecz-
kiem, w którym szczególnie dba się o miejsca 
pamięci, utrwala czyny bohaterów zarówno 
tych, którzy oddali swoje życie w walkach 
w Powstaniu Styczniowym w 1864 r., jak 
i tych, którzy przyszli z pomocą wycofującym 
się polskim oddziałom we wrześniu 1939 roku, 
a także tych rozstrzelanych pod murem w Ko-
przywnicy w 1943 roku. Ponadto zaznaczył, że 
w kwietniu, w 75-tą rocznicę Zbrodni Katyń-
skiej nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniają-
cej dwóch mieszkańców naszej Gminy - praw-
nika Jana Błasiaka z Ciszycy oraz Władysława 
Beksińskiego, agronoma z Koprzywnicy, któ-
rzy zginęli w Katyniu. 

Uroczystość została przygotowana przez 
nauczycieli: T. Majczak, M. Łuczak, B. Grzyb, 
M. Komorowską, ks. T. Gawlaka i A. Drożdżal 
i poprowadzona przez J. Bzduch.

21 listopada br. uczniowie naszej szkoły 
spotkali się na uroczystym apelu, aby po raz 
pierwszy uczcić Światowy Dzień Życzliwości 
i Pozdrowień. Święto życzliwości w naszej szko-
le połączono z obchodami Ogólnopolskiego 
Dnia Praw Dziecka. Poznaliśmy najżyczliwszych 
uczniów wybranych w poszczególnych klasach, 
a na korytarzu szkolnym wyeksponowane zosta-
ły prace plastyczne związane z  Dniem Życzli-
wości. W tym dniu każdy starał się mieć na sobie 
jakiś element stroju w żółtym kolorze. 

Przygotowania do tego wyjątkowego dnia 
trwały prawie tydzień. Każda klasa w szkole 
otrzymała do wykonania następujące zadania: 
przeprowadzić klasowe wybory najżyczliw-
szego ucznia, przygotować plakat nawiązujący 
do Święta Życzliwości oraz życzenia od klasy. 
Wszyscy wywiązali sie ze swoich zadań na 
szóstkę. Podczas uroczystego apelu pani peda-
gog przedstawiła  prezentację na temat Praw 
Dziecka, a przedstawiciele klas przypomnie-
li swoim rówieśnikom ich prawa. Następnie 
członkowie Samorządu Szkolnego w kilku zda-
niach zapoznali uczniów z ideą  tego święta, 
która wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. 
Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest 

w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwraż-
liwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbu-
dzenie w nich pozytywnych emocji. Przesłanie 
akcji jest proste – bądźmy życzliwi codziennie, 
a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozy-
tywna energia, którą przekazujmy w świat do 
ludzi, wraca do nas z nawiązką. Z kolei pani  
dyrektor Beata Dębowska udekorowała Or-
derami Życzliwości najżyczliwszych uczniów 
z klas I-VI. Następnie reprezentanci każdej 
klasy przeczytali życzenia przygotowane spe-
cjalnie na tę okazję i zawiesili je na drzewku 
życzliwości. Podsumowaniem uroczystości 
było wspólne odśpiewanie piosenki. Apel był 
wspaniałą okazją do przeżywania i dzielenia 
się radością. Ważne słowa padły również z ust 
p. dyrektor, która zachęciła wszystkich do tego, 
aby każdy starał się być życzliwy nie tylko 
w Dniu Życzliwości, ale każdego dnia.

„Tak więc bądźmy dla siebie dobrzy, bo to się 
opłaca Bo dobro od innych ludzi zawsze do nas 
wraca. Jeśli będziemy szanować człowieka drugie-
go To Dzień Życzliwości będzie dnia każdego.”

M. Łuczak

Słowa  Świętego Jana Pawła II: Wolno-
ści nie można tylko posiadać, nie można jej 
zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i two-
rzyć przez prawdę… stały  się w naszej 
szkole mottem uroczystości upamiętniają-
cej 96 rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę.     

