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Świetlice te są miejscem organizacji czasu wolnego dzieci 
i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkań-
ców wsi.

W ramach spotkań prowadzone są zajęcia plastyczne, ta-
neczne, sportowe, kulinarne, edukacyjne, siatkówka dla dzieci 
i młodzieży, gry i zabawy stolikowe oraz zabawy na świeżym 
powietrzu.

W świetlicach organizowana jest również nauka gry w sza-
chy, celem zajęć jest przyswojenie przez uczestników podstaw 
gry  i ujawnienie ewentualnych uzdolnień matematyczno-ana-
litycznych.

ŚWIETLICE WIEJSKIE 
BESZYCE, NIEDŹWICE I DMOSICE

ZAPRASZAMY DO ŚWIETLICY

Z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy od 1 kwietnia bieżącego roku w gmi-
nie Koprzywnica rozpoczęły się zajęcia w świetlicach wiejskich w miejscowości Beszyce, 
Niedźwice i Dmosice
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Wszystkie zajęcia mają na celu wprowadzić atmosferę 
swobodnego działania, aby każde dziecko niezależnie od jego 
uzdolnień i możliwości mogło się wykazać. Bardzo ważne jest,  
by były to tematy (zajęcia), które je szczególnie interesują. 

W świetlicy odbywają się imprezy okolicznościowe.
W ostatnim czasie wychowankowie  Świetlic Wiejskich ba-

wili się na imprezach zorganizowanych w ramach Dnia Dziecka.
Nadrzędnym celem jest, aby placówki te stały się miejscem 

spotkań oraz ośrodkami życia kultury dzieci i młodzieży szkol-
nej.

Bożena Mróz
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Fotografia to ludzie. Po pierwsze ludzie, którzy oddając się pasji fotografowania uwieczniali 
życie, rozgrywające się tuż obok. Życie dla wielu zwyczajne, nieciekawe, lecz wystarczy uchwy-
cić je wrażliwym okiem, zapisać na kliszy, aby powstały piękne, kryjące w sobie wiele treści 
obrazy. Takim właśnie pasjonatem był Adam Antończyk, który fotograficznego fachu uczył się 
Tarnobrzegu w zakładzie fotograficznym stryja Józefa. Po kilku latach, osiadł w Koprzywnicy, 
znalazłszy tu miłość.  O tej historii i wielu innych dowiedzieliśmy się od jego żony, Marianny 
Antończyk. W Koprzywnicy w latach 50. XX w. działał również drugi fotograf, Tadeusz Partyka. 
O tym wiemy od Ewy Partyki, jego synowej.

Po drugie fotografia to mieszkańcy Koprzywnicy uwiecznieni na zdjęciach, przy pracy 
i w czasie odpoczynku, w sytuacjach uroczystych i luźnych spotkaniach. Gdy dziś, po latach 
oglądamy stare fotografie rozpoznajemy na nich znajome twarze ludzi, wracają wspomnienia, 
odtwarzają się obrazy przeszłości. Na tym właśnie polega magia fotografii. 

W naszych poszukiwaniach poza Marianną Antończyk dotarliśmy również do innych ludzi, 
którzy pokazali nam swoje, rodzinne archiwa fotograficzne. Spotkaliśmy się z Janem Ordonem, 
z zawodu cholewkarzem, który swoją pasję do twórczego majsterkowania kontynuuje tworząc 
repliki armat czy wozów drabiniastych. Gościliśmy też u Balbiny Goryckiej, od której dowiedzieli-
śmy się między innymi o jej mężu podróżniku, który przemierzał wzdłuż i wszerz przedwojenną 
Polskę prowadząc, zachowany do dziś dziennik z podróży. Z kolei Kazimiera Modras z uśmiechem 
na ustach opowiada o latach dzieciństwa, gdy podczas długich jesienno-zimowych wieczorów 
siedząc przy piecu słuchała z wypiekami na twarzy opowieści swojego dziadka Michała. 

Spotkaliśmy się z wieloma innymi mieszkańcami. Oprócz otrzymanych fotografii, zebraliśmy 
wiele ciekawych opowieści. Udało nam się zeskanować ponad 700 zdjęć użyczonych przez: 
Mariannę Antończyk, Jana Beksińskiego, Joannę Beksińską, Stanisławę Beksińską, Krystynę Bo-
kwę, Annę Ćwiertniewską, Krystynę Drzałowską, Elżbietę Floras, Marię Kalinowską, Julię Kuro-
sad, Janinę Materkowską, Dorotę Milarską, Kazimierę Modras, Annę Motyl, Marię Olszewską, 
Jana Ordona, Halinę Ostrowską, Mirosławę Ostrowską, Ewę Partykę, Marię Płanetę, Małgorzatę 
Sarzyńską, Antoninę Staszczak, Wacławę Stelmach, Marię Tokarską, Annę Toś, Teresę Wach, 
Agnieszkę Żwirek, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Koprzywnicy. Zapraszamy do kon-
taktu z Domem Kultury tych z Państwa, do których jeszcze nie dotarliśmy, a którzy chcieliby 
użyczyć nam swoje archiwalne zdjęcia.

