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Czas ferii można wykorzystywać na wiele rożnych sposo-
bów. Można organizować kuligi, znaleźć pagórek 
na zjazd sankami, wybrać się na narty czy spro-
wokować wielką wojnę na śnieżki. Każda forma 
aktywności jest zbawienna w skutkach i tym 
kierowaliśmy się sporządzając plan Ferii 2016 
w Domu Kultury w Koprzywnicy . Dyrektor i cała 
kadra w pocie czoła zaplanowała precyzyjny 
i atrakcyjny harmonogram, w którym nie mo-
gło zabraknąć miejsca na zróżnicowane 
warsztaty tematyczne.

W ofercie na okres 18-30.01.2016 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu realizował inicjatywy z zakre-
su otwartych warsztatów wokalnych pod 
egidą Karoliny Kołodziej, Natalii Teter i Emi-
lii Lichockiej .W kwestii wokalnej zorganizowano 
także warsztaty wokalne z instruktorem Wojciechem 
Kawą, gdzie talenty połączone z fachową wiedza pozwoliły  
na nabycie nowych umiejętności, a nawet rozpalenie w uczest-
nikach chęci dalszego rozwoju w tym kierunku. Dla wszyst-
kich chętnych prowadzone były warsztaty z muzykami MOD. 
Nauka gry na instrumencie? Czemu nie.

Prowadziliśmy zajęcia z zakresu  plastyki i rękodzielnictwa. 
Warsztaty rękodzielnicze skupiały się na wielu technikach kre-
owania rękodzieła. Uczestnicy tychże zajęć zapoznawali się 
z technikami pracy wykorzystując najprostsze materiały, papier 
i bibułę. Ciekawą alternatywą było zorganizowanie otwartych 
warsztatów biżuteryjnych z metodą sutaszu. Dla najmłodszych 
chętnych organizowane były zajęcia plastyczne, które miały za 
zadanie edukować dzieci w tematyce tworzenia i ozdabiania 
scenografii teatralnej i karnawałowej.

Oprócz rozwijania talentów wokalnych i rękodzielniczych, 
w czasie ferii była możliwość spróbowania swoich sił w warsz-
tatach malarskich, gdzie główną grupą docelową byli dorośli 
mieszkańcy naszej miejscowości. Warsztaty były podzielone 
na dwie części. 

Ośrodek dążył do rozwoju umiejętności tanecznych po-
przez organizowanie otwartych warsztatów z  tańca klasycz-
nego, mażoretkowego disco-dance, jak i tego bardziej nowo-
czesnego hip – hopowego. Nasi mieszkańcy mogli spróbować 
swoich sił również w sztuce tańca wraz z Tarnobrzeską Szkołą 
Tańca NPOW „Źródło Pasji”. Zainteresowani mogli potańczyć 
w rytmach karnawału, by poczuć choć przez chwilę urok tańca 
rodem z Rio.

Nie mogło zabraknąć także miejsca na sport i rekreację. 
Wszyscy chętni mogli skorzystać z okazji, żeby sprawdzić czy 
sztuka walki jaką jest karate może być ciekawa i absorbująca.  
Z pomocą senseia młodzi karatecy mogli  nauczyć się podsta-
wowych technik i ciosów, przy czym dowiedzieć się wiele cie-
kawostek ze świata karate. Oprócz sztuk walki można było się 
wyciszyć i zaplanować każdy następny ruch. Mowa tu o sza-
chach i zorganizowanym  przez ośrodek kultury, warsztatów 
z tego szlachetnego sportu. 

Zorganizowaliśmy także warsztaty rozwijające zdolności 
lingwistyczne. W tym roku w planie na ferie prowadziliśmy 
warsztaty z języka rosyjskiego i angielskiego. Ten drugi język 
był łączony z nauką poprzez zabawy w teatr.  W połączeniu 
z nauką języka angielskiego uczestnicy nabywali szablonowe 
umiejętności gry aktorskiej. Oprócz wcielaniu się w różne kre-
acje aktorskie, chętni porozumiewali się karnawałowymi okre-
śleniami z języka angielskiego.

Każda forma warsztatów kończona była koncertami lub 
premierą spektaklów. Miało to za zadanie nabyć nowych umie-
jętności, ale także ułatwić uczestnikom percepcję do  publicz-

Ferie 2016

Święta odeszły w zapomnienie, okres czasu wolnego od nauki się skończył choć nie na długo. Rok 2016 daje okazję na 
zimowy wypoczynek już 18 stycznia, wtedy w naszym województwie zaczęły się ferie zimowe. Na pogodę adekwatną do 
pory roku nie można było narzekać. Za oknem padał piały buch, wszystko spowił mroźny wiatr i właśnie te aspekty były 
gwarancją udanych ferii, takich jakie wymarzyły sobie dzieci i młodzież. 

nych wystąpień oraz zadowolić tych, którzy byli widzami za-
prezentowanych przedsięwzięć.

Plan zakładał wiele ciekawych i wzajemnie uzupełniają-
cych się inicjatyw. Ferie 2016 w MGOKiS w Koprzywnicy to 
przede wszystkim wspaniała zabawa, łączona z wielorakimi 
aktywnościami, pożytecznymi zagadnieniami oraz rozwijają-
cymi duszę odnośnie sztuki, praktyczności i funkcjonalności. 
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Dom Kultury w Koprzywnicy

Działający przy parafii św. Floriana 
Uczniowski Klub Sportowy (UKS) „Arka” 
na swoim stadionie przygotował dla dzieci 
i młodzieży wiele atrakcji tak, aby aktywnie 
i wesoło wypocząć podczas  ferii zimowych. 
Codziennie pod opieką rodziców, księży i tre-
nerów Arki można było korzystać z rynny 
lodowej (zjeżdżając nią na sankach można 
było osiągnąć zawrotną prędkość 100 km/h), 
toru saneczkowego, zjeżdżalni dla mniejszych 
dzieci, a także lodowiska, gdzie była możli-
wość wypożyczenia łyżew. Przez cały okres 
ferii uczestnicy korzystali z profesjonalnie 
przygotowanego do tego celu terenu, gdzie 
bezpiecznie, zdrowo i aktywnie spędzano 
wolny od nauki czas. Podczas otwarcia zimo-
wego kompleksu dzieci piekły kiełbaski przy 
ognisku, były gry i zabawy na śniegu, a w każ-
dy dzień dla każdego uczestnika zimowego 
szaleństwa czekała ciepła herbata.

Jak ferie 
to z „Arką”

Rynna lodowa, tor saneczkowy, mini zjeżdżalnia śnieżna dla najmłodszych czy lodowisko, to tylko  
niektóre atrakcje dla feriowiczów, którzy skorzystali z propozycji koprzywnickiej parafii.

W piątek 8 kwietnia br. będzie organizował 

wyjazd do Kielc
na 

AGROTRAVEL 
– Międzynarodowe Targi 

Turystyki Wiejskiej  
i Agroturystyki

Szczegółowe informacje (godzina wyjazdu, kwota) podane 
zostaną pod koniec marca na tablicach ogłoszeniowych  
w domu kultury oraz na facebooku.
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Jak długo pracuje Pan w gminie Koprzywnica?
Na terenie MiG Koprzywnica pracuję od 15 stycznia 2010r., gdzie początkowo peł-

niłem służbę patrolowo-interwencyjną, a od 15 listopada 2012r pełnię funkcję dzielni-
cowego terenu Miasta i Gmina Koprzywnica. Chciałbym nadmienić, że współpraca z 
Urzędem Gminy  i podległymi instytucjami, jak również z mieszkańcami na podległym 
terenie układa mi się bardzo dobrze. 

Do jakich przestępstw dochodzi najczęściej na terenie naszej gminy?
Biorąc pod uwagę analizę zagrożeń terenu MiG Koprzywnica wynika, że  najczę-

ściej popełnionymi przestępstwami do jakich dochodziło w  ostatnim okresie  jest kie-
rowanie osób pojazdami mechanicznymi pod pływem alkoholu. Należy nadmienić, 
że  obecnie na terenie MiG Koprzywnica odnotowano znaczny spadek włamań i kra-
dzieży.

Z jakimi problemami najczęściej zwracają się do Pana mieszkańcy?
Najczęściej ludzie przychodzą ze sprawami rodzinnymi, problemem są nieporozu-

mienia, kłótnie, awantury oraz nadużywanie alkoholu przez członków rodziny. Naj-
większym problemem jest z pewnością stosowanie przemocy w rodzinie. Jest to często 
bardzo złożone zjawisko niekiedy trwające od dłuższego czasu a nawet lat, gdzie czę-
sto na tym cierpią dzieci. Niektóre osoby przychodzą zgłaszają interwencję, a póź-
niej w ogóle nie chcą współpracować. Wtedy ciężko nam jako policjantom cokolwiek 
prawnie zrobić.  Często zgłaszane są problemy dotyczące nieporozumień sąsiedzkich, 
gdzie z  małych problemów tworzą się duże konflikty, których nie potrafią sami rozwią-
zać i wtedy niezbędna jest interwencja dzielnicowego.

Karać czy pouczać? Co pana zdaniem bardziej skutkuje?
Ja nie jestem zwolennikiem karania, ale są niekiedy sytuacje, gdzie jest to koniecz-

ne. W trakcie podejmowanych interwencji  w pierwszej kolejności staram się osobę 
pouczyć, oraz poinformować o konsekwencjach prawnych dotyczących zachowania 
danej osoby i tylko od sprawcy zależy czy sprawa zakończy się pouczeniem, czy też 
będzie zastosowany inny wymiar karny.

Czy w gminie Koprzywnica jest bezpieczniej niż w poprzednich latach?
W czasie patrolu często rozmawiam z mieszkańcami na temat bezpieczeństwa na 

podległym terenie. Opierając się na tych rozmowach z pewnością można powiedzieć, 
że na terenie MiG Koprzywnica  mieszkańcy czują się bezpiecznie. Codziennie miesz-
kańcy widują patrole Policji, dlatego też w  jakimś stopniu wpływa to na bezpieczeń-
stwo mieszkańców. W ostatnim czasie zmalała liczba przestępstw i wykroczeń.

Na co szczególnie chciałby Pan uczulić mieszkańców gminy Koprzywnica?
Przede wszystkim chciałbym ostrzec ich przed różnymi naciągaczami . W ostat-

nim czasie na terenie  województwa świętokrzyskiego  odnotowano próby wyłudzeń 
pieniędzy od osób starszych tzw. metodą NA WNUCZKA. Oszuści są bezwzględni, 
podszywają się za członków rodziny, policjantów, urzędników, przedstawicieli innych 
zawodów aby pozbawić seniorów oszczędności. Dzwoniący najczęściej udają osoby 
cieszące się społecznym zaufaniem, na ogół dramatycznym tonem proszą o pomoc – 
pożyczenia pieniędzy. Stosują różne legendy i sposoby działania aby osiągnąć zamie-
rzony cel. Dlatego należy uczulić mieszkańców na takiego typu działania. Policjanci 
nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, nie przyjmują gotówki oraz nie prowadzą 
działań operacyjnych przez telefon . W razie wątpliwości należy zawsze skontaktować 
się z Policją  pod numerem telefonów alarmowych 112 i 997. 

W jaki sposób można się z Panem najszybciej skontaktować?
Myślę, że najszybciej kontakt ze mną można uzyskać telefonicznie dzwoniąc do 

KP Koprzywnica pod nr telefonu 15 833 4363 lub 695162014 jest to telefon służbowy, 
który cały czas mam przy sobie. Duża liczba osób kontaktuje się ze mną przychodząc 
do Komisariatu Policji w Koprzywnicy. Zawsze staram się służyć pomocą osobom bę-
dącym w  potrzebie.

Rozmowa 
z dzielnicowym 
sierż. szt. Andrzejem 

Strojnowskim

mł. asp Wiesław Kopeć wstąpił do Policji w dniu 25 marca 2004 roku. Pracę najpierw 
zaczął w OPI KPP Sandomierz. W roku 2008r. został przeniesiony do dalszej pracy do 
Zespołu d/w z Przestępczością Gospodarczą KPP Sandomierz na etat detektywa. 

W dniu 21 września 2015r. zostało mu powierzone pełnienie obowiązków Komen-
danta Komisariatu Policji w Koprzywnicy Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. 
Z dniem 9 grudnia 2015r. został Komendantem Komisariatu Policji w Koprzywnicy.

Interesuje się działalnością samorządową, jest radnym już IV kadencję, oraz łowiec-
twem.

Mł. asp. Wiesław Kopeć 
nowym Komendantem Komisariatu 

Policji w Koprzywnicy

Na przestrzeni ostatnich lat społeczeństwo Miasta i Gminy Koprzywnica upamiętniło 
wiele wydarzeń nierozerwalnie związanych z jego historią. Były to: walki Powstańców 
Styczniowych pod Sperandą nieopodal  Ciszycy w 1864 roku, ciche bohaterstwo Przewoź-
ników ze wsi Radowąż koło Łukowca, którzy przyszli z pomocą wycofującym się polskim 
oddziałom Armii Kraków we wrześniu 1939 roku, a także rozstrzelanie 47 Polaków pod 
murem w Koprzywnicy w 1943 roku.

Jedną z tragedii II wojny światowej była Zbrodnia Katyńska popełniona na około 22 
tysiącach polskich obywateli: oficerach, naukowcach, lekarzach, inżynierach, prawnikach, 
nauczycielach, urzędnikach państwowych, przedsiębiorcach i przedstawicielach wolnych 
zawodów. Wśród ofiar znalazło się dwóch młodych i wykształconych mieszkańców naszej 
gminy – prawnik Jan Błasiak z Ciszycy oraz Władysław Beksiński, agronom z Koprzywnicy.

Fundacja tablicy upamiętniającej śmierć Jana Błasiaka oraz Władysława Beksińskiego 
będzie wyrazem hołdu mieszkańców dla ich bohaterstwa i męczeńskiej śmierci. Odsłonię-
cie tablicy nastąpi 1 maja (w niedzielę) bieżącego roku w Koprzywnicy, w 76-tą rocznicę 
tamtych wydarzeń. Honorowy patronat nad tą szlachetną akcją objęli: Burmistrz Miasta 
i Gminy Koprzywnica wraz z dyrektorami placówek kulturalno-oświatowych z terenu 
Miasta i Gminy Koprzywnica. Właśnie na pedagogach spoczywa obowiązek wychowania 
młodych pokoleń w duchu umiłowania ojczyzny i Jej bohaterów.

Zwracamy się zatem z niniejszą prośbą do Władz Samorządowych, mieszkańców Mia-
sta i Gminy Koprzywnica, ludzi dobrej woli, instytucji społecznych i gospodarczych, orga-
nizacji, stowarzyszeń, a w szczególności do przedsiębiorców o włączenie się do wspólnej 
akcji zbierania środków finansowych na rzecz wykonania tablicy pamięci.

Liczymy na Państwa przychylność, tradycyjną ofiarność oraz powszechne zrozumienie 
dla tego szczytnego zadania.

Wpłatę prosimy dokonać na konto nr 

67 85170007 0080 0000 2639 0004 
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/Koprzywnica z dopiskiem 

,,Dar na tablicę pamięci”.
Więcej informacji w Urzędzie Miasta i Gminy  Koprzywnica, nr tel. 15 847 70 40

„Zmarli 
zobowiązują 

żyjących”
Jan Błasiak Władysław Beksiński
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Dla ludzi zakochanych, znajdującymi się 
w szczęśliwym związku, celebrujących różne 
rocznice 14 luty jest dniem, w którym można 
świętować swoje małe i większe jubileusze. 