Dzień 6 listopada 2014 r. był dniem re-
fleksji dla całej społeczności szkolnej oraz 
okazją do wyrażania uczuć patriotycznych. 

W tym dniu splendoru i powagi uroczy-
stości dodała obecność wielu znamienitych 
gości, wśród których byli m.in.: 
• Pracownik delegatury kieleckiego IPN-u  

starszy inspektor dr Tomasz Domański
• Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 

Pan Marek Jońca
• Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Ko-

przywnica pani Dorota Kruszec-Nowińska
• Wiceprzewodniczący Rady Powiatu San-

domierskiego Pan Zdzisław Nasternak
• Właściciel Firmy Maxipol, przyjaciel 

szkoły Pan Paweł Ćwiertniewski
• Dyrektor ZSO im. Papieża Jana Pawła II 

w Koprzywnicy Pan Mirosław Sarzyński
• Wicedyrektor ZSO im. Papieża Jana Paw-

ła II w Koprzywnicy Pani Krystyna Piątek
• Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ste-

fana Żeromskiego w Niedźwicach Pan 
Krzysztof Chmielowiec

• Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej w Gnieszowicach Pani Jolanta Struska

• Dyrektor Przedszkola Pod Sosnami Pani 
Marta Marczewska

• Przewodnicząca Rady Rodziców Pani 
Agnieszka Sabat

Gospodyni uroczystości, dyrektor szko-
ły Beata Dębowska witając gości podkreśli-
ła rolę patriotyzmu w wychowaniu młode-
go pokolenia oraz zaapelowała, aby dzień 

Uroczystość z okazji 96. rocznicy 
Narodowego Święta Niepodległości

WIECZÓR ANDRZEJKOWY
27 listopada w naszej szkole odbyła się za-

bawa andrzejkowa. Andrzejki to ostatni czas 
hucznych zabaw przed rozpoczynającym się 
adwentem. Na tę okazję Samorząd Szkolny 
przygotował kącik z wróżbami, gdzie każdy 
mógł sobie powróżyć i zobaczyć, co czeka 
go w przyszłości. Nie zabrakło też wesołych 
zabaw na sali. Był taniec z balonami, taniec 

11 listopada był symbolem przyszłej Polski, 
kraju wolnego, silnego i pięknego.

Kolejno głos zabrali zaproszeni goście. 
Starszy inspektor dr Tomasz Domański wy-
głosił wykład na temat trudnej drogi Polski 
do wolności. Wykładu Gościa wysłuchali 
uczniowie ze wszystkich szkół z terenu mia-
sta i gminy Koprzywnica, a także zaproszeni 
goście, nauczyciele i rodzice.

Pan Marek Jońca zwracając się do słu-
chaczy podkreślił: Na was młodzi Polacy 
spoczywa obowiązek kontynuowania tej 
pięknej tradycji pamiętania o bohaterach 
naszej Ojczyzny i oddawania im czci. Wy 
tworzycie przyszłość i musicie ocalić od za-
pomnienia dziedzictwo przyszłych pokoleń.

Następnie, prowadząca uroczystość 
Pani Renata Kaczor-Zwolska zaprosiła go-
ści na drugą część uroczystości- widowisko 
poetycko-muzyczne przygotowane przez 
Panią Jolantę Bzduch i Panią Magdalenę 
Komorowską ( montaż poetycki), Panią Bo-
żenę Grzyb 

(oprawa  muzyczna), Panie: Agnieszkę 
Drożdżal-Al.-Haj, Jolantę Ordon, Monikę 
Różyc, Agnieszkę Kolasińską (oprawa pla-
styczna), w którym wystąpili uczniowie oraz 
absolwenci naszej szkoły.