Akcja zbierania i skanowania zdjęć była pierwszym etapem projektu, drugą częścią, sta-
nowiącą jego sedno są dwutygodniowe warsztaty fotograficzno-archiwalne dla młodzieży. 
Wystartowaliśmy z nimi 1 lipca. Spotykamy się w Domu Kultury i w plenerze, odwiedzamy 
mieszkańców, poznajemy historie ich życia i tego jak zmieniała się Koprzywnica i życie w niej. 
Poznajemy historię miasta odczytując ją ze starych zdjęć, ale nie zapominamy przy tym o pod-
stawach warsztatu fotograficznego, który poznajemy poprzez różne fotograficzno-animacyjne 
ćwiczenia. Fotografujemy współczesną Koprzywnicę i jej mieszkańców. W ramach warsztatów 
zorganizowaliśmy również 10 lipca akcję p.t. studio fotograficzne „Pod Chmurką”,  podczas któ-
rej robiliśmy portrety mieszkańcom Koprzywnicy i okolic pod kościołami Matki Bożej Różańco-
wej i św. Floriana. 

16 lipca o 15:00 zapraszamy do Domu Kultury na podsumowanie projektu i pokaz archiwal-
nych zdjęć z Koprzywnicy zgromadzonych od mieszkańców w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań na facebooku: Koprzywnica PatrzyMy
https://pl-pl.facebook.com/Koprzywnica-PatrzyMy-611910495651147/

Kazimierz Brzeziński, Pola Rożek

Koprzywnica
Patrzy/My

Koprzywnica Patrzy/My to projekt łączący w sobie fotografię i historię dofinansowany 
przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Projekt Koprzywnica Patrzy/My, maj-sierpień 2016 r., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 
koordynacja: Pola Rożek, Kazimierz Brzeziński.
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
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Piknik cysterski
19.06.2016r. przy parafii Św. Floriana na terenie dawnych cysterskich ogrodów już po raz 

ósmy odbył się Piknik Cysterski „W cieniu cysterskiej jabłoni”. Organizatorzy jak zwykle przygo-
towali ciekawy i bogaty program. Tegoroczny piknik rozpoczął się kolorową paradą i show ta-
necznym w wykonaniu grup dziecięcych i młodzieżowych z terenu naszej gminy. Zgromadzeni 
wysłuchali kazania cysterskiego z zabytkowej ambony wygłoszonego przez ks. Marcina Grzyba 
z Osieka. Były  zabawy i rozgrywki sportowe piłki siatkowej i nożnej, biegi przełajowe, 
biegi w spodniach z trzema nogawkami, bieg z babą, bieg w „kamiziołce” czy prze-
ciąganie liny, jazda na szalonym rowerze i wiele innych „nietypowych” konkurencji. 
Barwnie i rytmicznie w różnych układach prezentowały się sekcje taneczne z domu 
kultury (Mażoretki, Samba, Black Stars), z przedszkola, szkoły w Gnieszowicach oraz 
gościnna grupa taneczna Polish Hard Team.

W trakcie pikniku nie zabrakło także akcentów muzycznych na estradzie. Uczestnicy impre-
zy mogli wysłuchać wokalnych występów artystycznych dzieci z przedszkola „Pod sosnami”, 
ze szkół w Koprzywnicy, Gnieszowicach, Niedźwicach, domu kultury a także koncertu akorde-
onowego  i skrzypcowego w wykonaniu Bartosza Rzepki i Bartosza Biskupa. Szczególną uwagę 
zebranych zwróciły prezentacje młodych utalentowanych artystów: solistki Karoliny Kołodziej, 
grupy wokalnej z ZSO Koprzywnica, czy zespołu muzycznego Nom Omnis. W piknikowe bie-
siadowanie znakomicie włączył się też zespół ludowy „Powiślanie” ze swoim szerokim repertu-
arem artystycznym. 

Wśród atrakcji była możliwość tradycyjnego zwiedzania z przewodnikiem pocysterskiego 
zespołu-klasztorno kościelnego,  gry terenowej „W poszukiwaniu cysterskiego skarbu” czy 
wyprawa na wieżę widokową tzw. „kulawkę” by podziwiać malowniczy widok na Koprzywnicę. 
O godz.18.00 w kościele św. Floriana odprawiona została msza w rycie trydenckim, a tuż po jej 
zakończeniu zaprezentowane zostało przez grupę teatralną przy ZSO  w Koprzywnicy „Dream 
Team” pod okiem opiekuna Agnieszki Chmielowiec niezwykłe widowisko z okazji 1050-lecia 
Chrztu Polski- I tak zaczęła  się Polska. W tym dniu można było zamówić sobie portret wykonany 
ołówkiem przez artystę rysownika Tomasza Staszewskiego.