Nasze miasto jest szczególnym miejscem 
jeśli chodzi o obchody Dnia Świętego Wa-
lentego. W kościele pod wezwaniem Św. 
Floriana znajdują się relikwie patrona zako-
chanych. Dodaje to mocy i uroku obchodzo-
nych uroczystości.   W Koprzywnicy tego dnia 
odbywają się msze odpustowe połączone 
z ucałowaniem przez wiernych relikwii św. 
Walentego. Jest to także okazja do udzielenia 
błogosławieństwa dla narzeczonych i poświę-
cenia pierścionków zaręczynowych.

Koprzywnickie Walentynki w 2016 roku 
zostały także organizowane w partnerstwie 
z miastem Sandomierz. Była to swoista, ko-
respondencyjna impreza, która miała za za-
danie promować dwa sąsiednie miasta. Oba 
miasta chciały w szczególny sposób uczcić 
święto zakochanych. W Sandomierzu na sta-
rówce wszyscy chętni goście i turyści  mieli 
szeroki wachlarz atrakcji. Wszystko w klima-
cie miłosnym, radosnym i pokrzepiającym 
ludzkie serca.  Była okazja do kupienia wielu 
ciekawych upominków. W niebo wystrzeliło 
tysiące serduszek. Wszyscy chętni mogli po-
słuchać także miłosnych piosenek z repertu-
aru najznamienitszych artystów polskiej sceny 
muzycznej. Sandomierz przygarnął do siebie 
dużą rzeszę ludzi, głównie par, chcących ce-
lebrować we dwójkę swoje zakochane święto. 
Królewskie miasto zaskoczyło także swoimi 
nieszablonowymi pomysłami. Bo inicjatywa 
„100 procent Sandomierza za 50 procent” 
okazała się strzałem w dziesiątkę. Większa 
część ludzi mogła korzystać z obniżonych cen 
hoteli, restauracji i muzeów.  

W samej Koprzywnicy działo się nie mniej 
niż w Sandomierzu. Niedzielny dzień w na-
szym miasteczku emanował atmosferą miłości. 
Pogoda rozpieszczała słonecznymi promienia-
mi słońca, które były zwiastunem udanego 
dnia zakochanych.  Motywem przewodnim 
uroczystości przy kościele św. Floriana był 
symbol serca i idące za nim przesłanie ,,Roz-
pal serce, zapal serca”.  Kościół od godzin po-

Koprzywnickie 
Walentynki

Miłość to coś fenomenalnego w swojej krasie. Niezliczona ilość osób związanych ze śro-
dowiskami literackimi, filmowymi lub naukowymi nie potrafią wytłumaczyć czym jest ten 
stan, kiedy człowiek może podnosić góry, dążyć do rzeczy, które mogłoby się wydawać są 
nieosiągalne. Miłość to stan ducha, grawitacja zdaje się nam nieobecna. Wszystko co kojarzy 
się nam z ukochaną osobą jest obiektem naszej egzaltacji. Człowiek jest stworzony do miło-
ści. Jesteśmy na nią skazani. Stajemy się trubadurami, którzy wysławiają obiekt naszych wes-
tchnień. Wskrzesza w nas moc do stawania się lepszymi ludźmi i dzielenia się każdą cząstką 
siebie z osobą darzoną tym uczuciem.

Walentynowy 
zawrót głowy 
w Dmosicach

Dzień Zakochanych to piękne święto, 
które również w naszej świetlicy wiejskiej 
w Dmosicach nie pozostało bez echa.

W przeddzień tego święta, czyli 13 lu-
tego 2016 z inicjatywy pani radnej Niny 
Szymańskiej dzieci z naszej wsi zebrały się, 
by wspólnie, ale oczywiście pod bacznym 
okiem dorosłych, wypiekać pierniczkowe 
serduszka i inne smakołyki. Wycinały, kle-
iły, piekły i ozdabiały, a ileż przy tym było 
śmiechu i radości. Dodatkową atrakcją tego 
dnia był selfomat, czyli specjalna maszyna 
do robienia zdjęć. Dzieci przebierały się w 
różne stroje, a maszyna pstrykała zdjęcia. 
Wielkie okulary, śmieszne kapelusze i kolo-
rowe peruki, zdjęcia w takich przebraniach 
z pewnością będą w przyszłości wspaniałą 
pamiątką i obrazem tego jak świetnie się 
bawiliśmy .

Następnego dnia dzieci z koszem peł-
nym pierniczkowych serduszek i innych 
smakołyków wędrowały od domu do 
domu po to, by obdarować mieszkańców 
każdego domu w Dmosicach małym wa-
lentynkowym prezencikiem. 

Takie wspólne spotkania to super spra-
wa, wiele przyjemności i mnóstwo frajdy 

nie tylko dla dzieci, ale i dla zapracowa-
nych zazwyczaj dorosłych.

Mamy nadzieję, że za rok znów się spo-
tkamy, bo walentynki już na stałe zapisały 
się w kalendarzu naszych świetlicowych 
spotkań w Dmosicach.

Elka

rannych prowadził nabożeństwa z naciskiem  
na intencje dla zakochanych i obchodzących 
różne jubileusze związane z pożyciem mał-
żeńskim i par narzeczeńskich. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Koprzywnicy miał swój udział w kre-
owaniu wspanialej aury, która tworzyła się na 
parkingu przy kościele. Kiermasz tętnił życiem 
od samego rana. Od godziny 8 stoły uginały 
się od wszelakich słodkości, wypieków i wy-
robów osób, które trudnią się produkcją wsze-
lakich materiałów rękodzielniczych. Stoisko 
Domu Kultury było suto zastawione tortami, 
różnymi rodzajami ciastek, pierników, wy-
pieków, chlebów i przepięknych wyrobów 
bibułkarskich. Wszystkie te dobra charakte-
ryzowały się tematyką miłości i symboliką 
Św. Walentego. Chleby zostały upieczone na 
kształt serca. Na stoisku  królowały wszelkie 
odcienie czerwieni, które przyciągały uwagę 
lokalnych gości oraz turystów spoza naszej 
miejscowości. Oprócz wybornych słodyczy, 
które serwowano dla gości nie mogło zabrak-
nąć miejsca na sztukę. Kiermasz Walentynko-
wy był wspaniałą okazją na nabycie wyjątko-
wych obrazów, głownie namalowanych przez 
członkinie Klubu Plastyka Amatora działają-
cego w naszej instytucji. Miłośnicy biżuterii 
też nie mieli powodów do narzekań. Oferta 
lokalnych rzemieślniczek była ogromna. Moż-
na było znaleźć coś dla siebie lub dla drugiej 
połówki. Cały czas, podczas trwania kierma-
szu były rozdawane serduszka – dwa serca 
oplecione wieńcem laurowym – symbol Dnia 
Św. Walentego. Wszystkie produkty znikały w 
błyskawicznym tempie.

Ważnym wydarzeniem niedzielnego dnia 
był przyjazd zorganizowanej grupy z Sando-
mierza, która miała okazję zaznajomić się 
z historią naszego kościoła. Przy czym była to 
wspaniała okazja na pokazanie potencjału jaki 
drzemie w naszym mieście. Grupa dostała so-
lidną dawkę historii odnośnie pocysterskiego 
zespołu kościelno – klasztornego. Przewodni-
kiem był historyk p. Jan Burek. Potem turyści 
spróbowali swoich sił w poszukiwaniu skarbu 
cysterskiego za pomocą gry terenowej QUEST 
,,W poszukiwaniu cysterskiego skarbu”. Każdy 

uczestnik z ochotą brał  udział w tej zabawie. 
Potem przyszła kolej na promocje naszej gmi-
ny i ziemi sandomierskiej. Wszystkich uczest-
ników wycieczki zaprosiliśmy do degustacji 
lokalnych dóbr. Była to okazja na odpoczynek 
i wyświetlenie filmów promocyjnych i spotów 
reklamowych. Rozdawaliśmy także ulotki i ga-
zety, które posłużą jako świetne informatory 
i przyczynią się do tego, że nasza Koprzyw-
nica stanie się jeszcze większą atrakcją tury-
styczną. Potem przyszła kolej na „Śpiewanie 
z życiem” z chórem przykościelnym „Con 
Animia” z Waśniowa pod batutą Arkadiusza 
Gryzki. Chór w murach zabytkowego kościoła 
dał bardzo emocjonujący popis wokalny. Echo 
rozbrzmiewało poza mury niosąc miłosną, 
magiczną nowinę pod niebiański firmament. 
Sądząc po twarzach wycieczkowiczów, ta ini-
cjatywa okazała się bardzo udana.

Święto Zakochanych w Koprzywnicy 
trwało nadal i na uczestników czekały kolejne 
atrakcje. Co prawda kiermasz trwał do godz. 
13:00, ale w godzinach popołudniowych za-
planowano Mszę na której błogosławiono 
narzeczonych i poświęcono pierścionki za-

ręczynowe. Oprócz nabożeństw, niedzielne 
popołudnie zostało wzbogacone akcentem 
występu podopiecznej sekcji wokalnej Domu 
Kultury – Gabrysi Kozik. Na zewnątrz zostało 
odpalone wielkie serce miłości, które mocą 
kilkudziesięciu zniczy oświetliło dziedziniec 
kościelny. Dało to znakomity efekt wizualny 
i można było odczuć transcendentną obec-
ność tego co przez cały dzień gloryfikowano. 
Trzeba mieć nadzieję, że płomień palącego 
się serca wypełni choć w małej cząstce ludz-
kie oblicza na kolejne dni, miesiące i lata. 
Żeby jeszcze bardziej dosadniej uzmysłowić 
siłę święta, każdy uczestnik dostawał kartkę 
z najbardziej oryginalnymi cytatami odda-
jących istotę tego czym jest miłość. „Bo Mi-
łość jest zawsze czuła i cierpliwa. Nigdy 
nie zazdrości. Miłość nigdy się nie prze-
chwala i nie jest zarozumiała. Nigdy nie 
jest nieuprzejma i samolubna. Nie obraża 
się i nie jest zawzięta. Miłość nie czerpie 
przyjemności z grzechów innych, ale cała 
jest prawdą. zawsze skora do wybaczania, 
pełna wiary i nadziei przetrwa wszystko 
cokolwiek nadejdzie”.
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Spotkanie Opłatkowe  
Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu 
nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.  

Jan Paweł II

25 stycznia 2015r. w konkursie wokal-
nym i wokalno-instrumentalnym  pod hasłem 
,,Pasje i talenty 2016” , organizowanym przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, wzięły 
udział dwie,  utalentowane muzycznie, dziew-
czynki z terenu Miasta i Gminy Koprzywnica. 
Były to Julia Mianowska i Gabriela Kozik, 
uczennice koprzywnickiej Szkoły Podstawo-
wej. Podczas konkursu, dziewczynki występo-
wały w kategorii soliści klasy IV-VI, a jury bra-
ło pod uwagę walory głosowe, muzykalność, 
dobór odpowiedniego repertuaru, staranność 
wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Jul-
ka zaśpiewała piosenkę pt. ,,Małe tęsknoty”, 
za wykonanie której zdobyła  ,,Wyróżnienie 
za niezwykłą muzykalność”, natomiast Gabry-
sia zaśpiewała utwór ,,Niewidzialna dłoń”, za 
którą dostała również ,,Wyróżnienie za wrażli-
wość muzyczną”.

Kolejnym wydarzeniem muzycznym, 
w którym dziewczęta wzięły udział, był kon-
kurs  pt. ,,Śpiewajmy kolędy i pastorałki”,  or-
ganizowany przez Tarnobrzeski Dom Kultury. 
Głównymi celami tego muzycznego spotkania 
była prezentacja bogatej twórczości kolęd-
niczej, pielęgnowanie tradycji śpiewu kolęd 
i pastorałek, promocja współczesnej inter-
pretacji kolęd oraz wymiana doświadczeń 
i podnoszenia poziomu artystycznego i sztuki 
wykonawczej. Konkurs składał się z dwóch 
części: eliminacji, które odbyły się 22 stycz-
nia i uczestniczyły w nich Julia Mianowska 
z kolędami: ,,Oto zwiastuję wam” i ,,Mizer-
na cicha stajenka licha”, Katarzyna Ordon 
z utworami ,,Gdy śliczna Panna” i ,,Lulajże 
Jezuniu” oraz Gabriela Kozik z kolędami ,,Nie 
było miejsca dla ciebie” i ,,Zapalcie światła 
na ziemi”, i finału dn. 30 stycznia 2016r., do 
którego przeszły Katarzyna Ordon i Gabriela 
Kozik . Występ okazał się sukcesem dla Ga-
brysi Kozik, która zajęła II miejsce w kategorii 
10-12 lat, natomiast Kasia Ordon otrzymała 
wyróżnienie. Dziewczęta wokalnie przygoto-
wała Karolina Kołodziej. Gratulujemy młodym 
adeptom sztuki śpiewu i życzymy wielu kolej-
nych sukcesów.

Okres Świąt Bożego Narodzenia się skoń-
czył. Był to wzmożony okres przygotowań, 
zarówno naszego domowego ogniska jak 
i celebracji Nowego Roku. Każdy z nas szam-
pańsko bawił się w Sylwestra, życzył wszyst-
kim znajomym wszystkiego co najlepsze, 
spędzaliśmy razem z rodziną piękne chwile 
i zapominaliśmy o troskach dnia codzienne-
go. Najpowszechniejsza formą radowania się 
podczas świąt jest kolędowanie. Kolęda to 
radosna pieśń noworoczna, która głównie sła-
wi nowo narodzonego Jezusa. Polska tradycja 
posiada wiele kultowych i pięknych form tych-
że  pieśni. Kolędy to nieodzowny element każ-
dej wieczerzy wigilijnej. Promuję się je także 
w różnych stacjach telewizyjnych i radiowych. 
Są one nieodłącznym elementem Bożego Na-
rodzenia i nie dziwi fakt, że cieszą się dużą 
popularnością i tradycja ich śpiewania jest 
nieśmiertelna. Kultywowanie tradycji kolędo-
wania podtrzymuję także Miejsko - Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy. Od 
początku działania naszej instytucji staramy 
się, żeby każdy Nowy Rok zaczynać od orga-
nizacji Gali Kolęd i Pastorałek. Jest to swoiste 
przedłużenie błogiego świątecznego nastroju 
bo kto nie lubi być uduchowiony. Pomaga to 
w realizacji postanowień noworocznych, pla-
nowaniu marzeń i celów życiowych. Wspólne 
kolędowanie posiada ten magiczny dar. Scala 
ludzi, świat jawi się w pełniejszych, żywszych 
barwach. 

Tradycyjnie już na początku roku 2016 
Gala Kolęd i Pastorałek „Dokąd Gwiazda Pro-
wadzi” została zorganizowana w domu kul-
tury przy współpracy z partnerami ze szkół 
podstawowych: Gnieszowic, Niedźwic i Ko-
przywnicy, z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Koprzywnicy oraz z Przedszkola pod 
Sosnami. Klimatyczny nastrój już na początku 
potęgował bajkowy, świąteczny wystrój Sali 
Widowiskowej. Formalności miały dopełnić 
pokazy  artystyczne i popisy wokalne sekcji 
Domu kultury i zaproszonych gości.  Publicz-
ność zgromadzona na sali także dopisała. 
Gala zaczęła się od żywiołowego pokazu tań-

ca sekcji tanecznej „Black Stars” przy akom-
paniamencie chyba najbardziej znanej piosen-
ki świątecznej obok „Last Christmas” – „All 
I Want For Christmas Is You” amerykańskiej 
wokalistki Mariah Carey. Po zakończonym wy-
stępie  rozbrzmiały instrumenty Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej. Muzycy z dużą sprawnością 
i wyczuciem zaprezentowali repertuar kolęd. 
Publiczność podziękowała im za to gromkimi 
brawami. Potem do głosu doszły wokalistki 
i wokaliści. Byli to wychowankowie Domu 
Kultury, przedstawiciele placówek oświato-
wych. Trzech uczniów reprezentowało Zespół 
Szkół Ogólnokształcących, na gali nie mogło 
zabraknąć najmłodszych dzieci z ,,Przedszko-
la Pod Sosnami”. Gościliśmy również Milenę 

Papkę z Tarnobrzeskiej Szkoły Muzycznej. 
Wśród szerokiej publiczności nie mogło za-
braknąć  gości, którzy na co dzień pełnią funk-
cję publiczne. Byli to m.in.: Burmistrz Miasta 
i gminy Koprzywnica – Marek Jońca, sekretarz 
Dorota Kruszec – Nowińska, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej – Aleksandra Klubińska, radni, 
sołtysi, dyrektorzy placówek oświaty i kultury, 
członkowie stowarzyszeń i kół gospodyń wiej-
skich. Wspólne kolędowanie zdało egzamin. 
Wszyscy obecni  dali się ponieść fantastycznej 
atmosferze. Wszystkie kolędy były zaśpiewa-
ne w profesjonalny sposób.  Po gali powinni-
śmy zadać sobie pytanie dokąd nas gwiazda 
poprowadzi?  i poszukać  odpowiedzi w nowo 
rozpoczętym 2016 roku.