Obie części uroczystości, zarówno wy-
kład pracownika delegatury kieleckiego 
IPN-u, jak i widowisko słowno-muzyczne 
doskonale ze sobą korespondowały i spra-
wiły, że obecni  na uroczystości zaproszeni 
goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie za-
trzymali się na chwilę w biegu codziennych 
obowiązków, by ze znaków stawianych nam 
na historycznej drodze odczytać przeszłość 
naszej Ojczyzny oraz oddać hołd tym, któ-
rzy odważnie i z poświęceniem walczyli 
o najwyższe wartości.

z krzesełkami oraz inne atrakcyjne zabawy, 
w których uczniowie bardzo chętnie uczestni-
czyli.

Szaleństwu nie było końca, a ci najbar-
dziej zmęczeni mogli udać się do klas, gdzie 
częstowali się smakołykami przygotowanymi 
przez rodziców. Wieczór andrzejkowy upłynął 
szybciutko, w miłej i radosnej atmosferze przy 
dźwiękach najnowszych hitów muzycznych.
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Zawodniczki, które zajęły miejsca od I do 
III otrzymały puchary i medale, pozostałe 
uczestniczki – dyplomy.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Agnieszka Ambroziak

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

Uroczysty Apel 
w Jednostce Wojskowej 
w Sandomierzu

11 listopada obchodzimy jedno z najważ-
niejszych świąt państwowych – Święto Nie-
podległości. W tym roku przypadła 96 rocz-
nica odzyskania przez Polskę niepodległości.

7 listopada 2014 roku kl. II ,,b’’ ze Szkoły 
Podstawowej w Koprzywnicy z wychowaw-
czynią Martą Chamerską uczestniczyła w nie-
codziennym wydarzeniu – uroczystym apelu 
z okazji Święta Niepodległości, który odbył się 
w Jednostce Wojskowej w Sandomierzu.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego, wysłuchaniu pieśni żołnierskich 
i przemówieniu nawiązującym do rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę nastą-
piło odznaczenie żołnierzy i pracowników jed-

AKCJA „DAR SERCA”
Grudzień to miesiąc, w którym przygo-

towujemy się do świąt Bożego Narodzenia. 
W świątecznej atmosferze pełnej zabiegania 
i pośpiechu nie zapominamy jednak o tych, 
którzy potrzebują naszego wsparcia. Sami, 
niczym współcześni Mikołajowie, obdaro-
wujemy się dobrem poprzez wręczanie sobie 
upominków i potrzebnych darów. Również 
w naszej szkole podjęliśmy działania by po-
móc Mikołajowi i przyjść z pomocą tym, któ-
rzy najbardziej tego potrzebują, dlatego też 
już po raz kolejny Dyrekcja Szkoły, Samorząd 
Szkolny i pani Pedagog przeprowadzili akcję: 
„Dar serca”, polegającą na zbiórce żywności 
i chemii gospodarczej, by z zebranych produk-
tów przygotować paczki świąteczne dla rodzin 
najbardziej potrzebujących uczniów. Po raz 
pierwszy w tym roku do akcji, dzięki naszemu 
zaproszeniu, włączyli się lokalni przedsiębior-
cy. Ich postawa napawa optymizmem, daje 
nadzieję i przekonanie, że potrafimy dzielić się 
z innymi nawet wtedy, kiedy sami nie mamy 
zbyt dużo. 

A oto treść Apelu, jaki przesłaliśmy do 
wszystkich, którzy zechcieli włączyć się do 
naszej akcji.

„Ten szczególny dzień się budzi  
Niosąc ciepło w każdą sień.    
To dobroci dzień dla ludzi,     
Tylko jeden w całym roku taki dzień.”