Nie zabrakło też różnych przysmaków i tradycyjnych potraw a to za sprawą konkursu ku-
linarnego „Złote jadło”. Wyszukane  receptury tym razem z dodatkiem dziko rosnących roślin 
jadalnych prezentowane były przez mieszkańców: zupa z młodych pokrzyw przez Zbigniewice 
Wieś, szczawiówka przez Gnieszowice, wiosenna zupa szczawiowa z pokrzywą przez KGW 
w Koprzywnicy, poliwka z lebiodo przez KGW Sośniczany, pierogi z jagodami polewane kwaśną 
śmietaną przez Radę Sołecką z Krzcina, pierogi z serem i miętą przez Radę Rodziców przy ZSO 
w Koprzywnicy, pierogi serowo-ziemniaczane z dodatkiem mięty polnej przez KGW z Błonia, 
a także syrop z kwiatów czarnego bzu  przez KGW z Dmosic i miód z mniszka lekarskiego przez 
zespół ludowy „Powiślanie”. W tym roku komisja konkursowa (w składzie: Irena Godyń, Edyta 
Młodochowska, Tomasz Mazur) postanowiła wyjątkowo przyznać dwie główne nagrody tj. dwa 
Moździerze Mnicha dla Haliny Knap z KGW Sośniczany za poliwke z lebiodo i dla duetu Geno-
wefy Mazur i  Anny Prokop ze Zbigniewic Wsi za zupę z młodych pokrzyw.

Na płycie boiska rozstawiono różne kramy w których każdy mógł wybrać coś dla siebie,  na  
najmłodszych czekała przygotowana strefa dobrej zabawy- wesołe miasteczko a na zgłodnia-
łych ciasta, lody i inne smakołyki.

Zwieńczeniem pikniku o godz. 21.00 był Apel Maryjny, podczas którego z wieży kościelnej 
rozbrzmiał na cztery strony świata utwór Maryjo Królowo Polski wykonany na trąbce przez  Ma-
riusza Czachowskiego z MOD Koprzywnica.   

Piknikowi towarzyszyła wspaniała słoneczna pogoda, radosna atmosfera, dobra zabawa 
i uśmiech na twarzach tych najmłodszych i tych trochę starszych mieszkańców naszej gminy. 
Znakomicie w rolę konferansjera i prowadzącego tegoroczny piknik, wcieliły się tym razem, 
fantastyczne, posiadające niezwykłe poczucie humoru animatorki – Jolanta Bzduch i Lucyna 
Zwolska.

A.S.

W niedzielę 26 czerwca 2016r. na placu przy Kościele Matki Bożej Różańcowej w Koprzyw-
nicy odbył się Parafialny Piknik Rodzinny. Piknik rozpoczęła Msza św. w intencji parafian.

Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy przeszli na przygotowany plac przy kościele na 
dalszą część świętowania.

Ks. Proboszcz Wiesław Surma; podziękował wszystkim za tak liczne przybycie i życzył 
mile spędzonego czasu. Piknik prowadzili: Aleksandra Klubińska  i Zenon Papka.

Wystąpiły ciekawe zespoły muzyczne jak: Cantate Domino, Testimonium czy Markens; 
występy muzyczne uświetniała również Orkiestra Dęta z Koprzywnicy z Mażoretkami 
i młodzież przedstawiająca skecze.

Podczas pikniku pogoda była rewelacyjna, jak widać organizatorzy zatroszczyli się 
o wszystko i „zamówili” także słońce! :)

W trakcie pikniku można było pokosztować słodkich smakołyków, kiełbasek z grilla, 
barszczyku czerwonego z uszkami, bigosu i chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym przygo-
towanych przez Parafianki. 

Wiele osób wzięło również udział w  niecodziennej akcji „Zostań Dawcą Szpiku”.
Najmłodsze dzieci, których na pikniku nie brakowało, ustawiały się w kolejce do malowa-

nia twarzy, zdezorientowani rodzice nie poznawali własnych pociech.
Dzieci mogły bawić się na dmuchanych zabawkach i trampolinach. Niemałą atrakcją był 

również pokaz baniek mydlanych, modelowanie balonów i spotkanie z mistrzami modelarstwa. 
Śmiało można stwierdzić, że piknik był bardzo udany, a wszystkim, którzy się do tego 

przyczynili serdecznie dziękujemy!
Mamy nadzieję, że tradycja pikniku rodzinnego wpisze się na stałe do parafialnego kalen-

darza! :)
Organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom, którzy wsparli przygotowanie Pikniku, 

oraz wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas, aby ten Piknik mógł się odbyć. 
Z.A.

Piknik Rodzinny,,U Pana Boga w Ogródku”

fot.: Jan Lipiński
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Dzień dziecka
Dzień dziecka jest to czas dobrze znany najmłodszym; to dzień na który z utęsknieniem cze-

kają wszystkie dzieci. W Polsce 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej 
okazji kadra domu kultury w Koprzywnicy przygotowała masę atrakcji dla wszystkich dzieci. 