Kolędowanie „Dokąd gwiazda prowadzi”

Powyższe słowa błogosławionego Papieża 
Polaka powinny być nieodłącznym elemen-
tem zbioru postaw do drugiego człowieka. 
Samotność to stan, który niszczy człowieka, 
zatraca się w takiej osobie poczucie własnej 
wartości, niszczy mentalność i umniejsza war-
tość osoby praktycznie do zera. W świecie 
konsumpcjonizmu i dążenia za wszelką cenę 
do dóbr materialnych zapominamy o ludzkich 
reakcjach. Nie mamy czasu na okazywanie 
ciepła i dobroci, zamieniamy to na oziębłość 
i lekceważenie ludzi, którzy w jakimś stopniu 
gorzej przystosowują się do dynamicznych 
zmian, które występują we współczesnym 
świecie. Takie dysproporcje uwidaczniają się 
szczególnie przy nadchodzących świętach 
Bożego Narodzenia. Nie każdy jest w stanie 
zorganizować wieczerzę wigilijną, kupić pre-
zenty i cieszyć się z ponownych narodzin 
Jezusa Chrystusa, które zwiastują nadzieję 
na lepsze jutro. Ludzi samotnych i potrze-
bujących nie brakuje także w naszej gminie. 
Pomysł o zorganizowaniu wieczerzy wigilijnej 
dla tych najbardziej potrzebujących wyszedł 
od pań z kręgu Koła Gospodyń Wiejskich 
i Rady Osiedla W Koprzywnicy. Inicjatywa ta 
spotkała się także z pozytywnym przyjęciem 
przez burmistrza Miasta i Gminy Koprzywni-
ca Marka Jońcę i dyrektora MGOKiS Alicję 
Stępień. Dla urzeczywistnienia tego przedsię-
wzięcia w dniu 18 grudnia 2015 roku na sali 
widowiskowej ośrodka kultury zdecydowano 

się zorganizować Pierwszą Wigilię dla osób 
samotnych i potrzebujących. Jesteśmy dumni 
z tego, że inicjatywa spotkała się z ciepłym 
przyjęciem wielu jednostek i instytucji z na-
szej gminy. Nie wolno tu zapominać o bezin-
teresownej pomocy sponsorów, którzy zde-
cydowali się pomoc w organizacji wieczerzy. 
Wielkie podziękowania należą się przewod-
niczącej rady osiedla p. Halinie Ostrowskiej 
i członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich 
w Koprzywnicy. Trud zadany we wszystkich 
przygotowaniach ciężko określić jakimiś sza-
blonowymi słowami podziękowania. Rekom-
pensatą za tą inicjatywę był uśmiech i zado-
wolenie na twarzach osób uczestniczących 
w wigilii. Dostali oni skrawek serca i namiastkę 
atmosfery świąt, która oddala wszystkie troski 
na drugi plan. Oprócz symbolicznego łama-
nia się opłatkiem i poczęstunku zaoferowano 
wszystkim zgromadzonym mały koncert ko-
lęd w wykonaniu młodych wokalistów - pod-
opiecznych MGOKiS w Koprzywnicy.

Ogromne podziękowania należą się 
sponsorom wydarzenia. Człowieka dobrego 
i skorego do pomocy w dzisiejszych czasach 
trudno znaleźć. Ten drobny dar w postaci 
poczęstunku przy akompaniamencie muzyki 
i śpiewaniu kolęd zagwarantował uczestnikom 
wieczerzy, że Święta Bożego Narodzenia to 
okres miłości i cudów, dających nadzieję na 
lepsze życie i wiarę w dobroduszność drugie-
go człowieka. 

Wielkie sukcesy 
małych wokalistek
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Lubimy teatr
W przeddzień Nowego Roku grupa osób 

z terenu miasta i gminy Koprzywnica wy-
ruszyła na wycieczkę zorganizowaną przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Koprzywnicy. Celem wyjazdu był warszawski 
Teatr Muzyczny Roma, i znany ze scen całe-
go świata musical „Mamma Mia!”, który od 
dawna nie schodzi z afiszy. Magnesem, który 
wciąż przyciąga rzesze ludzi są niezapomnia-
ne piosenki zespołu ,,Abba”, które widzowie 
śpiewają podczas spektakli razem z aktorami. 

Wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwier-
dzili, że jest potrzeba organizacji tego typu 

Wiesław Janusz Mikulski urodził się 12 lipca 1959 roku w Ostrołęce. Ukończył 
teologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Studia Podyplomowe fi-
lologii polskiej filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej w Wyższej Szkole 
Humanistycznej w Pułtusku oraz bibliotekarstwo w Państwowym Studium Kultu-
ralno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie. W latach 1987-1992 praco-
wał jako bibliotekarz. W latach 1992 - 2014 roku był nauczycielem religii i języka 
polskiego w ostrołęckich szkołach średnich.

Dotychczas ukazały się samodzielne zbiory wierszy Mikulskiego: „Ikar” (1995), 
„Dotykanie nieba” (1997), „Opadanie czasu. Modlitwy i przypowieści” (2000), 
„Krajobrazy ciszy” (2002), „Dotyk Twojej miłości” (2008), „Kielich jesieni” (2008), 
„Nadzieja i czas” (2010), „Brzegi wieczności” (2011), „Poetyckie dzwony. Wiersze 
wybrane z lat 1992 – 2015 (2015).

Jest współautorem wielu antologii poezji. Wiersze W. J. Mikulskiego były pu-
blikowane w kilkuset pismach krajowych i polonijnych.

Jest korespondentem „Głosu Katolickiego” (Łomża).
Poezje W. J. Mikulskiego były prezentowane na antenie  kilkudziesięciu roz-

głośni radiowych.
W. J. Mikulski jest autorem m.in. „Dziejów ostrołęckiej  «Czwórki». Monografii 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce (1968-2005)”.
Jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Kącik Literacki

Poezja Wiesława 
Mikulskiego

***

Żonie
Ten cichy jesienny liść
weź ode mnie i przytul
ja też tak spadnę jak liść
wichrem porwany błękitu

Ten cichy jesienny liść
który włożyłaś do Biblii
niech Ci jej miłość gra
i niech Cię w sen uskrzydli

A gdy go wyjmiesz z tych kart
nie dozwól by się skruszył
bo w nim me życie drga
- niebieski odlot duszy ...

z cyklu „Krzyk wiatru”

***

Panie oto stągwie
które napełniłem tęsknotą
pełno wokół chorych
trędowatych sparaliżowanych ślepych
przyjdź i dotknij
uzdrów
umarłych przywróć życiu
oczyma wypełnionymi po brzegi
miłością przywróć spokój
naszym duszom
gdy stopy Twoje rosimy łzami
gdy wchodzimy na drzewa
naszych osamotnień
wypatrując Ciebie

z cyklu „Marzenie słońca”

***

kiedy wznoszę do Ciebie serce
niebo rośnie we mnie
gwiezdną falą
kołysze się kołysze się
noc

kiedy wznoszę do Ciebie serce
cisza wzbiera się
w morze tęsknoty
morzem tęsknoty
faluje noc ...

z cyklu „Twarze miłości”

NA CMENTARZU
tu są wasze choroby
zmartwienia i lęki
troski o pieniądze
pierwsze i ostatnie miłości
odeszły stąd w zaświaty
nieustanne boje o prawdę
pozostały tu pobojowiska
zwycięzców i zwyciężonych ...

z cyklu „Wybrzeża ciszy”

***

szedłem Panie Jezu
Twoją Krzyżową Drogą

wśród jazgotu
handlujących

Jerozolima, 2002.01.26

WYBRANO NOWE 
ZARZĄDY OSP

Podczas zebrań sprawozdawczo-wybor-
czych OSP, Wybrano nowe Zarządy Ochot-
niczych Straży Pożarnych na terenie Gminy 
Koprzywnica. Nowe zarządy zostaną wybra-
ne także  27 lutego 2016r. w Niedźwicach 
oraz 5 marca 2016r. w Trzykosach.18 marca 
2016r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej 
w Koprzywnicy odbędą się XXXIX Eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
,,Młodziez Zapobiega Pożąrom”. Zaś na 19 
czerwca 2016r. planowany jest Zjazd Gminny 
ZOSP RP w Koprzywnicy. 

OSP Ciszyca

Prezes Bernyś Ireneusz
V-ce Prezes Szeląg Krzysztof
Naczelnik Malecki Marek
Z-ca Naczelnika Staszczak Sławomir
Skarbnik Łuczak Piotr
Sekretarz Rzepka Wojciech
Gospodarz Kuranty Marek

Komisja Rewizyjna
Dziubek Tomasz Przewodniczący
Łuczak Zbigniew Członek
Nowak Marek Członek

Delegaci na Zjazd Gminny 
Bernyś Ireneusz
Malecki Marek

OSP Koprzywnica

Prezes Cebuchowski Zdzisław
Naczelnik Chmielowiec Stefan
Skarbnik Beksiński Krzysztof
Gospodarz Toś Andrzej
Członek Widuch Mateusz

Komisja Rewizyjna
Początek Mateusz Przewodniczący
Stylski Łukasz Członek
Słowik Jacek Członek

Delegaci na Zjazd Gminny
Widuch Mateusz
Beksiński Krzysztof
Słowik Jacek

Przedstawiciele do Zarządu Miejsko-Gminnego
Cebuchowski Zdzisław
Chmielowiec Stefan

OSP  Zbigniewice

Prezes Frańczak Piotr
V-ce Prezes Zybała Zdzisław
Naczelnik Klimowicz Piotr
Skarbnik Polit Józef
Gospodarz Wiatr Marian
Członek Frańczak Marcin
Członek Żurek Tomasz

Komisja Rewizyjna
Godek Jan Przewodniczący
Siudak Robert Członek
Pacholczak Krystian Członek

Delegaci na Zjazd Gminny 
Polit Józef
Klimowicz Piotr

Przedstawiciel do Zarządu Miejsko-Gminnego
Frańczak Piotr

OSP  Gnieszowice

Prezes Piątkowski Adrian
Naczelnik Dziewiątak Jerzy
Skarbnik Krakowiak Zbigniew
Sekretarz Krakowiak Tadeusz
Gospodarz Sendrowicz Dariusz
Członek Zięba Tomasz
Członek Nasternak Daniel

Komisja Rewizyjna
Rożek Jacek Przewodniczący
Kapuściński Ryszard Członek
Osuch Robert Członek

Delegaci na Zjazd Gminny
Piątkowski Adrian
Dziewiątak Jerzy

Przedstawiciel do Zarządu Miejsko-Gminnego
Krakowiak Tadeusz

OSP  Krzcin

Prezes Lipa Jerzy
V-ce Prezes Skrok Maciej
Naczelnik Paruch Krzysztof
Z-ca Naczelnika Jarosz Arkadiusz
Skarbnik Tworek Jacek
Sekretarz Cencek Piotr
Gospodarz Mucha Krystian
Członek Sabat Zdzisław
Członek Szczepaniak Jerzy

Komisja Rewizyjna
Bednarz Grzegorz Przewodniczący
Paruch Beata Członek
Ordon Przemysław Członek

Delegaci na Zjazd Gminny
Lipa Jerzy
Paruch Krzysztof

Przedstawiciel do Zarządu Miejsko-Gminnego
Sabat Zdzisław

OSP   Postronna

Prezes Białek Grzegorz
Naczelnik Papka Karol
Skarbnik Głodowski Rafał
Sekretarz Orłowski Jan
Gospodarz Klimowicz Henryk

Komisja Rewizyjna
Garas Jerzy Przewodniczący
Dybus Daniel Sekretarz
Skrzypczak Adam Członek

Delegaci na Zjazd Gminny:
Dybus Daniel
Papka Karol

Przedstawiciel do Zarządu Miejsko Gminnego:
Białek Grzegorz

OSP  Dmosice

Prezes Szymański Jacek
Naczelnik Sygnet Sebastian
Skarbnik Fudala Robert
Sekretarz Szeląg Piotr
Gospodarz Rynkowski Hubert

Komisja Rewizyjna
Graboń Arkadiusz Przewodniczący
Sygnet Adrian Członek
Krępa Damian Członek

Delegaci na Zjazd Gminny:
Graboń Arkadiusz
Sygnet Sebastian

Przedstawiciel do Zarządu Miejsko-Gminnego
Szymański Jacek

Sporządziła: Toś Barbara

wyjazdów. Kolejną wizytę w teatrze planuje-
my już na wiosnę, szczegóły wyjazdu  zostaną 
przedstawione 6 marca 2016r. w DK podczas 
Gminnego Forum Kobiet, na które już ser-
decznie zapraszamy wszystkie Panie.
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Pod koniec grudnia 2015r. na łamach 
,,Tygodnika Nadwiślańskiego” ukazał się 
pokaźny artykuł pt. ,,Odkryli w sobie pasję”, 
zredagowany przez p. Józefa Żuka i ukazu-
jący utalentowane osoby z terenu miasta i 
gminy Koprzywnica. Była to promocja lo-
kalnych talentów: malarskich, rzeźbiarskich 
i rękodzielniczych. W spotkaniu uczestni-
czyli: Jan Ordon wykonujący drewniane 
armaty, Halina Dobrowolska malarka, 
Maria Kalinowska malarka, Barbara Śledź 
rzeźbiąca w korze, Alicja Krawczyk wyko-
nująca ozdoby bibułkarskie oraz dyrektor 
domu kultury Alicja Stępień. Spotkanie z 
redaktorem zaaranżowano w koprzywnic-
kim Domu Kultury, z którym sympatyzują i 
współpracują lokalni artyści. 