Szanowni Państwo,
Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne, 

Pracownicy Administracji i Obsługi  oraz 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ko-
przywnicy zwracają się z ogromną prośbą 
o wsparcie potrzebne do przeprowadzenia 
akcji charytatywnej „Dar Serca”, która wpisa-
na jest w tradycję naszej szkoły już od kilku 
lat. Do akcji włączają się wszyscy uczniowie 
i nauczyciele naszej szkoły, a polega ona na 
zbiórce trwałych produktów żywnościowych, 
które później pakowane w paczki rozdawane 
są rodzinom uczniów najbardziej potrzebu-
jącym. W tym roku chcielibyśmy rozszerzyć 
naszą akcję i zaprosić do współpracy także 
lokalnych przedsiębiorców.

Dlatego zwracamy się do Państwa 
z ogromna prośbą o przekazanie trwałych 
produktów spożywczych i chemicznych 
z wydłużonym terminem ważności.

My ze swojej strony w ramach szczerych 
podziękowań deklarujemy opublikowanie li-
sty darczyńców na szkolnej stronie interneto-
wej oraz przesłanie stosownych podziękowań.

Z góry bardzo serdecznie Państwu dzię-
kujmy, łącząc wyrazy szacunku i uznania 
za okazaną przychylność oraz życząc rado-
snych Świąt Bożego Narodzenia, ciepła, wiary 
i życzliwości w każdym dniu Nowego Roku.

Z poważaniem
Dyrekcja szkoły   Pedagog szkolny    

Opiekun Samorządu Szkolnego    
Przewodniczący Samorządu Szkolnego

nostki wojskowej przez dowódcę p. płk Jacka 
Kuligę. Później drugoklasiści zostali zaproszeni 
przez dowódcę na trybuny, gdzie wręczyli 
żołnierzom i kombatantom własnoręcznie 
przygotowane biało-czerwone kotyliony i ra-
zem z dowództwem jednostki odbierali woj-
skową defiladę.

Po zakończonych uroczystościach nastą-
piło zwiedzanie jednostki wojskowej. Dzieci 
zwiedziły Salę Tradycji, zobaczyły sztandar 
jednostki, sprzęt wojskowy i broń, a także 
oglądnęły dwa filmy dla dzieci: o symbolach 
narodowych i historii Polski. Była też specjalnie 
przygotowana dla gości niespodzianka – prze-
jażdżka wojskową ciężarówką.

Myślę, że wrażenia są nieopisane, a wy-
cieczka do jednostki wojskowej była nie tyl-
ko okazją do zapoznania się przez dzieci jak 
Święto Niepodległości jest obchodzone przez 
żołnierzy, ale i także lekcją patriotyzmu, która 
na długo zostanie im w pamięci.

Marta Chamerska

11 LISTOPADA
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

I MISTRZOSTWA GMINY KOPRZYWNICA 
W KATEGORII DZIEWCZĄT W BADMINTONIE 2014

SPOTKANIE WIGLIJNE
W świątecznej atmosferze 19 grudnia 

w Szkole Podstawowej w Niedźwicach od-
było się spotkanie wigilijne. W udekorowa-
nej świątecznie sali znalazła się szopka, duża 
choinka oraz wiele kolorowych światełek. 
Wraz z zaproszonymi gośćmi spędziliśmy ten 
dzień  w wyjątkowej, świątecznej atmosferze. 
Obejrzeliśmy bożonarodzeniowe  jasełka, wy-
słuchaliśmy przepięknych kolęd i pastorałek 
w wykonaniu naszych uczniów.

Po części artystycznej i ciepłych życze-
niach od gości rozpoczęliśmy wieczerze kla-
sowe.

Goście zaś zostali zaproszeni na poczęstu-
nek, który przygotowały mamy z Rady Rodziców.

A potem wszyscy udaliśmy się do domów 
na świąteczną przerwę.