Stoi na rynku lokomotywa...
Koprzywnicki rynek zmienił się na jeden dzień w stację, na której ustawiła się lokomotywa 

z kilkoma przedziałami. W każdym przedziale znajdowała się niespodzianka dla dzieci. Był Wa-
gon Gier, gdzie można było zagrać w legendarne „klasy”, Wagon Małego Picasso, w którym po-
wstawały niezapomniane obrazy, Wagon w Kratkę, gdzie najmłodzi mogli zmierzyć się ze sobą 
przy rozgrywkach szachowych. W Wagonie Małego Einsteina dzieci musiały wykazać się spry-
tem i logiką rozwiązując rebusy, łamigłówki oraz logiczne zagadki. Wagon Kolorowej Kartki był 
miejscem sprawdzającym zdolności manualne dzieci, ponieważ każdy mógł spróbować papiero-
wych fantazji poprzez pracę z kartką papieru -origami i pracę z bibułkami. Do Wagonu Mądrej 
Sowy wszystkie dzieci zapraszały kolorowo ilustrowane bajki i baśnie, ponieważ jak wiadomo 
„dziecko które czyta, stanie się dorosłym który myśli”. Do Wagonu Pełnego Zabawy zapraszał 
klaun Animek – wodzirej i animator, z którym wspólnie dzieci i ich rodziny mogły tanecznie 
spędzić popołudnie. Natomiast Wagon Szaleństwa jak sama nazwa wskazuje, było to miejsce do 
tego co dzieci lubią najbardzień – do szaleństwa! A na dmuchańcach końca szaleństwa nie było 
widać. Scena główna pełniła funkcję Wagonu Pełnego Dźwięków, w którym dzieci i młodzież 
z placówek kultury i oświaty śpiewały letnie przeboje oraz prezentowały układy taneczne. Rów-
nież w tym wagonie, dźwięków dodała Młodzieżowa Orkiestra Dęta, której towarzyszyła grupa 
mażoretek. Odwiedzając Wagon Zapachu można było otrzymać ręcznie wykonany z polnych 
kwiatów wianek. Uczestnicy niedzielnego popołudnia mogli również zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie w Wagonie Portretowym, gdzie przygotowana została fotobudka. W Wagonie Smaku 
oraz Wagonie Słodkości na wszystkich czekało pyszne domowe ciasto oraz smakołyki z grilla. 
Dla najmłodszych wystawiony został spektakl teatralny pn. „Wilk i zając”. Bajeczka bardzo się 
podobała, a dzieci chętnie w niej uczestniczyli.

Animacje dziecięce na terenie gminy
Mieszkańcy Beszyc, Dmosic i Niedźwic uczestniczyły i wspólnie z kadrą z domu kultury 

miło spędziły popołudniowy czas. Były wspólne gry i zabawy podwórkowe, rozwiązywanie 
rebusów, rozgrywki szachowe, tańce animacyjne, malowanie wspólnego obrazu czy mapowanie 
swojej miejscowości. Dziewczęta mogły wcielić się w rolę mażoretek, a chłopcy pograć w piłkę 
nożną. Powodzeniem cieszyło się malowanie twarzy, z którego chętnie skorzystali najmłodsi. 

BAJKOWY DZIEŃ DZIECKA
Po raz kolejny najmłodsi mieszkańcy Krzcina wcielając się w rolę aktorów, zaprezentowali 

przed szeroką publicznością swoje umiejętności sceniczne. Występy były utrzymane w klimacie 
bajkowym i baśniowym, nie zabrakło również skeczów, występów wokalnych, oraz gościnnych 
występów muzycznych i tanecznych. Był to czas wspólnej integracji i dobrej zabawy. 

Najlepszą nagrodą były duże brawa
Gromkimi brawami zgromadzeni zachęcili pierwsze występy dzieci w wierszu Jana Brze-

chwy Na straganie. Pomimo, że na scenie występowali najmłodsi, była to świetnie przedstawiona 
inscenizacja wiersza.

Duża część występów artystycznych skupiała się wokół klimatów baśniowych. Przedsta-
wienie teatralne wystawiane przez młodzież to Cztery świnki, Jaś i Małgosia oraz Kopciuszek. 
Wszystkie inscenizacje zawierały element dodatkowy, nieco zmieniony. Dobrze znana baśń Trzy 
Małe Świnki, ukazywała losy tytułowych bohaterów wyruszających w wielki świat i pokonują-
cych liczne trudności i niebezpieczeństwa. W naszej baśni losy bohaterów potoczyły się po-
dobnie jak w oryginalnej wersji, lecz świnek było aż cztery, ponieważ nie sposób  dzieciaczkom 
odmówić było przyjemności i chęci występów z okazji ich święta. W baśni Jaś i Małgosia, lecz 
w wykonaniu krzcińskiego kółka teatralnego losy rodzeństwa potyczyły się troszeczkę inaczej. 
Lokalna młodzież zaprezentowała również niezwykłą historię tytułowego Kopciuszka. Bohaterka 
niedzielnego przedstawienia co prawda miała przygody takie jak w wersji pierwotnej, ale  za to 
te jej niezwykle urocze pantofelki były „ozdobą” jej wizerunku. 

Kolejną przygotowaną animacją było wspólne skręcanie balonowych piesków, kwiatków czy ry-
cerskich mieczy. Na wszystkich uczestników czekał także poczęstunek - w zależności od miejsca 
spotkania - zimne lody czy pieczona kiełbaska. W nasze animacje bardzo chętnie włączyli się 
miejscowi radni, sołtysi oraz rodzice. 