Artyści są wizytówką gminy Koprzyw-
nica, budujące jest to, iż małe miasteczko 
może poszczycić się bogatą różnorodno-

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Koprzywnicy wpisuje w swój dorobek 
imprez tradycję organizowania Koprzywnic-
kich Dni Cecyliańskich. Co prawda jest to do-
piero druga edycja tego przedsięwzięcia ale 
zdążyła już zainteresować i zgromadzić na sali 
widowiskowej pokaźną publiczność. Taka for-
ma ekspresji wokalnych i prezentacja kunsztu 
muzycznego cieszy odbiorców. Jest to wspa-
niała okazja do wspólnego śpiewania i wczu-
cia się w magiczny nastrój. II edycja przeglą-
du niewątpliwie była kamieniem milowym i 
utwierdziła w przekonaniu, że Chóry i Orkie-
stry Dęte to strzał w dziesiątkę. Zgromadzeni 
ludzie świetnie się bawili, radośnie przyglądali 
się popisom  młodszych jak i tych bardziej 
doświadczonych artystów. Przegląd otworzył 
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Ko-
przywnicy pod batutą kapelmistrza Marka Ko-
siora. Jest to młoda formacja aczkolwiek drze-
mie w niej ogromny potencjał i determinacja, 
połączona z zawziętością młodych muzyków. 
Repertuar mógł się podobać. Było żywo, 
skocznie i na bardzo dobrym poziomie. Pu-
bliczność z wielkim zaangażowaniem wspie-
rała młodzież i gromko podziękowała muzy-
kom za pokaz artystyczny. Druga w kolejce 

na scenie znalazła się Orkiestra Huty Szkła Ta-
deusza Wrześniaka prowadzona przez panią 
Alicję Urbanowicz. Jeśli ktoś myślał, że nastą-
pi zmiana tempa to bardzo się pomylił. Cha-
rakterystyczne dla Orkiestry ze Staszowa jest 
to, że żaden członek nie uczęszcza do szkoły 
muzycznej i średnia wieku jest bardzo mała 
bo wynosi ona 13 lat. Występują tam dzieci 
w wieku od 6 do 18 lat. Po otwierającym kon-
cercie naszych muzyków było to bardzo do-
bre posunięcie. Orkiestra Huty Szkła okazała 
się bardzo zaawansowana technicznie jak na 
swój młody wiek. Było melodyjnie, z przytu-
pem i ogromnym animuszem. Doświadczenie 
muzyków dało się zauważyć po żywiołowej 
grze i wspaniałej jednolitości wszystkich gra-
jących muzyków. Po tak dynamicznym po-
czątku przeglądu nadszedł czas na chwilę zła-
godnienia bo na scenie pojawił się pierwszy 
z trzech zaproszonych chórów. Był to Chór 
Seniorów „Echo” – Terenowe Koło Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Nisku. Chór posiada w swoim dorobku 
udział w wielu przeglądach i koncertach. Do-
świadczenie wypłynęło wraz  z pierwszymi 
zaśpiewanymi frazami. Chór stawia na łącze-
nie dwóch generacji – dorosłego statecznego 

głosu ze świeżością młodych gardeł. Słucha-
ło się tego z niewysłowioną przyjemnością. 
Po zaprezentowaniu się pierwszego chóru na 
przeglądzie na estradzie zrobiło się dosyć cia-
sno.  Miejsce na podeście sceny zajął zespół 
orkiestrowy pod wymowną nazwą „Dęciaki” 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Rytwianach. 
O grze tych utalentowanych młodych adep-
tów sztuki muzycznej można napisać tylko 
jedno: znakomita gra na niesamowitych obro-
tach. W rytm muzyki samowolnie nogi rwały 
się do tańca, a ciało automatycznie chciało się 
bujać i bujać. „Dęciaki” to kolejny przykład, 
że pieczołowicie przygotowana lista zespołów 
gwarantuje wspaniałą zabawę i żywiołową at-
mosferę. Po ochłonięciu z koncertowego sza-
leństwa zespołu z Rytwian przyszła kolej na 
nasz lokalny Chór Ludowy „Powiślanie” pod 
egidą Pawła Żerdeckiego. Powiślanie to także 
jedna z sekcji wokalnych, która prężnie rozwi-
ja się w Domu Kultury w Koprzywnicy. Nasz 
chór jak zwykle potrafi rozkręcić publiczność. 
Była okazja do wspólnego śpiewania i kla-
skania w rytm harmonii  lidera chóru. Krótki 
pokaz artystyczny utwierdził w przekonaniu, 
że nasz chór wyśmienicie czuje się na scenie 
i gwarantuje wysoką jakość wykonywanych 

utworów.  Finalną atrakcją II Przeglądu  Chó-
rów i Orkiestr Dętych czyli Koprzywnickich 
Dni Cecyliańskich był chór „Gaude Vitae” 
ze Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej 
Woli. Historia chóru zaczyna się wraz z ro-
kiem 2008 roku i od tamtej pory chór jest 
aktywny i bierze udział w wielu konkursach 
i przeglądach zdobywając coraz większe do-
świadczenie i sukcesy. Dyrygentem chóru jest 
Ewa Woynarowska, a kierownikiem zespołu 
Krystyna Mierzwa. Publiczność zgromadzo-
na w audytorium Domu Kultury dostała od 
chóru porządną dawkę emocjonalnego śpie-
wu. Zrobiło się majestatycznie i czuć było 
w ekspresji stalowowolskich chórzystów ezo-
terycznego ducha. Ducha podniosłego, który 
tchnął w kuluary Sali niesamowitą atmosferę. 
Piosenki chóru to łączenie najwspanialszych 
kompozycji genialnych kompozycji polskich 
wykonawców (Seweryn Krajewski) i muzyki 
naznaczonej dużą dawką duchowości. Każ-
dy z obecnych na tym wydarzeniu miał  błogi 
uśmiech na twarzy i nabrał ochoty na wspólne 
śpiewanie, które po zakończonym występie 
stalowowolskiego chóru miało miejsce na ca-
łej Sali Widowiskowej Domu Kultury. Śpiewa-
ły wszystkie zespoły zaproszone na przegląd, 
a publiczność wtórowała im przy każdej nowo 
śpiewanej piosence. Atmosfera tak bardzo się 
rozluźniła, że stwierdzenie, że „Polacy to jed-
na rodzina” upersonifikowało się w gmachu 
Domu Kultury w stu procentach. Dla każdego 
uczestnika przeglądu jak i zaproszonego go-
ścia czekał poczęstunek. Wspaniałą atmosferę 
osładzały wszelakiego rodzaju ciasta. II Prze-
gląd Chórów i Orkiestr Dętych czyli Koprzyw-
nickie Dni Cecylianskie okazały się dużym 
sukcesem. Wszystko dopisało, frekwencja, 
zespoły i atmosfera pokazuje, że potencjał 
płynący z organizowanej imprezy jest świetną 
promocją i alternatywą dla ludzi, którzy są cie-
kawi poznawania nowych form muzycznych. 
Podążając za Arystotelesem ,,Muzyka wpływa 
na uszlachetnienie obyczajów”. Już teraz nie 
możemy doczekać się trzeciej edycji, która 
zbliża się w 2016 roku. 

Muzyka to najsubtelniejsza forma prze-
kazu, można stwierdzić, że żadna dzie-
dzina sztuki nie porusza ani nie wpły-
wa na podświadomość tak, jak muzyka. 

 Dawid Crossby

Przegląd Chórów i Orkiestr Dętych 
czyli Koprzywnickie Dni Cecyliańskie

ZWYKLI 
NIEZWYKLI
Promocja 
Koprzywnickich 
Talentów

1 marca co roku obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierzy Wyklętych – niepod-
ległościowego ruchu partyzanckiego, sprzeciwiającego się sowietyzacji Polski. Wartości o które 
walczyli są szczególnie bliskie Związkom Strzeleckim – dlatego również członkowie „Strzelca” 
z Sandomierza  postanowili zadbać o pamięć poległych. W dniu 28 lutego br. Związek Strzelecki 
pod przewodnictwem komendanta Adama Bidasa – koordynatora województwa świętokrzy-
skiego ogólnopolskiej akcji – włączył się w zbiórkę funduszy na ekshumację zwłok Żołnierzy 
Wyklętych. Kwestą objęte zostały gminy w regionie – łącznie z naszą. Przy kościele św. Floriana 
można było wspomóc akcję „Strzelca”, wrzucając symboliczne datki. Angażowali się młodsi 
wolontariusze i dorośli w roli opiekunów. W Koprzywnicy zasłużyli się: Aleksandra Niekurzak, 
Tomasz Twaróg, Damian Zieliński, Nadia Komorowska, Anastazja Maśloch, Agata Marciniak, 
Magdalena Bzduch, Dominika Jaśkiewicz, Sebastian Lipczyński, Aleksandra Witas, pani Anna 
Witas oraz pani Alicja Stępień. Przy pomocy ze strony parafii udało się zebrać znaczną sumę. 
4 marca w kinach pojawi się film „Historia Roja”, nakreślający losy Żołnierzy Wyklętych, warto 
więc zadbać o wiedzę w kwestii tych niezłomnych bohaterów narodowych.

A.W.

Żołnierzom 
wyklętym

ścią osób, które dosłownie wzięły pasję i ta-
lent w swoje ręce, a ich prace robią ogrom-
ne wrażenie na odbiorcach. Redaktor Józef 
Żuk pisze: ,,Wystarczy chwilę pobyć w ich 
towarzystwie i nawet jak człowiek nie inte-
resuje się sztuką i rękodzielnictwem, to po-
goda i zaangażowanie tych ludzi zaraża”. 
To dopiero pierwsza odsłona utalentowa-
nych osób, już wkrótce planowana jest ko-
lejna prezentacja ludzi, w których drzemią 
niespożyte  pokłady energii i talentu. 
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Rok 2015 w Fundacji La Zebra jak również w Środowisko-
wym Domu Samopomocy w Krzcinie był rokiem niezwykle 
pracowitym. Fundacja zrealizowała szereg projektów skierowa-
nych do dzieci i osób starszych, niepełnosprawnych. Projekty 
dofinansowane były z :Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go, Zarządu powiatu Sandomierskiego jak również z Gminy 
Koprzywnica.

 Odbyły się III Mistrzostwa Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stoło-
wym w Niedźwicach; Piknik z okazji Dnia Dziecka; konferen-
cja pod nazwą Model wsparcia życia osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, chorujących psychicznie i z zaburzeniami psy-
chicznymi.

W programie zawarły się wystąpienia specjalistów z dzie-
dziny medycyny, pedagogiki, psychologii, terapii uzależnień i fi-
zjoterapii; Świętokrzyski Turniej Sportów Niezwykłych; Trening 
spędzania czasu wolnego w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy - filmoterapia organizacyjna; Joga - system ćwiczeń psy-

W dniu 12 lipca 2015 roku w kościele pw. Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych w Łukowcu odbyła się uroczysta 
msza św. na której został poświęcony odbudowany krzyż mi-
syjny z 1998roku. Inicjatorem odnowienia krzyża był p. Artur 
Bernyś.  Krzyż został odnowiony dzięki materialnemu wsparciu 
parafian.

Mieszkańcy zaangażowani w prace przy budowie krzyża 
to: Bernyś Artur, Mianowski Maciej, Dereń Piotr, Misiur Pa-
weł, Galek Mariusz, Bernyś Zofia, Bernyś Mateusz, Mianow-
ska Anna.

Na uroczyste poświęcenie krzyża została uwita korona z li-
ści dębu przez p. Marię Grądziel, Marię Sabat i Teresę Mordka 
z Łukowca.

Wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowania krzyża 
oraz przygotowania uroczystości, jak również ks. proboszczo-
wi  Markowi Dzióbie za poświęcenie składamy serdeczne po-
dziękowanie.

Artur Bernyś

Uroczystości w Łukowcu

Działalność Fundacji La Zebra
chofizycznych jako narzędzie walki ze stresem i wypaleniem 
zawodowym, a także nowatorska metoda pracy z osobami nie-
pełnosprawnymi intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi 
i chorującymi psychicznie; Szlakiem orlich Gniazd - Wycieczka 
krajoznawcza z elementami treningu umiejętności i zaradności 
społecznej dla grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Środowiskowy Dom 
Samopomocy Fundacji La Zebra w Krzcinie został wyróżnio-
ny za działalność na polu pomocy społecznej, za działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących opartą na 
współpracy z ich rodzinami, bliskimi, i innymi instytucjami 
pomocowymi, za zaangażowanie i nowatorskie podejście do 
funkcjonowania placówki pomocowej.

Udało się również przeprowadzić remont w Środowisko-
wym Domu Samopomocy polegający na ociepleniu budynku 
i wykonaniu elewacji. 

Z efektów pracy w 2015r jesteśmy bardzo zadowoleni, 
w nowym roku będziemy kontynuować rozpoczęte działania.
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rowodzie aut znalazły się także dwie jednostki 
ochotniczej straży pożarnej z Koprzywnicy. 
Dodało to animuszu parady i pokazało, że na-
wet obfity śnieg, który zaczął sypać z nieba 
nie jest w stanie zaszkodzić temu oryginalne-
mu pomysłowi. Echa medialne przed imprezą 
zgromadziły bardzo dużą publiczność. Da-
wało to nadzieję na ogromny sukces tej edy-
cji imprezy. Sztab pieczołowicie przygotował 
każdy szczegół. Licytacje prowadzone były 
z nieustającymi uśmiechami na twarzy, a chęt-
nych do licytacji nie brakowało. Fanty z loterii 
znikały w zawrotnym tempie, a smakoszów 
ciast i innych łakoci skrzętnie kuszono paletą 
ozdobnych słodkości. Wielka Orkiestra w Ko-
przywnicy grała na pełnych obrotach, głośno 
i radośnie. Pokazy artystyczne umilały co rusz 
czas dla ludzi zgromadzonych w audoryto-
rium.  Wśród artystów byli m.in. sekcje wokal-
ne Domu Kultury, pokaz sztuki karate z dzieć-

Kolejny raz Miejsko gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Koprzywnicy miał przyjem-
ność brać udział w organizowanym przedsię-
wzięciu przez ludzi dobrej woli. W imprezie 
znanej nie tylko w Polsce ale na całym świe-
cie. Mowa tutaj o inicjatywie z ramienia Jerze-
go Owsiaka – Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy. Był to już XXIV Finał imprezy, skupia-
jący się na zakupie specjalistycznego sprzętu 
z zakresu pediatrii i godnej opieki ludzi w po-
deszłym wieku. Nasze miasto może pochwalić 
się czynnym udziałem w tej inicjatywie,  gdzie 
od 2008 roku z coraz większym powodze-
niem udaję się zorganizować lokalny finał na 
sali widowiskowej koprzywnickiego Domu 
Kultury. Te parę lat prężnie rozwinęło dzia-
łalność wolontariuszy w naszej gminie. Finał 
WOŚP jest imprezą, która cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem i przyciąga uwagę 
coraz większej ilości osób. Sztab z Micha-
łem Sarzyńskim i Justyną Jesionek na czele 
to kreatywność i funkcjonalność połączona 
z ogromną dozą pomysłowości i empatii. Nie 
wolno też  zapominać o wolontariuszach, któ-
rzy dwoją się i troją ażeby suma na szczytne 
cele była jak  największa. We wszystkim co 
związane z pracą wolontariatu pomoc niosą 

WOŚP 2016

14 grudnia 2015r. uczniowie kl. VI wraz 
z nauczycielami uczestniczyli w wernisażu 
zbiorowej wystawy członków Klubu Plastyka 
Amatora działającego przy DK. Na wystawie 
zaprezentowano ok. 40 prac olejnych pięciu 
autorek: Marii Kalinowskiej, Haliny Dobro-
wolskiej, Wacławy Stelmach, Janiny Mater-

także elfy, dobre duchy ekipy które wypełnia-
ją grono osób związanych z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy w naszej miejscowości. 
Każdy pracuje na wspólny sukces, nie ma ta-
kiego czegoś jak grymasy i faworyzowanie. 
Każdy wkłada w tą inicjatywę sto procent 
swojego serca. Wraz z początkiem nowego 
roku, sztab bombardował nas wieloma atrak-
cjami, które będą miały miejsce na tegorocz-
nym finale. Były zapowiedzi zespołów, wystę-
pów artystycznych i tanecznych. Premierowo 
miała się odbyć parada czerwonych samocho-
dów, a czas pomiędzy przerwami w licyto-
waniu miały nam osładzać stoiska z ciastami 
w słodkiej kawiarence, planowana była rów-
nież loteria fantowa. Koprzywnicki finał miał 
posiadać wielką moc. Pikanterii dodała także 
wiadomość prosto z siedziby WOŚp-u w War-
szawie. Szef całej fundacji – Jerzy Owsiak nie-
zwykle bujnie i merytorycznie zaprezentował 
cały harmonogram imprezy, w czasopismach 
lokalnych nie ustawało echo tego co ma się 
dziać w 24. Finale Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w regionie jak i u nas. I nad-
szedł dzień w, którym miała eksplodować 
ludzka dobroć i hojność. Zaplanowana parada 
czerwonych aut wypadła znakomicie. Przy ko-