Goście, którzy towarzyszyli nam w tym 
spotkaniu:
• Prezes Pilkington Automotive Poland  

Ryszard Jania
• Burmistrz Marek Jońca
• Sekretarz pani Dorota Kruszec – Nowińska
• Radna pani Renata Chochulska
• Radna pani Anna Zioło
• Radna Nina Szymańska
• Ksiądz Jerzy Burek
• Zastępca Kierownika Centrum Medyczne-

go „Rokitek” lek. med. Dariusz Łabudzki

W dniu 8 listopada 2014r. W Szkole Pod-
stawowej w Niedźwicach pod hasłem wspól-
nego patriotycznego śpiewania odbyło się 
upamiętnienie 96. Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości. W rolę przewodniego chóru wcie-
lili się uczniowie klasy VI i IV, a wtórowała 
im klasa V i uczniowie z klas I-III. Na ekranie 

wyświetlone były słowa najpopularniejszych 
pieśni legionowych, a ich odśpiewanie poprze-
dzała krótka wzmianka historyczna na temat 
ich powstania i autorów. I tak nie zabrakło pie-
śni: ,,Mazurek Dąbrowskiego”, ,,Rota”, ,,O mój 
rozmarynie”, ,,Warszawianka 1831”, ,,Przybyli 
ułani po okienko”, ,,Piechota”, ,,Hej, hej uła-
ni”, ,,Pierwsza brygada”, ,,Wojenko, wojenko”, 
,,Żeby Polska była Polską”. 

W tym uroczystym dniu nie zabrakło od-
świętnych strojów i barw biało-czerwonych m.in. 
we własnoręcznie wykonanych kotylionach.

11 listopada przypomina nam, że wolność 
raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie 
jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co 
trzeba pielęgnować. Cel jaki przyświeca na-
szym akademiom z tej okazji to uczczenie pa-
mięci, ale też nauka.

Elżbieta Król
Agnieszka Ambroziak

Wiktoria Juda kl. VI
Emilia Ciździel kl.VI
Olga Szymańska kl.VI
Eliza Graboń kl.VI
Wiktoria Brzozowska kl.VI
Wiktoria Olechowska kl.VI
Weronika Ćwiertnia kl.VI
Marcelina Klimowicz kl. VI
Wiktoria Juda kl.V
Najlepsze szkoły uczestniczące w finale 

zostały udekorowane pamiątkowymi pucha-
rami, medalami, dyplomami. Pierwsze trzy 
zespoły otrzymały sprzęt sportowy (piłki siat-
kowe) oraz bilety i zwrot kosztów przejazdu 
na mecz KS Effektor Kielce ufundowane przez 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
Pana Adama Jarubasa.

SUKCESY SPORTOWE
Uczennice klasy sportowej przy Szko-

le Podstawowej w Niedźwicach w tym roku 
szkolnym wzięły udział w II Festiwalu Mini-Pił-
ki Siatkowej Szkół Podstawowych Dziewcząt 
(rocznik 2002 i młodsze) O Puchar Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego.

Zawody finałowe zostały rozegrane 14 li-
stopada w hali sportowej Gimnazjum Mirzec. 
W turnieju uczestniczyło sześć zespołów 
szkolnych wyłonionych w rozgrywkach miej-
skich, gminnych, powiatowych oraz półfina-
łach wojewódzkich.

Nasza drużyna zajęła III miejsce, a w jej 
składzie są:

08 listopada 2014 roku na hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Niedźwicach odbyły 
się mistrzostwa w badmintonie. Organizato-
rem był Uczniowski Klub Sportowy”JUNIOR 
Niedźwice” oraz Szkoła Podstawowa w Niedź-
wicach. Celem w/w imprezy była promocja 
badmintona w środowisku lokalnym oraz 
wyłonienie mistrzów w tej dyscyplinie wśród 
dziewcząt.