Dzieci i młodzież z sekcji domu kultury w Koprzywnicy występowały gościnnie z okazji 
Dnia Dziecka 12 czerwca br. w Krzcinie. Przed szeroką publicznością zaprezentowały się dziew-
częta z sekcji mażoretek oraz koprzywnicki Teatr Ognia Flame. 

Wszystkie inscenizacje były wyreżyserowane specjalnie na dzień dziecka przez pania Anię 
Skrok, mieszkankę Krzcina, z zawodu nauczycielkę, z zamiłowania teatrologa. Także jej dziełem 
było przygotowanie skeczu Kogut. Jak się przekonała bohaterka, bycie mężatką bywa niekiedy 
trudne, ale mieć takiego męża jak ona, to już przesada, wielka przesada. 

Na scenie zaprezentowały się uzdolnione wokalnie mieszkanki Krzcina, Gabrysia Kozik i Ka-
mila Floras. Obie dziewczynki również otrzymały za swój występ gromkie brawa.  

Podczas imprezy były również występy gościnnych grup. Na scenie prezentowała się grupa 
taneczna mażoretek z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy w układach 
solowych, duo i trio oraz w układzie paradnym. Kolejna grupą występującą z domu kultury był 
Koprzywnicki Teatr Ognia „Flame” w układach tanecznych z ogniem. Gościnnie również na za-
proszenie organizatorów pojawił się zespół Platinum z Gimnazjum w Ślęzakach. Młodzież dała 
niezapomniany koncert, który bardzo się spodobał publiczności.

Na dzieci oraz wszystkich uczestników wspólnej zabawy czekał słodki poczęstunek i przy-
smaki z grilla; zaś na zakończenie imprezy puszczane były fajerwerki ufundowane przez miesz-
kańca Krzcina.

Wydarzenie to na pewno miałoby inny przebieg, gdyby nie życzliwość osób i firm włączają-
cych się w pomoc. A byli to:  Marek Jońca burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy, prezesi 
Andrzej Zając i Marian Walewski z Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Koprzyw-
nicy, Zdzisław Nastrenak Radny Rady Powiatu, firma Kabanos, firma Almex, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy 
oraz wiele osób dobrej woli i przychylnych takim działaniom. 

Dziękujemy za wspólną zabawę!
Organizatorzy
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W niedzielę 05 czerwca dzieci z Sośniczan wraz z rodzicami bawiły się na kameralnej 
imprezie z okazji Dnia Dziecka w świetlicy wiejskiej i na placu zabaw. Pogoda dopisała, 
były kiełbaski z grilla, słodycze , wspólne gry , zabawy i dużo radości maluchów. Wczesniej 
dnia29 maja atrakcyjniej dla dzieci zrobiło się na placu zabaw w Zbigniewicach, gdzie zaba-
wom i radości nie było końca. Fotorelacja:

Sośniczany i Zbigniewice na Dzien dziecka

Dzień Matki to święto na cześć wszystkich matek obchodzone w wielu krajach świata. 
Jego współczesna forma zapoczątkowana została w Stanach Zjednoczonych na początku 
XX wieku, gdzie obchodzone jest w drugą niedzielę maja. W Polsce święto to, wypadające 
26 maja, obchodzono pierwszy raz w 1914 roku w Krakowie. 

Piękne refleksje o roli  matki w swym wierszu zawarł Jan Paweł II Karol Wojtyła.

Dziękuje Ci mamo
Ludzie to zawsze dzieci swoich matek.  

Bez matki nie ma poety, nie ma bohatera.

To matka?
Choć posiwiały ciemne jej sploty, 

Chociaż zmarszczkami twarz jej pokryta, 
Chociaż wdzięk lekki straciły kroki, 

Lecz w oczach tenże uśmiech zakwita,
Ta sama miłość w sercu jej płonie, 

Co wiek swój, słabość, zapomnieć każe, 
Tylko do dzieci wyciąga dłonie, 

I wszystko oddać gotowa w darze.
I choć na nogach ledwo się słania, 

Mnie spocząć każe, „... boś ty zmęczona, 
Ty tyle dzisiaj miałaś biegania...” 

I tuli dziecko swoje w ramionach.
I zawsze czujna, ciągle gotowa 

Pomagać dzieciom swym do ostatka, 
Miłość swą w czyny zdobi, nie w słowa - 

- To ma jedyna, najdroższa matka!
Karol Wojtyła

W koprzywnickim domu kultury rów-
nież celebrowany jest Dzień Matki. Podczas 
święta Wszystkich Mam 26 maja 2016r., 
dzieci z sekcji działających przy DK zaprosi-
ły swoje mamy, aby pokazać i pochwalić się 
swoimi osiągnięciami zdobytymi podczas 
poszczególnych zajęć. Po prezentacjach 
i ,,popisach” dzieci nastąpił czas na wzru-
szające życzenia i podziękowania skiero-
wane od dzieci dla dumnych MAM  Oto 
relacja fotograficzna z wydarzenia:

Koprzywnickie Mażoretki w czołówce!
Otwarte Mistrzostwa Mażoretek Polski Południowo-Wschodniej to wydarzenie w formie 

przeglądu skupiające bardzo dużo tanecznych zespołów mażoretkowych. Dziewczęta z zespołu 
mażoretkowego przy domu kultury w Koprzywnicy bedą na długo pamiętać to spotkanie, po-
nieważ wróciły z dyplomami, medalami oraz pucharami, ale przede wszystkim z bezcennymi 
wspomnieniami. 