Nie mogło 
też zabraknąć 
popisów uzdol-
nionych dziewczyn z teatru 
ognia „Flame”. Iluminacje przy 
zgaszonym świetle to nieza-
pomniane doświadczenie dla 
publiczności. Po paru licytacjach 
i pokazie teatru ognia zaczął stroić 
się zespół Heaven i przyszła pora na 
zabawę przy akustycznych i miłych 
dla ucha repertuarze. Oprócz stonowanych 
rytmów nie mogło także zabraknąć piosenek 
do żywiołowego tańca. Po wielogodzinnych 
przedstawieniach w Sali widowiskowej przy-
szła pora na uroczyste puszczenie świateł-
ka do nieba. Pokaz pirotechniczny posiadał 
zabezpieczenie techniczne reprezentowane 
przez członków OSP w Koprzywnicy. A jakie 
było światełko do nieba? Majestatyczne, wspa-
niałe i  rozświecało łunę nad koprzywnickim 
miasteczkiem. Było w tym coś magicznego 
i podniosłego. Cały trud w organizacji tego 
przedsięwzięcia okazał się być zbawienny 
w skutkach. Nazajutrz podczas liczenia kwoty 
zebranej przez wolontariuszy i oszacowania 
kwot ze stoisk dał tym młodym ludziom, wo-
lontariuszom wspaniały dowód, że w ludzkich 
sercach drzemie potencjał i dobroduszność. 
Cały sztab spisał się wzorowo. Motywuje ich 
to do dalszych prac nad tą alternatywą. I zna-
jąc ich możliwości nie raz nas jeszcze zasko-
czą. Kwota zebrana w 24 Finale WOŚP w Ko-
przywnicy to 8392,80 zł. Miejmy nadzieję, że 
koprzywnicka cegiełka pomoże zbudować 
sukces w którym liczy się zdrowie i życie dru-
giego człowieka. Dziękujemy wszystkim orga-
nizatorom, zaproszonym gościom, artystom 
i do zobaczenia kolejnym razem.

mi pod okiem instruktora Jarosława Winklera.  
Dziewczyny z „Black Stars” bez wytchnienia 
prezentowały choreografie taneczne, zachwy-
caliśmy się kunsztem profesjonalizmu tańca 
wychowanka szkoły tańca SAMBA – Michała 
Maja wraz z partnerką Kingą Kowalczyk. Po-
kaz emanował wielką energią i drapieżnością. 

Wystawa zbiorowa Koła Plastyka Amatora
kowskiej i Anny Grzenkowicz. Tematyka prac 
jest bardzo zróżnicowana, są pejzaże z okolic 
Koprzywnicy, kościół św. Floriana, kwiaty i zi-
mowe widoki. Spotkanie poprowadziły panie 
dyr. DK Alicja Stępień i instruktor plastyki  He-
lena Pilecka. Uczestnicy wernisażu spotkali 
się z autorkami prac i wywiązała się żywa dys-

kusja na temat technik malarskich, a niektórzy 
chętni mogli sami spróbować malowania. Po 
uroczystym wernisażu i poczęstunku, ucznio-
wie obejrzeli inne obrazy olejne z poplenero-
wych zbiorów należących do DK. 
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Przedszkole „Pod sosnami” w Koprzywnicy

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen 
radości i piękna. Czas składania życzeń i oka-
zywania sobie wzajemnie troski i miłości. Za-
patrzeni w roziskrzoną choinkę, w uśmiech-
nięte twarze bliskich nam osób odkrywamy 
sens życia. Jednocześnie te właśnie Święta, jak 
żadne inne, skłaniają nas do zadumy, zamyśle-
nia i wspomnień. Jest to czas, na który czekają 
nie tylko dzieci ale też dorośli. 

W naszym przedszkolu w okresie przed-
świątecznym cały personel przedszkola, panie 
nauczycielki i obsługa przedszkola na różne 
sposoby przekazują dzieciom bożonarodze-
niowe tradycje i obyczaje. Stroimy przed-
szkole w świąteczne dekoracje, rozmawiamy 
o tradycjach i zwyczajach, ćwiczymy śpiew 
kolęd i pastorałek. Tradycyjnie najstarsza gru-
pa pod opieką swojej wychowawczyni przy-
gotowuje bożonarodzeniowy spektakl, który 
prezentuje podczas corocznych „Wieczornic 
Wigilijno- Świątecznych”. Na spotkania te za-
praszamy naszych przyjaciół, PRZYJACIÓŁ 
PRZEDSZKOLA „POD SOSNAMI”, pragnąc 
w przeddzień Wigilii złożyć IM jak najlepsze 
świąteczne życzenia. Poprzez radosny kolęd 
śpiew wprowadzić w podniosły nastrój Świąt 
Bożego Narodzenia.

22 grudnia 2015r. gościli w Przedszko-
lu „Pod Sosnami” – pan M. Jońca burmistrz 
MiG. Koprzywnica, pani D. Kruszec-Nowiń-
ska sekretarz MiG Koprzywnica, ks. J. Burek 
proboszcz parafii p.w. Św. Floriana w Ko-
przywnicy, pani B. Dębowska dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Koprzywnicy, pani J. Bzduch 
zast. dyr. Szkoły Podstawowej w Koprzywni-
cy, pan M. Sarzyński dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Koprzywnicy, pan 
K. Chmielowiec dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Niedźwicach, pani A. Stępień dyrektor 

Dzień Babci i Dziadka to bardzo ważne 
dni w roku każdego dziecka, o tym święcie 
pamiętają małe i duże wnuczęta. Przedszkola-
ki z Przedszkola  „Pod Sosnami” w tym roku 
przygotowały się w odmienny sposób. Na te 
okoliczność jedna z sal przedszkolnych zo-
stała przeznaczona, aby móc godnie powitać 
tak zacnych i miłych gości. W pięknie udeko-
rowanej sali i w miłej atmosferze Dziadkowie 
spędzili te niezapomniane chwile ze swoimi 
wnuczętami. Ten dzień w każdej grupie wie-
kowej był wielkim wydarzeniem. Grupa 5- 6 
latków w poniedziałek 18.01.2016 r. powitała 
wraz z paniami G. Milarską i M. Galek tak 
miłych gości- Babcie i Dziadków. We wtorek 
19.01.2016 r. z wielka radością i uśmiechem 
na twarzach grupa 4 latków wraz z paniami 
E. Sroczyńską i A. Ciach oczekiwały na przy-
bycie  swoich zaproszonych gości. 20.01.2016 
r. najmłodsi gospodarze naszej placówki 3 lat-
ki razem z wychowawczyniami I. Staszczak- 
Zwolską i A. Ciach witali po raz pierwszy 
Babcie i Dziadziusiów w naszym przedszkolu. 
21.01.2016 r. ostatnia już grupa 4- 5 latków 
gościła swoich bliskich. Dzieci tej grupy były 

Jesienny koncert czyli Jesień w wierszu, 
tańcu i piosence

Zgodnie z grudniową tradycją dnia 07.12.2015 r. w Przedszkolu „Pod Sosnami” w Ko-
przywnicy jak co roku, zawitał tak długo oczekiwany przez wszystkie dzieci gość - św. Mi-
kołaj, który przyniósł ze soba wielki worek z prezentami. Podczas spotkania przedszkolaki 
zaśpiewały Mikołajowi piosenki, wyrecytowały wierszyki. Po występach Mikołaj obdarował 
dzieci słodkimi upominkami.

Dziękujemy i do zobaczenia Mikołaju za rok

Wiele emocji wśród dzieci i rodziców 
dzieci nowoprzyjętych do przedszkola budzi 
uroczystość pasowania na przedszkolaka. Jest 
to uroczystość która na stałe zagościła w kalen-
darzu imprez przedszkolnych. W Przedszkolu 
„Pod Sosnami” w Koprzywnicy uroczystość 
Pasowania na przedszkolaka miała miejsce 
dnia 16.11.2015 r. W uroczystości uczestniczy-
li zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Koprzywnica Pan Marek Jońca, Sekretarz 
Miasta i Gminy Koprzywnica Pani Dorota 
Kruszec- Nowińska, Wiceprzewodnicząca 
Rady Rodziców Przedszkola „Pod Sosnami” 
Pani Edyta Partyka, członek Komisji Oświaty 
Pani Agnieszka Ordon oraz licznie zgroma-
dzeni rodzice. 

Na początku uroczystości wszystkich ze-
branych gości przywitała Pani Dyrektor M. 
Marczewska i zaprosiła do obejrzenia progra-
mu artystycznego przygotowanego przez Pa-
nią I. Staszczak- Zwolską oraz rytmika Pana 
P. Łach. Dzieci z wielkim zaangażowaniem 
zaprezentowały swoje umiejętności – śpiewały 

W sobotę 06.02.2016 r. w Miejsko Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy 
odbył się bal karnawałowy dla dzieci z Przed-
szkola „Pod Sosnami” z udziałem rodziców. 
Otwarcia balu dokonała pani dyrektor Marta 
Marczewska witając wszystkich zebranych 
życząc wszystkim udanej zabawy.

Wielką atrakcją  balu było oglądanie bajki  
pt. „Trzy świnki” w obsadzie aktorskiej wykona-
nej przez rodziców dzieci naszego przedszkola. 
Narratorem bajki była p. Edyta Partyka, świnka 
która zbudowała dom ze słomy to p. Lucyna 
Zwolska, świnka która miała dom z patyków to 
p. Alicja Kopeć a świnka najbardziej pracowi-
ta, która zbudowała dom z cegły to p. Marta 
Czuja. Wilkiem była p. Dorota Knap. Teatr – 
rodzice dzieciom-przygotowały nauczycielki: 
Małgorzata Galek, Iwona Staszczak-Zwolska. 
Były tańce integracyjne dzieci z rodzicami ba-
wiły się przy piosenkach: Tak tak tak, Rączkę 
mam, Tu paluszek, Krasnoludki, Raz dwa trzy 
itp. Każda grupa zaprezentowała się w tańcu: 
maluszki tańczyły taniec – Grozik, 4-latki-Po-
lkę, 5-latki-Krakowiaka, 6-latki-Cza-czę.

Był wybór króla i królowej balu z każ-
dej grupy. Koronę otrzymali: maluchy- Zuzia 
Zwolska, Szymon Złotek, 4-latki - Gabrysia 
Żuraw, Filip Ćwiertniewski, 5- latki Ola Ma-
zur, Filip Kosiński, 6-latki - Kornelka Jarosz 
i Miłosz Kołacz.

Mikołajkowe 
spotaknie przedszkolaków 

Wieczornica Wigilijno - Świąteczna
22 grudzień 2015r.

MGOKiS w Koprzywnicy, pan D. Łabudzki 
lekarz Centrum Medycznego „Rokitek” w Ko-
przywnicy,pan S. Chmielowiec komendant 
Straży Pożarnej w Koprzywnicy, pan K. Stro-
bel prezes Sklepu „Lewiatan” w Koprzywnicy, 
pani D. Michalik emerytowana nauczycielka 
naszego przedszkola, panie I. Stefaniak prze-
wodnicząca Rady Rodziców naszego przed-
szkola, pani E. Partyka zast. przewodniczącej 
Rady Rodziców oraz Rodzice.

Montaż słowno-muzyczny pt. „Bóg się 
rodzi w człowieku” z grupą 5-6 latków przy-
gotowali - wychowawczyni pani Grażyna Mi-
larska i rytmik pan Paweł Łach. Pięknie wy-
reżyserowane i wystawione przedstawienie 
wzruszyło i sprawiło wszystkim ogromną ra-
dość. Tradycyjnie dzieci kończąc spektakl ob-
darowali każdego z uczestników białym opłat-
kiem, przekazując tym samym Wszystkim 
najlepsze Bożonarodzeniowe i Noworoczne 
Życzenia. Jak zawsze,  dopełnieniem spotka-
nia była wspólna wieczerza przygotowana 
przez kucharki naszego przedszkola. Dzieci za 
swój występ obdarowane zostały przez gości 
słodyczami oraz pięknymi książeczkami.

Niech spełniają się Wszystkim Bożonaro-
dzeniowe i Noworoczne Życzenia.

M.M.  G.M.

Dnia 22 listopada 2015 r. w Miejsko Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywni-
cy odbył się kolejny już organizowany przez 
Przedszkole „Pod Sosnami” Jesienny koncert  
czyli Jesień w wierszu, tańcu i piosence 
w wykonaniu przedszkolaków, na który zo-
stało zaproszone całe społeczeństwo Miasta 
i Gminy Koprzywnica. Scenariusz wewnątrz-
przedszkolnego przeglądu opracowały: mgr 
M. Milarska i mgr E. Kornacka, oprawa mu-
zyczna- rytmik mgr P. Łach. Licznie zebranych 
gości powitała pani Dyrektor mgr M. Mar-
czewska i głos oddała dzieciom. Kolejno w 
wierszu, tańcu i piosence zaprezentowały się 
poszczególne grupy wiekowe. W barwnych 
strojach przedszkolaków dominowały kolory 
jesieni: żółty, złoty, pomarańczowy , brązowy 
i rudy. Na scenie w jesiennej dekoracji wid-

niał plakat namalowany przez panią K. Kołacz. 
Rada Rodziców zadbała również o dekoracje 
na scenie- piękne jesienne kosze napełnione 
warzywami i pachnącymi owocami. Na za-
kończenie koncertu wszyscy uczestnicy de-
gustowali smaczne i zdrowe dary naszych pól 
i sadów.

Dzień Babci i Dziadka przygotowane przez panie E. Kornacką i M. 
Galek.

Dziadkowie w tym szczególnym dla nich 
dniu byli witani przez panią Dyrektor M. Mar-
czewską oraz dzieci i ich rodziców. Przed-
szkolaki bardzo się starały aby ich dziadkowie 
byli szczęśliwi. Recytowane wiersze, śpiewane 
piosenki wzruszyły jubilatów do łez. Również 
miłą niespodzianką dla zaproszonych gości 
były tańce i piosenki inscenizowane ruchem. 
Babciom i Dziadziusiom z okazji ich świę-
ta wnukowie odśpiewali tradycyjne „Sto lat” 
i najpiękniej jak tylko potrafili przekazali go-
rące życzenia prosto płynące z małych serdu-
szek. Na koniec występów dzieciaki pobiegły 
do swoich babć i dziadków, aby wręczyć im 
własnoręcznie wykonane serduszka i laurki. 
Mocne uściski, całusy okazywane babciom 
i dziadziusiom bardzo ich ucieszyły.Za swo-
je występy dzieci otrzymały od najbliższych 
gromkie brawa oraz słodycze. Po występach 
rodzice każdej grupy wiekowej przygotowali 
wspaniały poczęstunek. Przy kawie, herbacie, 
sokach i przepysznych ciastach rozpoczęła się 
wspólna biesiada.

Rodzicom każdej grupy wiekowej dzięku-
jemy za pomoc i zaangażowanie w przygoto-
wanie uroczystości Dnia Babci i Dziadka.

„W karnawale wszyscy bawią się wspaniale.”

W przerwie Rada Rodziców zadbała o go-
ści częstując wszystkich ciastem, owocami, 
kawą, herbatą i sokiem.

Razem z dziećmi bawiliśmy się przy mu-
zyce dyskotekowej i Disco-Polo. Zabawa roz-
kręciła się  na całego. Wspólne tańce i zabawy 
Mam chusteczkę, Labada, Woogie – boogie 
na parkiecie cieszyły dzieci jak i rodziców. 