Wyniki były następujące:
I miejsce – Wiktoria Juda  - SP Niedźwice
II miejsce – Weronika Czarnecka – Gimnazjum Sulisławice
III miejsce – Eliza Graboń – SP Niedźwice
IV miejsce – Maria Mazur – Gimnazjum Koprzywnica
V miejsce -  Monika Pyszczek – Gimnazjum Koprzywnica
VI miejsce Marcelina Klimowicz – SP Niedźwice

• Dyrektor MGOKiS w Koprzywnicy pani 
Alicja Stępień

• Agent PZU pani Halina Dybus
• Dyrektor ZSO im. Papieża Jana Pawła II 

w Koprzywnicy Mirosław Sarzyński
• Wicedyrektor  ZSO im. Papieża Jana Pawła 

II w Koprzywnicy pani Krystyna Piątek
• Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Włady-

sława Jasińskiego w Koprzywnicy pani Be-
ata Dębowska

• Zastępca Dyrektora  Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Jasińskiego w Koprzywni-
cy pani Jolanta Bzduch

• Dyrektor Przedszkola „Pod Sosnami” pani 
Marta Marczewska 

• Dyrektor SP w Gnieszowicach pani Jolanta 
Struska

• Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gnie-
szowice pani Justyna Piątkowska
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Koprzywnicy

8 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół w Staszowie odbyła się uroczystość wręczenia stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kończą-
cych się maturą, z trzech powiatów województwa świętokrzyskiego: staszowskiego, sandomier-
skiego, opatowskiego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych na cze-
le z wojewodą świętokrzyskim Bożentyną Pałką – Korubą, świętokrzyskim kuratorem oświaty 
Małgorzatą Muzoł i starostą staszowskim Michałem Skotnickim. Wśród wyróżnionych stypen-
dystów był Bartosz Kępa uczeń klasy II Liceum. Bartosz na koniec roku szkolnego 2013/2014 
uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole oraz wzorowe zachowanie. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dnia 23 stycznia 2015r. odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła 
II w Koprzywnicy XI Konkurs Kolęd i Pastorałek Koprzywnica 2015. Patronat honorowy nad konkur-
sem objął Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica pan Marek Jońca oraz Proboszcz parafii p.w. 
św. Floriana ksiądz Jerzy Burek. Pomoc w organizacji uroczystości udzieliła również Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” w Koprzywnicy. Jak co roku konkurs zgromadził wielu uczestników.

Byli to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów województwa świętokrzyskiego 
i podkarpackiego.XI Konkurs Kolęd i Pastorałek uroczyście otworzył dyrektor szkoły pan Mirosław 
Sarzyński, który przypomniał początki konkursu dziękując  burmistrzowi MiG Koprzywnica,  panu 
Markowi Jońcy, prezesom GS w Koprzywnicy, panu Andrzejowi Zającowi i panu Marianowi 
Walewskiemu, dyrektorowi MGOKiS pani Alicji Stępień, proboszczowi parafii p.w. św. Floriana, 
Jerzemu Burkowi za stałą pomoc w organizacji i przebiegu konkursu. Jednocześnie  dyrektor szko-
ły życzył młodym artystom udanych występów, a publiczności wielu muzycznych wrażeń.

XI Konkurs Kolęd i Pastorałek zaszczycili swą obecnością:
• burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica, pan Marek Jońca,
• sekretarz Miasta i Gminy, pani Dorota Kruszec – Nowińska,
• wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Zenon Papka,
• dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, pani Alicja Stępień,
• prezes Gminnej Spółdzielni w Koprzywnicy, pan Andrzej Zając,
• dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy, pani Beata Dębowska
• dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy, pani Jolanta Bzduch
• dyrektor Przedszkola ,,Pod Sosnami”, pani Marta Marczewska,
• dyrektor Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Niedźwicach, pan Krzysztof Chmielowiec,
• dyrektor Publicznej Biblioteki w Koprzywnicy, pani Mirosława Komaniecka,
• proboszcz parafii p.w. św. Floriana, ks. Jerzy Burek,