Grupa przywiozła aż 4 dyplomy w poszczególnych kategoriach:

za zajęcie I miejsca - w kategorii BATON – DUO/TRIO KADETKI dla zespołu tanecznego 
„SMERFETKI” reprezentowanego przez Emilkę Syrokę, Martynkę Gawron i Kasię Sykutowską

za zajęcie III miejsca - w kategorii BATON – SCENA – SENIORKI dla zespołu tanecznego 
„SMERFETKI” 

za zajęcie III miejsca - w kategorii BATON – DEFILADA – SENIORKI dla zespołu tanecznego 
„SMERFETKI” 

za zajęcie V miejsca - w kategorii BATON – DUO/TRIO – SENIORKI dla zespołu tanecz-
nego „SMERFETKI”  reprezentowanego przez Esterę Rutkowską, Karolinę Nowińską i Paulinę 
Podkowę.

Zdobywając I miejsce, dziewczęta Emilia, Martyna i Kasia, otworzyły sobie tym samym 
drogę do kolejnych mistrzostw mażoretek. Tym razem Mistrzostwa Polski Mażoretek odbyły się 
w Kędzierzynie-Koźlu w sobotę 21 maja br.

GRATULUJEMY ZWYCIĘSTWA 
I ŻYCZYMY CAŁEJ GRUPIE DLASZYCH SUKCESÓW! 
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Koprzywnica, serce naszej gminy, to miasteczko o bardzo bogatej historii. Swój ślad zosta-
wili tu cystersi, którym zawdzięczamy wybudowanie kościoła wraz z kompleksem klasztornym. 
Zachwyt budzi również rzymsko-katolicka świątynia powstała w miejscu średniowiecznego ko-
ścioła Wszystkich Świętych, gdzie dziś mieści się parafia Matki Bożej Różańcowej. Poprzez wieki 
miasteczko rozwijał się i piękniało, ale również było miejscem, gdzie rozgrywały się tragiczne 
wydarzenia. Były to najazdy tatarskie, potyczki powstania styczniowego, bitwa koprzywnicka, 
do której doszło w okresie pierwszej wojny światowej, a także zamordowanie 47 mieszkańców 
miasta i okolic w czasie drugiej wojny światowej. Badania hi8storycznewykzały, że z Koprzyw-
nicy wiodła również droga do Kozielska i Katynia. Stało się tak za sprawą dwóch mieszkańców 
gminy – por. Władysława Beksińskiego, agronoma z Koprzywnicy oraz ppor. Jana Błasiaka, praw-
nika z Ciszycy. Obaj trafili do obozu jenieckiego w Kozielsku, a potem zostali zamordowani na 
nieludzkiej okrutnej ziemi katyńskiej strzałem w tył głowy. Jesteśmy im winni pamięć i cześć, dla-
tego też 1 maja 2016r. nastąpiło odsłonięcie tablicy pamięci poświęconej Władysławowi Beksiń-
skiemu i Janowi Błasiakowi. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli: Burmistrz, Rada 
Miejska, Instytucje Kultury i Dyrektorzy Placówek Oświatowych Miasta i Gminy Koprzywnica. 
Tablica, którą zaprojektował pan Józef Opala, miejscowy artysta, powstała dzięki hojności ludzi 
dobrej woli. Znajdujące się na niej m.in. słowa: ,,Zmarli zobowiązują żyjących” niech staną się 
testamentem, nakazem dla pokoleń, aby zachowały pamięć o tych, którzy swoje życie złożyli 
na ołtarzu Ojczyzny. Pamięć o przeszłości zachowana jest również dzięki publikacji ,,Sumienie 
Świata Woła O Świadectwo Prawdzie”, wydanej przez ZSO w Koprzywnicy, mówiącej o mor-
dzie katyńskim i historii życia synów koprzywnickiej ziemi zamordowanych w Katyniu.

Marek Jońca
Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica

7 maja 2016r. 
Opatów 

W Opatowie, w powiecie opatowskim odbyły się kolejne już Międzynarodowe Buskie 
Spotkania z Folklorem. W ramach tego wybierano zespoły, które wzięły udział w finale. 
Podczas  przeglądu twórczości zespołów ludowych swój repertuar zaprezentowały ze-
społy z powiatów starachowickiego, ostrowieckiego, sandomierskiego oraz opatowskiego. 

15 maja 2016r. 
Sulisławice

Tradycją już jest, że zespół wspólnie z wiernymi świętuje w sulisławskim kościele Uro-
czystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Zielnej. Matka Boska 
czczona w tym dniu jest jako patronka ziemi i jej roślinności. Grupa Powiślanie chętnie 
dodawała oprawy muzycznej podczas Mszy świętej. 