Po zakończeniu balu przy wyjściu z sali 
balowej przewodnicząca Rady Rodziców p. 
Iwona Stefaniak żegnała wszystkich uczestni-
ków słodkim batonikiem.

Za przygotowanie imprezy pani dyrektor 
Marta Marczewska podziękowała serdecz-
nie Radzie Rodziców i całemu personelowi 
przedszkola.

Scenariusz balu opracowała nauczycielka 
- Anna Ciach. Oprawę muzyczną przygoto-
wał rytmik - Paweł Łach.

Pasowanie na przedszkolaka

piosenki, tańczyły, recytowały wierszyki-da-
jąc tym samym dowód jak dużo już potrafią. 
Następnie dzieci złożyły uroczystą przysięgę 
prawdziwego przedszkolaka a Pani Dyrektor 
za pomocą dotknięcia kolorową kredką do-
konała uroczystego pasowania. Na pamiątkę 
tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały 
dyplomy oraz maskotki. Upominki dla przed-
szkolaków przygotowali także zaproszeni go-
ście. Miłym akcentem było wręczenie przez 
rodziców zaproszonym gościom, Pani Dyrek-
tor i nauczycielkom bukiecików kwiatów. Po 
oficjalnej części zaproszeni goście zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.        
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Szkoła Podstawowa i Punkt Przedszkolny w Gnieszowicach

Jubileusz 100-lecia 
Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach

Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zda-
rzeniach i ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami.

To czas analizy i oceny dotychczasowych dokonań oraz inspiracja do dalszych, ambitnych 
przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego i najmłodszych mieszkańców Gnieszowic i okolic. 
Publikacja, którą planujemy wydać z okazji 100- lecia Szkoły, upamiętni tę rocznicę, zatrzyma 
w pamięci dokonania i wspomnienia z przeszłości oraz na pewno dostarczy wielu wzruszeń.

Bardzo prosimy o finansowe wsparcie naszego przedsięwzięcia. Każda kwota jest dla nas 
pomocą w realizacji zaplanowanych działań.

Wpłaty prosimy przekazywać na konto w Banku  
PKO SA nr: 45 1240 2786 1111 0010 5806 9188

Szkoła obecnie prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gnieszowice 
Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach

Gnieszowice 3, 27- 660 Koprzywnica
tel 15 847 61 42  lub 603 708 014 lub 663 810 025
strona www.spgnieszowice.ucoz.pl
https://www.facebook.com/szkolagniesz?fref=ts

Wycieczka do Warszawy Super mikołajki prosto z bajki w Pacanowie

Spotkanie młodszych dzieci z Panią dietetyk
10 grudnia przedszkolaki oraz najmłodsi uczniowie naszej szkoły spotkali się z panią 

dietetyk Katarzyną Skrzatek absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz byłą uczennicą 
Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach. Zapoznała ona dzieci z piramidą zdrowego żywie-
nia, zachęcała do uprawiania sportu, picia dużej ilości wody oraz zjadania witamin w posta-
ci owoców i warzyw. Wraz z naszym Gościem, dzieci segregowały obrazki ze zdrowym i 
szkodliwym jedzeniem, oraz przygotowały „zdrowy talerzyk”.

Konkurs Recytatorski „Bawimy się słowami - 
wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy”

Wieczerza Wigilijna
Boże Narodzenie to wspaniały czas, który 

spędzamy w gronie rodzinnym. Uczniowie, 
rodzice, nauczyciele i pracownicy Szkoły 
Podstawowej w Gnieszowicach, to też jedna 
wielka rodzina. Dlatego co roku spotykamy 
się wraz z zaproszonymi gośćmi przy wspól-
nej wigilii.

18 grudnia w naszej szkole panowało 
wielkie poruszenie. Od rana czuć było świą-
teczną atmosferę, którą pogłębiał jeszcze bar-
dziej wystrój, składający się m.in. z żywych, 
pachnących lasem choinek ubranych ręcznie 
robionymi ozdobami i tradycyjnej szopki, 
pachnącej sianem.

O godzinie 17.00 na sali gimnastycznej 
Pani Dyrektor złożyła zgromadzonym ser-

Dzień Babci i Dziadka

Drodzy Absolwenci i emerytowani Pracow-
nicy Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach!

We wrześniu 2016 roku rozpoczniemy ob-
chody 100 rocznicy powstania Szkoły Podsta-
wowej w Gnieszowicach.

W kronice szkolnej czytamy:
„Ze starań proboszcza parafii Koprzywnica 

księdza Prałata Stanisława Puławskiego, apte-
karza w Koprzywnicy,pana Leona Wieczorka 
i mieszkańców Gnieszowic w osobach siostra 
Wójcikowskiego, Ludwika Wilka i innych po-

Stulecie Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach
wstaje w Gnieszowicach szkoła jednoklasowa 
dla wiosek Gnieszowice i Trzykosy…”

Jest to opis „narodzin” naszej kochanej 
szkoły, w której stawialiśmy pierwsze kroki w 
edukacji, rodziły się przyjaźnie, w której spę-
dziliśmy cześć dzieciństwa bądź życia. W każ-
dym z nas została jakaś cząstka wspomnień 
ciepłych, radosnych a może smutnych. Każdy 
z nas jest twórcą historii tej szkoły, obecnie jej 
godnym reprezentantem.

Stwórzmy „historię szkoły” z własnych 
wspomnień, fotografii i dokumentów. Będzie 
to cenny dar dla obecnych i następnych poko-
leń uczniów i pracowników. Dlatego zwraca-
my się z gorąca prośbą do osób posiadających 
pamiątki związane z naszą szkołą tj zdjęcia, 
świadectwa, zaświadczenia, dyplomy, pod-
ręczniki o dostarczanie ich do szkoły (w celu 
zeskanowania). Wszelkie wspomnienia oraz 
zdjęcia z życia szkoły prosimy przesyłać rów-
nież listownie na adres szkoły lub na e-mail: 
spgnieszowice@wp.pl

Dnia 2 grudnia 2015 r. została zorganizo-
wana wycieczka do Warszawy. W wyjeździe 
uczestniczyli uczniowie kl. I - VI. Wyjazd 
owocował w liczne atrakcje. Pomimo dość 
wczesnej godziny wyjazdu nikt z uczniów nie 
narzekał na brak energii i zapału do zwiedza-
nia. Nasz pobyt w Warszawie rozpoczął się 
od zwiedzania Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. 

W KPRM grupa została przyjęta przez star-
szego specjalistę Panią Annę Góralską oraz 
Panią Katarzynę Krochmal radcę szefa Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, które oprowa-
dziły uczestników po wszystkich piętrach tego 
monumentalnego budynku.

Wycieczka pozwoliła nam odkryć miejsca 
w KPRM, które nie są dostępne dla wszystkich 
obywateli.

Na początku  wszyscy zostaliśmy poddani 
wnikliwej kontroli - bramka, wykrywacze me-
talu, rentgen bagażu podręcznego.

Mieliśmy okazję zobaczyć owalny stół 
przy którym toczą się obrady Rady Ministrów,  
salę zegarową, w której premier ma możli-
wość poufnego kontaktu z ministrami, salę 
świetlikową i salę obrazów.

Budynek Kancelarii jest ogromny i cho-
dzenie po nim wymaga orientacji i wprawy. 
Korytarze mają, bagatela, ponad 4 kilometry 
długości. Wielka liczba sal na wielu piętrach 

tworzy istny labirynt, po którym trzeba umieć 
się poruszać.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzy-
mał okolicznościowy prezent, który sprawił  
ogromną radość

Kolejnym punktem programu była piesza 
wycieczka po mieście. Zaczęliśmy ją od Placu 
Zamkowego, gdzie mogliśmy podziwiać Za-
mek Królewski i Kolumnę Zygmunta III Wazy 
oraz Syrenkę Warszawską. Następnie przeszli-
śmy Krakowskim Przedmieściem pod Pałac 
Prezydencki, a stamtąd udaliśmy się na Grób 
Nieznanego Żołnierza.

W dalszej kolejności zwiedziliśmy Stadion 
Narodowy. Dzieci przebyły trasę piłkarza, 
przekonały się, którędy zawodnicy przybywa-
ją na stadion, zobaczyły jak wygląda Strefa Za-
wodnicza, poznali zakamarki piłkarskiej szat-
ni, wczuli się w rolę piłkarza w pomeczowej 
Sali Konferencyjnej.

Wszystkie dzieci, pełne wrażeń, szczęśli-
we i zadowolone wróciły do domu z nadzie-
ją,że kiedyś odwiedzą jeszcze naszą stolicę.

deczne i ciepłe życzenia świąteczne. Nasze 
opłatkowe spotkaniezaszczyciło swoją obec-
nością wielu znamienitych gości.

W części artystycznej uczniowie naszej 
szkoły zaprezentowali tradycyjne jasełka. 
W pięknych strojach, z wielkim przejęciem i za-
angażowaniem mali artyści odegrali swoje role. 
Obok Marii i Józefa nie zabrakło kolędników, 
pięknie śpiewających aniołów, spieszących do 
szopki pastuszków i królów. Aktorzy przypo-
mnieli wszystkim sceny rozgrywające się w sta-
jence betlejemskiej. Stroje, świetna gra małych 
aktorów, oraz cudownie zaśpiewane kolędy 
i pastorałki zrobiły na wszystkich duże wrażenie.

Wszyscy obecni złożyli sobie życzenia 
i przełamali się opłatkiem. Tradycyjnie po 
opłatku zasiedliśmy do wspólnej wieczerzy 
i delektowaliśmy się pysznymi potrawami.

Za nami Mikołajki w Centrum Bajki oraz 
spotkania autorskie z Rafałem Witkiem lau-
reatem Koziołka 2015 i prof. Joanną Papu-
zińską autorką bajek i wierszy dla dzieci od 
której otrzymaliśmy specjalną dedykację dla 
uczniów naszej szkoły .

W oczekiwaniu na przybycie Świętego Mi-
kołaja dzieci przygotowywały dla niego nie-
spodzianki. W pracowniach Świętego Mikołaja 
wyczarowywane były piernikowe cuda, które 
można było potem skonsumować. Ze wstą-
żek i kolorowych cekinów można było zrobić 
śliczną bombkę, a ze słoiczków i farb powsta-
wały autorskie świece, które mogą zapłonąć 
podczas wspólnych rodzinny Świąt. W pra-
cowni wizażu, na buźkach dzieci i dorosłych 
powstawały postacie związane ze Świętami. 
Odbyło się też wręczenie nagród w konkursie 
Zaprojektuj ,,Kartkę Świąteczną”. w której nasi 
uczniowie Hubert Pawlica, Krzysztof Gach, 
Krystian Piątkowski, Kacper Nowak zdoby-
li wyróżnienie. Laureaci konkursu otrzymali 
cenne nagrody rzeczowe jak również zostali 
zaproszeni do zwiedzania wystawy „Bajkowy 

Świat”. Była to podróż przez bajkowe krainy 
dziecięcej wyobraźni-zaskakująca, pełna 
dźwięków i barw. Jej uczestnicy mogli m.in 
przejść przez magiczną bramę, jechać  zacza-
rowanym pociągiem, podziwiać czarodziejski 
ogród. Zarówno dzieci jak i dorośli opuszczali 
wystawę będąc pod ogromnym wrażeniem 
tego co zobaczyli i przeżyli.

Mikołaj i jego dwa wspaniałe elfy tego 
dnia mieli dużo pracy, rozdali setki prezentów, 
bawili się z dziećmi i organizowali konkursy 
w których można było wygrać cenne nagrody.

Bardzo dziękujemy całemu Zespołowi 
Europejskiego Centrum Bajki za ogromne za-
angażowanie i wprowadzenie w grudniowy 
świąteczny nastrój.

11.12.2015r. w naszej szkole odbył się 
Konkurs Recytatorski pod hasłem „Bawimy 
się słowami- wiersze Juliana Tuwima i Jana 
Brzechwy”. Celem konkursu było populary-
zowanie poezji dziecięcej wśród uczniów, 
oraz rozwijanie i prezentacja ich umiejętności 
recytatorskich. Przygotowaniem oraz prze-
prowadzeniem konkursu zajęła się p. Aneta 
Adamczak.

Wszystkie dzieci z dużym zaangażowa-
niem recytowały swoje ulubione wiersze m.in. 
takie jak: „Okulary”, „Samochwała”, „Na stra-
ganie” czy „Abecadło”. Część uczestników 
konkursu wzbogaciła swój występ o adekwat-
ny strój, rekwizyty oraz gest i ruch sceniczny. 
Po dokonaniu oceny występów, jury w skła-
dzie p. Jolanta Struska, p. Monika Ziomkow-
ska oraz p. Małgorzta Kamińska wyłoniło na-
stępujących zwycięzców:
miejsce I w klasie I-III- Oliwier Wiącek
miejsce I w klasie IV-VI - Wiktoria Radecka

Nagrodę publiczności otrzymała Wiktoria 
Radecka.

Wyróżnienia przyznano: Michalinie No-
wak, Kacprowi Nowakowi, Krystianowi Piąt-
kowskiemu, Hubertowi Pawlicy i Kamilowi 
Paprockiemu.

Przeprowadzony konkurs recytatorski był 
dla dzieci miłą przygodą i pokazał, że twór-
czość J. Tuwima i J. Brzechwy nadal jest po-
pularna wśród najmłodszych i dostarcza im 
wielu pozytywnych emocji.

Babcia i Dziadek są po rodzicach najbliż-
szymi osobami dla dzieci, dlatego 15 stycznia 
w Szkole Podstawowej w Gnieszowicach, od-
była się uroczystość z tejże okazji. 

Uroczystość otworzyła Dyrektor Szkoły, 
Jolanta Struska, która powitała przybyłych 
na uroczystość gości i złożyła im najserdecz-

niejsze życzenia. Dzieci z wielkim zaanga-
żowaniem prezentowały montaż słowno 
- muzyczny. Po złożeniu życzeń i wręczeniu 
własnoręcznie wykonanych upominków, nad-
szedł czas na słodki poczęstunek i rozmowy. 
Podczas spotkania panowała miła i serdeczna 
atmosfera. 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Koprzywnicy

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

13 stycznia 2016 r. w naszej szkole odbyła 
się uroczystość Święta Patrona Szkoły Włady-
sława Jasińskiego w 73 rocznicę Jego śmierci 
i 49 rocznicę nadania imienia szkole. Myślą 
przewodnią uroczystości były słowa „Aby 
pamięć przetrwała”. Obchody Święta Pa-
trona Szkoły rozpoczęła Msza św. odprawiona 
w budynku szkoły. Mszę św. koncelebrowali: 
ks. kanonik Jerzy Burek, ks. kanonik Jerzy 
.Rybusiński i ks. Paweł Sobania.  W wygło-

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
szonej homilii ks. Jerzy Burek przypomniał 
wielkie bohaterstwo patrona szkoły Władysła-
wa Jasińskiego i jego piękną postawę życio-
wą w tak trudnych czasach walki o wolność 
Ojczyzny. Kolejnym punktem uroczystości 
był montaż słowno-muzyczny  poświęcony 
Patronowi Szkoły. Z widowiska teatralnego 
przygotowanego przez uczniów emanowało 
przesłanie o bogatej osobowości Władysła-
wa Jasińskiego, jego wielkim zaangażowaniu 
w walkę o wolną ojczyznę. Uczniowie uka-
zali Człowieka-Patriotę, który jest doskonałym 
wzorem do naśladowania dla każdego z nas. 
Pani dyrektor Beata Dębowska przypomniała 
najważniejsze fakty z życia bohatera. Po czę-
ści artystycznej piękne wspomnienia-żywe do 
dziś, skierował do naszych uczniów pan major 
Wojciech Targowski, żołnierz Armii Krajowej. 
Pan Major podkreślił, że czuje się zaszczycony 

mogąc uczestniczyć w uroczystości, podczas 
której oddaje się hołd obrońcom ojczyzny-
-bohaterom czasów wojny i okupacji. Słowa 
do uczestników uroczystości skierowali drogą 
listową również: p. Stefan Świerczek, czło-
nek oddziału Jędrusie, przyjaciel Władysława 
Jasińskiego oraz p. Kazimierz Gul, żołnierz 
Armii Krajowej. Odczytała je pani wicedyrek-
tor Jolanta Bzduch. Uroczystość zakończyło 
złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie znicza 
przez delegację uczniów pod płytą poświęco-
ną Władysławowi Jasińskiemu. Święto Patrona 
Szkoły obchodziliśmy w gronie naszych gości 
i sympatyków. Uroczystość przygotowali: p. T. 
Majczak, p. A. Kolasińska, p. M. Komorow-
ska, p. M. Bochyńska, p. E. Tenderenda, ks. P. 
Sobania, p. M. Różyc wraz z uczniami naszej 
szkoły.