W konkursie wzięły udział następujące szkoły:
• Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich  w Kleczanowie
• Zespół Szkół w Lipniku
• Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach
• Publiczny Zespół Szkół w Łoniowie
• Przedszkole ,,Pod Sosnami” w Koprzywnicy
• Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego  w Koprzywnicy
• Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Osieku
• Szkoła Podstawowa w Osieku
• Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w Strzegomiu
• Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II  w  Gościeradowie 
• Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie
• Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy
• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Potoczku
• Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Pysznicy
• Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Łążku
• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy

Jury w składzie: pan Andrzej Krakowiak, pan Marian Tokarski, pan Jan Lipiński, obiorąc pod 
uwagę oryginalność repertuaru i walory wokalne młodych artystów wyróżniło następujące szko-
ły:

w kategorii szkół podstawowych: 
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy, 
II miejsce - Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie, 
III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie, 

w kategorii gimnazjów i liceów: 
I miejsce - Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, 
II miejsce - Publiczny Zespół Szkół w Łoniowie, 
III miejsce - Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II 
w Koprzywnicy, 
wyróżnienie - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana 
Pawła II w Koprzywnicy.

Dziękujemy wszystkim dyrekcjom występujących szkół, opiekunom, młodym artystom, któ-
rzy prezentowali swój talent muzyczny podczas zmagań konkursowych. Za pomoc w organizacji 
imprezy składamy podziękowania wychowawcom i rodzicom.

XI Konkurs Kolęd i Pastorałek Koprzywnica 2015

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Bartosza Kępy
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W obronie mowy ojczystej
To przez wolność słowa
Nieciekawa stała się ojczy-
sta mowa.

Gdy zimno
Mimo najszczerszych chęci 
Nie podniesie się słupek 
rtęci.

Pamiętaj
(ku przestrodze)
Gdy cię ktoś obrzuci
Brzydkich słów stekiem, 
pamiętaj, że wszyscy są 
ludźmi,
Lecz nie każdy człowie-
kiem.

Propozycje na zbliżające się 
ferie zimowe

 

 
 

Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” 
we współpracy  

z Miastem i Gminą Koprzywnica 
 

zaprasza w 2015 roku na bezpłatne  
 

szkolenia przewodnickie: 
na Miasto i Gminę Koprzywnica, 

ze szczególnym uwzględnieniem  
„Szlaku Jagiellońskiego” 

 

 
 

Szkolenia mają odpowiednio charakter  
podstawowy (I stopnia) oraz uzupełniający (II stopnia) – na obiekty 

i związane są z budową oferty 
Parku Osadnictwa Cysterskiego „Via Jagiellonica” 

w Koprzywnicy 
 

Nabór: styczeń 2015 r. 
 
 

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

ul. Skłodowskiej 3/15, poniedziałek – piątek godz. 8-16, 
+48 (81) 441-11-18  lub kom. 693-272-040,  

www.szlakjagiellonski.pl 

Ferie zimowe 2015,  
czyli w roku szkolnym 2014/2015 odbędą się zgodnie  
z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.  

W województwie świętokrzyskim będą trwały  
od 16 lutego do 1 marca.

Fraszki

W obronie ucznia
Niech nie zapomina 
magister,
Że też nosił tornister.

Szaty
Człowieka nie zdobią szaty
Nawet, gdy jest bogaty.

O uczciwym
Jego życiowy dorobek,
To skromny nagrobek.
  

Marian Bogdański
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Dom Kultury w Koprzywnicy wszystkim dzieciom odpo-
czywającym podczas ferii zimowych proponuje interesu-
jące zajęcia i ciekawe spędzenie czasu. Ferie zaczynamy 
od Kiermaszu Walentynkowego, będą plenery malarskie, 
poznawanie  nietypowych  technik  plastycznych,  warsz-
taty z  techniki miotania ogniem, warsztaty decoupage, 
pierwsze  spotkania  dzieci  w  ramach  nowego  projektu 
,,Życia mała garść” oraz wiele innych atrakcyjnych propo-
zycji, które w szczegółowej wersji zamieścimy na naszej 
stronie internetowej i portalu społecznościowym FB.