23 maja 2016r. 
teren gminy Koprzywnica

Jak maj, to także tradycyjnie i majówka. A majówka śpiewana pod gołym niebem, 
to wciąż żywa i lubiana tradycja wielu z nas. W tym roku członkowie zespołu dbając 
o tradycję, śpiewali wspólnie przy figurkach z mieszkańcami Koprzywnicy, Dmosic oraz 
sanitariuszami zakładu opiekuńczo-leczniczego Alzheimer w Koprzywnicy.

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej zamordowanych w Katyniu

Tournee zespołu ludowego 
POWIŚLANIE

Przygotowując się do wszystkich występów, grupa spotykała się i pracowała w domu kultury 
w Koprzywnicy z instruktorem panem Pawłem Żerdeckim. 

W tym miejscu chcielibyśmy przekazać Państwu sukces pana Pawła, który zdobył aż dwa 
Scyzoryki 2016. Jednego w kategorii Senior/ Instrumentalista, drugiego zaś wspólnie z żoną Marią 
w kategorii Senior/ Duet. 

Pan Paweł gra na wielu instrumentach, m.in. na akordeonie, fortepianie i gitarze. Jego przygo-
da z muzyką trwa od siódmego roku życia. Cieszymy się ze zwycięstwa i talentu jaki posiada pan 
Paweł. Cieszymy się również, że jego ciężka praca została zauważona. Serdecznie gratulujemy 
czołowych miejsc zdobytych w Festiwalu.
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Z dniem 1 kwietnia 2016r. ruszył rządowy 
program Rodzina 500+. Jego głównym zada-
niem jest pomoc w wychowaniu dzieci po-
przez przyznawanie świadczeń wychowaw-
czych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć 
jako częściowe pokrycie kosztów związanych 
z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wy-
chowaniem dziecka. Program w swoim zało-
żeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin 
ma również za zadanie przyczynić się do 
zwiększenia dzietności.

Intencja Wojewody Świętokrzyskiego p. 
Agaty Wojtyszek, było dotarcie z materiałami 
informacyjnymi do wszystkich samorządów w 
województwie. I tym sposobem, w Koprzyw-
nicy, dnia 19 maja 2016r. gościli pracownicy 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
którzy w mobilnym biurze prowadzili spotka-
nia  i udzielali wszelkich informacji dotyczą-
cych programu oraz pomagali w wypełnieniu 
wniosku. 

Kampanię informacyjną programu Rodzi-
na 500+ poprzedziło zorganizowane 19 maja 
2016r. w MGOKiS, spotkanie władz samo-
rządowych oraz posłów na Sejm RP p. Anną 
Krupką oraz p. Markiem Kwitkiem z miesz-
kańcami Koprzywnicy.

lz

 
 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Operacja pn. „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE 
GMINY KOPRZYWNICA W MSC. KOPRZYWNICA  

I GNIESZOWICE” 
mająca na celu usprawnienie dostępu mieszkańcom gminy 
Koprzywnica i sąsiednich  gmin  do  punktów użyteczności 
publicznej, poprzez poprawę jakości  połączeń  i  skrócenie  

czasu dojazdu. 
współfinansowana jest 

ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

Świętokrzyska Kampania Informacyjna 
dotycząca programu Rodzina 500+
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Młodzi 
z pasją

SCYZORYKI FESTIWAL 2016
Podczas tegorocznej imprezy Budzenie Sienkiewki w Kielcach, przed publicznością zaprezentowała się grupa taneczna 

Black Stars. 
Grupa pod kierownictwem instruktora tańca pani Małgorzaty Ciach działa prężnie od przeszło 10 lat przy Miejsko-Gmin-

nym Ośrodku Kultury i Sporu w Koprzywnicy. Do najważniejszych osiągnięć zespołu należy dwukrotnie zdobyte IV miejsca 
w 2012 i 2013 roku na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych w Skarżysku Kamiennej. 

Grupa brała udział w eliminacjach do Festiwalu Scyzoryki 2016 i otrzymała Świętokrzyskią Nagrodę Artystyczną w kate-
gorii Taniec - Hip-Hop – młodzież.

Gratulujemy sukcesu i wysokiego miejsca w Festiwalu. 

- Zdobywczyni tytułu „Talent Sandomier-
ski 2015” 

- Finalistka show TALENT ŚWIĘTOKRZY-
SKI 2015 

- II miejsce w Konkursie Piosenki Angloję-
zycznej „SING A SONG” w Kielcach

- Nominacja na XXV Międzynarodowy Fe-
stiwal Piosenki i Tańca- Majowa Nutka- Czę-
stochowa

- II miejsce w XXV Międzynarodowym Fe-
stiwalu Piosenki i Tańca- Majowa Nutka- Czę-
stochowa 2016 (w tym zakwalifikowanie się na 
Międzynarodowy Festiwal w Rydze (Łotwa)  

- Nominowana w kategorii MUZYKA- SO-
LIŚCI, Scyzoryki, Kielce 2016 oraz udział w 
koncercie finałowym na kieleckim Rynku

- Nagroda Specjalna Festiwalu SCYZORY-
KI, KIELCE 2016 (stypendium od Stowarzysze-
nia Świętokrzyski Fundusz Lokalny)

- I miejsce w XI Powiatowym  Konkursie 
Piosenki Obcojęzycznej w Baranowie Sando-
mierskim

- Laureatka Dębica OPEN FESTIVAL 2016 
oraz udział w koncercie w czasie trwania dni 
Dębicy przed występem Raya Wilsona- woka-
listy  grupy Genesis. 