M. Bochyńska

Kolęda prozą, czyli opowieść wigilijna 

22 grudnia 2015 roku z okazji świąt Bożego 
Narodzenia grupa teatralna z ZSO im Papieża 
Jana Pawła II w Koprzywnicy przygotowała 
niezwykłe widowisko, spektakl oparty na opo-
wiadaniu Karola Dickensa „Opowieść wigi-
lijna”. Opiekę nad całością sprawowała pani 
Agnieszka Chmielowiec. 

W pierwszej części programu zachwyca-
liśmy się odtwórcami ról bohaterów kolędy 
prozą. Ebenezera Scrooge’a chyba nikomu 
nie trzeba przedstawiać. Ten nieprzyjemny, 
zrzędliwy, chciwy starzec w pewną Bożona-
rodzeniową noc przeżył coś, co odmieniło go 
zupełnie  i uczyniło innym człowiekiem. Nigdy 
nie wierzył w sens Świąt Bożego Narodzenia, 
ale niespodziewani goście, którzy go odwie-
dzili, sprawili, że sens ten objawił się przed 
nim w całej pełni. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczyła nam Aleksandra Wołek, jako od-
twórca głównej roli  Ebenezera Scrooge’a. Du-
żymi brawami nagrodzono: Łukasza Strójwąs 
w podwójnej roli ducha Marleya i ducha świąt 
przyszłych, Kacpra Piątkowskiego odtwarza-
jącego rolę kancelisty, Luizę Kurosad w roli 
siostrzenicy oraz Monikę Mazur i Weronikę 
Oszczudłowską w roli osób zbierających datki 
na biednych, a także Aleksandrę Misiak i Ka-
mila Żaka wcielających się w rolę duchów Bo-
żego Narodzenia.

Uroczystość uświetnił niewielki chórek 
uczniów, prezentując pieśni świąteczne. Przy 
dźwiękach organów, saksofonu i trąbki w kli-
mat świąt rodzinnych, pełnych tradycji i niepo-
wtarzalnego nastroju wprowadzili nas: Wikto-
ria Juda, Anna Wiśniewska, Karolina Pękala, 
Wiktoria Oszczudłowska, Mateusz Lichocki, 
Dawid Siudak, Piotr Kolasiński i Dawid Kozioł. 

Historia Scrooge’a z „Opowieści wigilijnej” 
stała się pretekstem do zagrania i wyśpiewania 
tego, co w okresie świąt jest najważniejsze. 
Było wspaniale, wzruszająco i profesjonalnie 
– dzięki zaangażowaniu wszystkich aktorów,  
którzy doskonale wczuli się w swoje role.

Uroczystość zakończona została trady-
cyjnymi życzeniami świątecznymi złożonymi 
wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom 
i pracownikom szkoły przez dyrektora pana 
Mirosława Sarzyńskiego.

XII Konkurs Kolęd i Pastorałek 
14 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół w Koprzywnicy, odbył się  XII Konkurs Kolęd i Pasto-

rałek Koprzywnica 2016. Tegoroczny konkurs Honorowym Patronatem objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Koprzywnica pan Marek Jońca.

W konkursie udział wzięli:
Szkoła Podstawowa w Niedźwicach. 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy. 
Szkoła Podstawowa w Strzegomiu.
Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Potoczku
Publiczna Szkoła Podstawowa im Oddziału Partyzanckiego Jędrusie w Sulisławicach.
Gimnazjum w Ślęzakach. 
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Osieku.
 Zespół szkół im. Jana Pawła II w Potoczku.
Zespół szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy. 
Publiczne Gimnazjum im. Oddziału Partyzanckiego Jędrusie w Sulisławicach.
Zespół Szkół  im. Jana Pawła II w Pysznicy. 
W skład komisji konkursowej weszli: pan Stanisław Kozioł, pan Marian Walewski, pan Andrzej 

Krakowiak, pan Jan Lipiński. Komisja pracowała wytrwale i po obradach wyłoniła zwycięzców. 
Zostali nimi:

W kategorii szkoła podstawowa:
 I miejsce: Gabriela Kozik-za kolędę „Nie było miejsca dla ciebie”
 II miejsce: Alicja Garas- za pastorałkę „Sianko na stół”
 III miejsce: Dominika Saramak- za pastorałkę „Kolęda dla nieobecnych”
W kategorii gimnazjum:
 I miejsce: Gimnazjum w Ślęzakach – za pastorałkę „Mario czy ty wiesz?”
 II miejsce: Zespół Szkół w Pysznicy – za kolędę „Lulajże Jezuniu”
 III miejsce: Gimnazjum w Osieku – za pastorałkę „Mario czy ty wiesz?”
Zwycięzcom gratulujemy!
Należy podkreślić, iż konkurs na stałe wszedł do harmonogramu uroczystości szkolnych i stał 

się ich integralną częścią.
Wszystkich uczestników zapraszamy za rok.
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

NAUKA RATOWANIA ŻYCIA 

BOGDAN WENTA – NASZYM GOŚCIEM

ZABAWA ANDRZEJKOWA
Przy dźwiękach skocznej muzyki mikso-

wanej przez DJ 28.11.2015r. bawiła się brać 
uczniowska nie tylko naszej szkoły, ale także 
jej absolwenci uczęszczający do gimnazjum 
w Koprzywnicy i Sulisławicach.

Samorząd Uczniowski prowadzony przez 
p. Sylwię Sado i p. Romana Pruś zorganizo-
wał wróżby andrzejkowe i konkurs tańca, do 
którego zgłosiły się uczennice z klasy V i VI. 
Wyłonienie zwyciężczyń konkursu odbyło się 
poprzez gromkie oklaski i w taki oto sposób 
I miejsce zajęły uczennice z klasy VI w skła-
dzie: Natalia Haja, Natalia Rząsa, Wiktoria 
Juda i Amelia Wałaszczyk. Wszystkie uczest-

niczki konkursu tańca z kl. V i VI otrzymały 
drobne upominki ufundowane przez dyrektora 
szkoły i DJ.

NA NARTACH PO PUCHAR

W dniu 12.02.2016 r na stoku narciarskim 
w Konarach odbyły się II Mistrzostwa Powiatu 
Sandomierskiego w narciarstwie zjazdowym 
szkół podstawowych w kategorii dziewcząt 
i chłopców w konkurencji slalom gigant.

Do rywalizacji przystąpiło ponad 40 za-
wodników i zawodniczek ze szkół w Sando-
mierzu, Koprzywnicy, Klimontowa, Chobrzan, 
Niedźwic i Gnieszowic.

Zawodnicy podzieleniu zostali na 4 katego-
rie, a mianowicie dziewczęta klasy I-III, chłop-
cy klasy I-III, dziewczęta klasy IV-VI i chłopcy 
klasy IV-VI.

Fundatorem nagród było starostwo powia-
towe w Sandomierzu, PZU Sandomierz, bur-
mistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy, wójt 
Gminy Klimontów oraz sponsorzy indywidu-
alni.

Wyniki:

Dziewczęta klasy I-III

Aleksandra Zimnicka Sp Klimontów
Kornelia Dudek Sp Klimontów
Urszula Kapuściska Sp Niedźwice

Chłopcy klasy I-III

1. Jan Toś  SP Niedźwice
2. Michał Baran SP Niedźwice
3. Jakub Pruś SP Niedźwice

Dziewczęta klasy IV-VI

1. Oliwia Twaróg SP Niedźwice
2. Marcelina Klimowicz SP Niedźwice
3. Wiktoria Karczmarska SP Niedźwice

Chłopcy klasy IV-VI

1. Jakub Binięda SP Sandomierz nr 1
2. Mateusz Duma SP Niedźwice
3. Igor Latkowski SP Sandomierz nr 1

Organizatorem zawodów była Szkoła Pod-
stawowa w Niedźwicach, Uczniowski Klub 
Sportowy Junior Niedźwice i Stok Narciarski 
Konary.

Najlepszym zawodnikiem zawodów która 
uzyskała najlepszy czas obu przejazdów zosta-
ła zawodniczka Sp Niedźwice Oliwia Twaróg.

26 listopada 2015 roku w naszej odbył się 
pokaz udzielania pierwszej pomocy. Udział 
wzięli uczniowie z klas IV - VI, zaś przepro-
wadzili go pracownicy – ratownicy medyczni 
Grupy Ratowniczej PCK w Sandomierzu. Ra-
townicy zademonstrowali użycie podstawo-
wego sprzętu ratującego życie. Omówili kilka 

podstawowych i najczęstszych sytuacji z  ja-
kimi styka się człowiek w życiu oraz udzieli-
li wskazówek jak pomóc w poszczególnych 
przypadkach tak, aby nie wyrządzić jeszcze 
większej krzywdy, a udzielić pomocy. 

Ratownicy pokazali m.in. jak wykonać re-
suscytację na niemowlęciu, dziecku i osobie 
dorosłej, a także zademonstrowali jak popraw-
nie użyć defibrylatora.

Kolejnym etapem były ćwiczenia praktycz-
ne podczas których uczniowie sami wykony-
wali ćwiczenia. W trakcie zajęć dzieci zadawa-
ły pytania, ratownicy zaś z wielką cierpliwości 
i dokładnością udzielali odpowiedzi. 

Była to bardzo pouczająca lekcja i dla dzie-
ci, i dla nauczycieli. 

Wyjątkowy gość odwiedził Szkołę Pod-
stawową w Niedźwicach dnia 27 listopada 
2015 roku. Był nim Bogdan Wenta – polski 
piłkarz ręczny i trener piłki ręcznej, w latach 
2004-2012 selekcjoner reprezentacji Polski 
mężczyzn. Od 2014 roku poseł do Parlamentu 
Europejskiego VIII kadencji.

W naszej szkole wystąpił właśnie w po-
dwójnej roli – jako sportowiec i polityk, i tak 
też został przedstawiony przez dyrektora 
Krzysztofa Chmielowca.

Najpierw nasz gość spotkał się z ucznia-
mi klasy VI, którym przedstawił krótką histo-
rię Unii Europejskiej, jej zadania, cele i zasady 
funkcjonowania. Podkreślił, jak ważną rolę w 
dzisiejszym świecie odgrywa właśnie ta wspól-
nota państw.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z 
uczniami naszej klasy sportowej, którzy roze-
grali mecz piłki ręcznej. Pan Wenta obserwo-
wał zajęcia, a potem je omówił, skomentował, 
zasugerował pewne rozwiązania. Zauważył 
też kilka talentów wśród naszych podopiecz-
nych, jednak nie ukrywał, że przed nimi jest 
wiele lat ciężkiej pracy.

Nasz gość był mile zaskoczony tym, że 
taka niewielka szkoła posiada Ośrodek Szko-
lenia Piłki Ręcznej. Jesteśmy przykładem, że 
chcieć to móc.

Wyraził także gotowość pomocy w sferze 
sportowej.

Dla całej społeczności szkolnej to była wy-
jątkowa wizyta.

21 listopada to Światowy Dzień Życzli-
wości. W naszej szkole był on obchodzony po 
raz pierwszy. Wprowadzeniem do tematu była 
tematyczna gazetka, która propagowała dobre 
zachowania i maniery. W tym dniu ucznio-
wie szkoły uczestniczyli w prelekcji na temat: 
,,Prawa i obowiązki ucznia” oraz wysłuchali 
piosenki pt. ,,W przyjaźni tkwi siła”. W każdej 
klasie odbyły się  wybory na najżyczliwszego 
ucznia. Osobom wyróżnionym w klasie, jako 
„najbardziej życzliwe” pedagog szkolny wrę-
czyła ORDER ŻYCZLIWOŚCI. Oto następujące 
wyniki wyborów w poszczególnych klasach:

Klasa I- Urszula Kapuścińska
Klasa II- Bartosz Pruś
Klasa III- Kamil Koziarski
Klasa IV- Amelia Błąd
Klasa V – Wiktoria Kaczmarska
Klasa VI- Aleksandra Marzec

Jest taka piękna kraina, gdzie dzień się ... 
   Jest taka piękna kraina, gdzie dzień się uśmiechem zaczyna. 
   Kiedy staniemy tak naprzeciw siebie, 
   Ty uśmiechnij się do mnie a ja do Ciebie.

Mamy nadzieję, że obchody Dnia Życzli-
wości staną się już w naszej szkole tradycją, 
dlatego z niecierpliwością czekamy na kolejny 
rok. A tymczasem starajmy się być dla siebie 
mili i życzliwi każdego dnia. 
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Na terenie Gminy Koprzywnica rozpoczął  działalność Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” 
Koprzywnica, siedzibę klubowi udostępnił Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Ko-
przywnicy. Klub został wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Starostę Sandomierskie-
go pod numerem 25  i tym samym uzyskał osobowość prawną. Celem klubu m. in. jest rozwijanie 
kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży, kształtowanie pozytywnych cech charakteru 
i osobowości dzieci i młodzieży, integrowanie środowisk uczniowskich i rodzicielskich.

Kilkunastu chłopców z klas pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej, pod okiem profesjonal-
nego trenera Pana Jacka Kurantego, poznaje tajniki piłkarskiego rzemiosła. Treningi, odbywają się 
dwa razy w tygodniu na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy. Podczas zajęć 
oprócz nauki technik i taktyk w dyscyplinie piłki nożnej, trener stawia również nacisk na ogól-
norozwojowe przygotowanie dzieci. Zajęciom towarzyszy miła sportowa atmosfera oraz zdrowa 
rywalizacja w duchu „fair play”.

Młodym sportowcom życzymy wytrwałości i wielu sukcesów sportowych!
Zostańcie sympatykami lub członkami UKS „Sokół” Koprzywnica. Wystarczy tylko wypełnić 

deklarację i opłacić składkę członkowską w wysokości 30zł/ rok. Liczba miejsc ograniczona.
Prezes UKS „Sokół” Koprzywnica - Pan Łukasz Słowik tel.783-802-988
mail: uks.sokol.koprzywnica@gmail.com

ADRES: Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Koprzywnica 
ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica

Iwona Stec

Karate Kyokushin to najbardziej zna-
ne i popularne karate kontaktowe na świecie. 
W dosłownym tłumaczeniu oznacza dążenie 
do poznania prawdy. Pomysłodawcą stylu 
jest Masutatsu Oyama, twórca potężnej mię-
dzynarodowej organizacji karate, który zasły-
nął m.in. walcząc z bykami i narzucając sobie 
morderczy rygor samotnych wielomiesięcz-
nych treningów w górskich lasach. 

Sandomierska sekcja karate działa na tere-
nie Powiatu Sandomierskiego od ponad 25 lat. 
Trenerem i założycielem jest sensei Andrzej 
Orłowski, kilkukrotny mistrz Polski odnoszący 
liczne sukcesy w zawodach w kraju i zagrani-
cą. Został uznany za najlepszego trenera roku 
2011 Powiatu Sandomierskiego. We wrześniu 
2012 r. zdobył kolejny stopień mistrzowski 4 
dan. Wychował wielu zawodników i trenerów, 
którzy odnoszą duże sukcesy w sportach wal-
ki. Bierze czynny udział w życiu społeczno-
-kulturalnym powiatu sandomierskiego. 

Od roku 2013r. treningi karate dla dzieci 
odbywają się również w Koprzywnicy w bu-
dynku domu kultury, a zajęcia prowadzi sensei 
Jarosław Winkler. W styczniu 2016r. w Ko-
przywnicy miał miejsce egzamin młodych 
adeptów karate, który przeprowadził sensei 
Andrzej Orłowski. Wielu uczniów po egza-
minie cieszy się nowym kolorem pasa, który 
jest podstawowym źródłem mówiącym o osią-
gnięciach i ukazuje, ile jeszcze karateka musi 
się nauczyć. Poziom osiągnięty w nauce ka-
rate oznaczany jest kolorem pasa i dokładnie 
odzwierciedla nabyte umiejętności. Do sekcji 
karate w DK wciąż trwają zapisy, jeżeli ktoś 
interesuje się tą dyscypliną sportu istnieje moż-
liwość zapisania się na zajęcia, które odbywają 
się w każdą środę i piątek o godz. 16:00.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Koprzywnica

Treningi Karate Kyokushin

Działalność Klubu obejmuje:
- prowadzenie zajęć karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
- zajęcia z samoobrony dla kobiet, 
- organizacja zawodów karate w Sandomierzu, 
- współpraca z instytucjami samorządowymi i Urzędem Miasta Sandomierza, 
- organizacja obozów letnich i zimowych.
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Zaczęło się bardzo skromnie od jednej osoby, a dziś Koprzywnickie Morsy liczą już sześciu 
członków i zyskują coraz większą popularność, zarażając kolejnych odważnych, i wierzą, że ko-
lejne osoby dadzą się przekonać do uroków pływania w lodowatej wodzie. Oprócz czynnych 
morsów hartujących swoje organizmy, wokół akwenu gromadzą się także sympatycy  kąpieli 
zimowych, którzy z brzegu dopingują poczynania śmiałków.

Warto wiedzieć, że dla morsowania nie ma ograniczeń wiekowych i niesie ze sobą wiele 
korzyści. Przyjmuje się, że przygodę z morsowaniem można zacząć już w wieku 3-4 lat i kon-
tynuować ją do późnej starości. Morsowanie prowadzi nie tylko do wyleczenia różnych chorób, 
lecz może być stosowane jako działanie profilaktyczne w stosunku do różnych schorzeń - np. 
chorób serca i układu krążenia. Co ważne hamuje również procesy starzenia i działa odmładza-
jąco na organizm. Starsi ludzie, którzy kąpią się w zimie wyglądają coraz lepiej - są silniejsi i mają 
większą radość życia. Tego nie zapewnią nam żadne ciepłe napoje. Morsowanie wykazuje po-
zytywne działanie na szereg chorób i schorzeń, m.in. przeziębienie, astmę, reumatyzm, migrenę, 
wysokie ciśnienie, wrzody żołądka czy choroby skóry.

Warto sobie uświadomić, że morsowanie to nie tylko kąpiele. Nieodłącznym jego elementem 
jest solidna rozgrzewka. Wejście bez niej do lodowatej wody jest absolutnie wykluczone. Aby 
wzmocnić mechanizm termoregulacji, ważne jest, aby przed morsowaniem dostatecznie zaopa-
trzyć organizm w tlen. Uzyskać to można za pomocą ćwiczeń i sportów aerobowych (np. bie-
ganie, jazda na rowerze), które zapewnią nam dodatkową produkcję ciepła, w rezultacie której 
krew i tkanki nasycą się odpowiednio tlenem.

Amatorzy zimnych kąpieli zachęcają do cyklicznych spotkań, które odbywają się w każdą 
niedzielę o godz. 10.00 nad Zalewem Koprzywnickim, poczynając od listopada, a kończąc w 
marcu.

Uczniowski Klub Sportowy Arka działa od 2002 roku. Obecnie prowadzone są zajęcia w pię-
ciu sekcjach. 

I – Sekcja Turystyki rowerowej 
W lipcu został zorganizowany rajd rowerowy Koprzywnica – Częstochowa 

II – Sekcja Kajakarska
Organizowane były spływy kajakowe Wisłą, wyjazdy na Jezioro tarnobrzeskie, oraz nauka 

pływania kajakiem podczas obozu sportowego w Żabince na mazurach

III – Sekcja Piłki Siatkowej
Zorganizowano turniej piłki siatkowej podczas „Pikniku Cysterskiego”, reprezentanci Klubu 

uczestniczyli w plażowym turnieju piłki siatkowej w Koprzywnicy, a także prowadzono naukę 
gry w piłkę siatkową na boisku Arki oraz podczas obozu sportowego w Żabince

IV – Sekcja Piłki Nożnej
Nauka gry w piłkę nożną prowadzona jest poprzez treningi, które odbywają się w dwóch gru-

pach wiekowych, dla chłopców ur. w 2003r. i młodszych oraz dla seniorów, z których większość 
to studenci. Działalność w tej sekcji powadzona była na Stadionie przy parafii p.w. Świętego 
Floriana w Koprzywnicy oraz na hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Koprzywnicy. 
Szkoleniami i treningiem obecnie objętych jest 25 zawodników młodszych oraz 22 seniorów. 
Treningi prowadzone są przez p. Wojciecha Ciacha i Ks. Marka Walczaka. 

Rozgrywki, które były prowadzone w tej sekcji można podzielić na dwie grupy:
Rozgrywki międzygminne
Reprezentanci UKS „Arka” są przedstawicielami Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasiń-

skiego w Koprzywnicy oraz studentami. Występują w zawodach gminnych oraz wojewódzkich. 
Uczestniczyli w Turnieju Siatkowej Piłki Plażowej nad zalewem w Koprzywnicy –I i II miejsce, 
brali udział w eliminacjach gminnych VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska – 
I miejsce, uczestniczyli w XIII Diecezjalnym turnieju ministrantów w piłkę nożną halową – 16 
drużyn, „Arka” II miejsce. Zawodnicy „Arki” grali także w Halowej Amatorskiej Lidze piłki Noż-
nej w Sandomierzu.

Uczestnictwo w lidze wiosennej i jesiennej
W 2015 roku zawodnicy „Arki” brali udział w rozgrywkach ligowych Świętokrzyskiego 

Związku Piłki Nożnej w kategoriach: 
w rundzie wiosennej Młodzik Młodszy, - grupa półfinałowa 2 miejsce w tabeli, seniorzy klasa 

B rozegrali mecz barażowy o awans do klasy A z drużyną UKS Baćkowice. 
W rundzie jesiennej: Młodzik Starszy – 2 miejsce w tabeli oraz seniorzy klasa B – 7 miejsce 

w tabeli.
UKS „Arka” bierze udział w imprezach sportowych i integracyjnych. W roku 2015 Arka ro-

zegrała sparingi z drużynami OKS Opatów, GKS Świniary, Piast Osiek, Koniczynka Ocin, Strażak 
Bidziny, GKS Obrazów, Huragan Wilczyce, Wisła Szczucin, Zryw Zbigniewice zorganizowano 
mecz przyjaźni Koprzywnica – Gnieszowice. 

Działania UKS Arka na przestrzeni lat

Koprzywnickie Morsy 
rosną w siłę!

V – Sekcja Sportów Zimowych 
Prowadzona była nauka jazdy na nartach w Zawoi, na łyżwach podczas obozu sportowego 

w Suchej Beskidzkiej, organizowano wyjazdy na lodowisko do Tarnobrzegu. 

Pozostała działalność
UKS „Arka” ponadto zorganizował „Ferie z Arką” (zajęcia na siłowni, tenis stołowy), obozy 

sportowe: zimowy w Suchej Beskidzkiej dla 18 osób oraz letni w miejscowości Żabinka na ma-
zurach dla 30 osób, oraz metodyczno-szkoleniowy w Suchej Beskidzkiej dla 15 osób, w sierp-
niu prowadzone były lekcje pływania nad zalewem w Koprzywnicy, a od jesieni organizowane 
były wyjazdy na basen do Sandomierza. Ponadto w styczniu zostało zorganizowane spotkanie 
opłatkowe dla członków i sympatyków Klubu, w czerwcu i w grudniu spotkanie integracyjne dla 
zawodników „Arki” oraz ich rodziców, a także 2 dniowy wyjazd integracyjny do Janowa Lubel-
skiego i Zamościa.

Od lewej: Andrzej Wojsa, Jacek Siudak, Szczepan Zwolski, Paweł Klubiński i Łukasz Motyl.
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„Piłka jest okrągła, a bramki są dwie” – sło-
wa wypowiedziane przez Kazimierza Górskie-
go. Najlepszego trenera polskiej reprezentacji 
w piłce nożnej. Po latach tak prosta fraza stała 
się kultowym cytatem i określeniem na zasady 
jakie przyświecają tej dyscyplinie. Bo co jest 
takiego niebywałego w piłce nożnej, że stała 
się fenomenem sportowym? składają się na 
ten sukces dwa czynniki: prostota i możliwość 
interakcji z rówieśnikami. Atmosferę podgrze-
wa także rywalizacja i piękno strzelonych goli, 
tych na podwórku za domem i niezapomnia-
nych na arenach międzynarodowych, pod-
czas mistrzostw globu czy Europy. Grę w po-
pularną „nogę” spotkamy w każdej szerokości 
geograficznej. Jest ona polskim sportem na-
rodowym, a w niektórych krajach jest objęta 
niezwykle mocnym kultem. W Polsce bardzo 
mocno zakorzeniona dyscyplina sportu moty-
wuje ludzi do organizowania wszelakich tur-
niejów, pucharów i rozgrywek. Nawet w naj-
mniejszych miejscowościach można spotkać 
drużyny amatorskie lub pół zawodowe. Nasz 
kraj prężnie rozwija się pod znakiem infra-
struktury sportowej. Posiadamy specjalistycz-
ne hale sportowe czy orliki, gdzie nie ważne 
o której porze dnia, można wziąć piłkę i paru 
kolegów by aktywnie spędzić czas. 

Na zakończenie ferii zimowych 30 stycz-
nia, wszyscy chętni mogli rywalizować w XII 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej o puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy oraz Komisją Oświaty, 
Kultury, Ochrony Zdrowia, Opieki społecznej, 
Sportu i Turystyki Rady  Miejskiej w Koprzyw-
nicy. Patronatem i  współorganizatorem tego 
turnieju był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu naszej miejscowości. 

Do tegorocznego turnieju zgłosiło się sie-
dem drużyn. Wśród zespołów znajdowały 
się ekipy z naszej gminy, obrońcy tytułu mi-
strzowskiego, a nawet legitymujący się przy-
należnością do chińskiego klasztoru Shaolin 
zawodnicy z miejscowości Gnieszowice. Ze-
społy podzielono na dwie grupy, wylosowano 
drużyny i wedle harmonogramu zaczęto roz-
grywki o puchar.

Pierwszym meczem, który zaczął roz-
grywki była rywalizacja drużyny broniącej ty-

Wyniki:

 I. Koprzywnica I
 II. Dmosice 
 III. Shaolin Kung Fu Gnieszowice

Indywidualne wyróżnienia:

Najlepszy bramkarz – Tomasz Oszczudłowski
Król Strzelców – Sylwester Rowiński (Dmosice)

Drużyna Fair Play:

Auto – Agro – Serwis Koprzywnica 
Zdzisława Nasternaka

Sędziowie:

Tomasz Szmuc
Krzysztof Dywan

Za nami już XII Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej

tułu z Koprzywnicy oraz zespołu z Dmosic. 
Mecz zakończył się wygraną tych drugich 
3:1, co mogło zwiastować wielce ciekawą 
rozgrywkę w pierwszej grupie. W drugim me-
czu grupy A sprawdziły się drużyny Ciszycy 
i zespołu Agro – Auto Serwis z Koprzywnicy. 
Wynik 3:0. Druga grupa przysporzyła zebra-
nej widowni wiele emocji. Sytuacja w grupie 
była niezwykle zacięta do ostatniego meczu, 
gdzie w ogólnym rozrachunku trzeba było ro-
zegrać dogrywkę, która wyłoniła drugi zespół, 
który miał zagrać w strefie pucharowej. Tym 
zespołem, po kapitalnym meczu była ekipa 
z Trzykós. W pierwszej grupie fenomenalną 
dyspozycją mogli pochwalić się zawodnicy 
z Dmosic, którzy wygrywając wszystkie swo-
je mecze, prowadzili w tabeli z imponującym 
bilansem bramek 15 strzelonych przy tylko 
jednej straconej. Żeby zmazać złe wrażenie 
po pierwszym meczu, ekipa broniąca tytułu 
rozegrała kapitalne mecze przeciwko Ciszycy 
i zespołowi Agro – Auto – Serwis. Wydawać 
by się mogło, że z każdym kolejnym meczem 
predyspozycja ubiegłorocznych mistrzów za-
czyna wracać na odpowiednie tory.

Po morderczym tempie meczów grupo-
wych organizatorzy imprezy zarządzili 30 
minutową przerwę. Podczas przerwy można 
było poczęstować się herbatą, kawą i zjeść 
posiłek. Taka alternatywa pomogła dodać 
krzepy zawodnikom i wykrzesać z siebie siły 
na najważniejsze mecze podczas turnieju.

Pierwszy półfinał miał mierzyć ze sobą 
zespoły z Koprzywnicy i Gnieszowic. Emocje 
było czuć na parkiecie i widowni. Zawodnicy 
podeszli do meczu bardzo profesjonalnie. Za-
cięty opór w obydwóch defensywach, finezyj-
na ofensywa i znakomita predyspozycja gol-
kiperów nie wyłoniła zwycięzcy w przeciągu 
10 minut regulaminowego czasu gry. Zwycię-
ska drużyna miała zostać wyłoniona po rzu-
tach karnych. Więcej zimnej krwi zachowali 
zawodnicy z Koprzywnicy wygrywając 3:2. 
W drugim półfinale wszystko rozstrzygnęło 
się w 10-minutowym wymiarze czasowym. 
Dmosice pokazując duże umiejętności i pracę 
zespołową wygrali z drużyną z Trzykós 3:0. 
Miejsce o 3 miejsce można by określić mia-
nem „Gminnego Derby”. Lepszym zespołem 
i ostatecznie 3 miejsce zajęła drużyna Shaolin 
Kung Fu Gnieszowice. Finał wysuwał wie-
le pytań o to czy korona mistrzów turniejów 
zostanie zdetronizowana czy zostanie na swo-

im miejscu w Koprzywnicy. Mecz zaczął się 
wspaniale dla ekipy z Dmosic. Strzelili bramkę 
i wydawać by się mogło, że kontrolują prze-
bieg spotkania. Drużyna z Koprzywnicy jed-
nak pokazała charakter i powoli oraz sukce-
sywnie zaczęła punktować zespół z Dmosic. 
Opłaciło się czekać na szanse bramkowe. 
Kiedy już była okazja do zdobycia gola, za-
wodnicy z Koprzywnicy stawali się bezlitosny-
mi egzekutorami. Wynik meczu finałowego to 
3:1 i Koprzywnica zatrzymała puchar u siebie. 
Tradycyjnie po zakończonych rozgrywkach 
zostały wręczone medale i dyplomy. Zrobio-
no sobie pamiątkowe zdjęcia i w atmosferze 
sportowego ducha kolejny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej stał się historią.