- Udział, jako gość specjalny w corocznej 
edycji  „Nocy smaków” poświęconej Jameso-
wi Bondowi w Tarnobrzegu 

Karolina Kołodziej to młoda, sympatyczna 
i pełna energii wokalistka pochodząca z gmi-
ny Koprzywnica. Od dłuższego czasu śpiewa 
przy akompaniamencie gitary elektroaku-
stycznej bez odtwarzanego podkładu. Swój 
warsztat muzyczny szlifowała na zajęciach 
wokalnych oraz prywatnych lekcjach śpiewu. 
Interesuje się muzyką w gatunkach pop, soul, 
piosenką zaangażowaną, piosenką turystycz-
ną, poezją śpiewaną, oraz fotografią i plastyką. 

Karolina brała udział w licznych konkur-
sach i festiwalach; poniżej przedstawiamy 
osiągnięcia, które zdobyła:

III miejsce w ogólnopolskim festiwalu 
Yapa 2016 w Łodzi wraz z „Kapelą z przypad-
ku”

III miejsce w Międzynarodowym festiwalu 
Majowa Nutka 2016 w Częstochowie

I miejsce w głosowaniu słuchaczy w kie-
leckim Festiwalu Scyzoryki 2016. Świętokrzy-
ska Nagroda Artystyczna przypadła Karolinie 
w kategorii Soliści.  

udział w castingu The Voice of Poland 
2016” w Warszawie

Mimo, iż Karolina jest młodą i bardzo 
utalentowana osobą, jest również otwarta na 
nowe wyzwania muzyczne. Śpiewa na tere-
nie wielu miast w Polsce (Sandomierz, Łódź, 
Warszawa, Poznań, Gdynia) nie zapomina-
jąc również o swoich rodzinnych stronach. 

SUKCESY WOKALNE 
KAROLINY KOŁODZIEJ

Szczególnie przypadł jej do gustu górski kli-
mat (Bieszczady i okolice ), gdzie gościła wiele 
razy prezentując swój niezwykły głos. 

Chętnie uczy śpiewu inne osoby, co spra-
wia jej dużo przyjemności oraz przynosi ocze-
kiwane sukcesy. Trzymamy kciuki za Karolinę, 
jej talent i warsztat wokalny. Życzymy dal-
szych sukcesów!

OSIĄGNIĘCIA WOKALNE 
EMILII LICHOCKIEJ 
Z KOPRZYWNICY 
(październik 2015 - czerwiec 2016)
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

POGADANKA NA TEMAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
Z OSOBAMI PROWADZĄCYMI STOWARZYSZENIE 

LA’ ZEBRA W KRZCINIE

19 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej 
w Niedźwicach odbył się V Konkurs Piosenki 
Angielskiej. W konkursie mogli wziąć udział 
soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wo-
kalno-instrumentalne z klas III-VI. Do konkur-
su zgłosiło się 16 uczniów, którzy reprezento-
wali następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa nr3 w Sandomierzu,
Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach,
Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy,
Szkoła Podstawowa w Niedźwicach,
Szkoła Podstawowa w Sulisławicach. 
Jury konkursu oceniało m.in.: poprawność 

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

I miejsce – Gabriela Kozik  ze Szkoły Pod-
stawowej w Koprzywnicy,

II miejsce – Dominika Szwed  ze Szkoły 
Podstawowej w Koprzywnicy,

III miejsce – zespół wokalny ,,Super Trio” 
w składzie Marta Kołacz, Marta Rękas ,Igor 

25 maja wszyscy uczniowie naszej szkoły 
zebrali się, aby podziękować swoim mamom. 
Za co i z jakiej okazji? Oczywiście z okazji 
Dnia Matki, który przypada 26 maja. Dzię-
kować mieli za co: za miłość, troskę, pomoc 
w każdej potrzebie, wyrozumiałość, poświę-
cony czas i zrozumienie. Można by jeszcze 
wymieniać i wymieniać. Najważniejsza jest 
jednak pamięć. Uczniowie zaprezentowali 
przed mamami swoje umiejętności wokalne, 
taneczne i recytatorskie. Na scenie pokazali 
się uczniowie od przedszkola po klasę szóstą. 
Dziękujemy mamom za tak liczne przybycie 
i docenienie wysiłku swoich pociech.

Swoją obecnością zaszczycił nas pan bur-
mistrz MiG Koprzywnica Marek Jońca  oraz 
pani sekretarz – Dorota Kruszec – Nowińska. 

6 czerwca 2016r. na Zamku Krzyżtopór 
w Ujeździe odbyło się uroczyste podsumo-
wanie i rozdanie nagród X edycji konkursu pt. 
,, Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy od-
pady” organizowanego przez EZGDK. Nasza 
szkoła brała w nim udział po raz kolejny i tym 
razem uzyskała 90 pkt na 100 możliwych do 
zdobycia. W nagrodę otrzymaliśmy mikro-
skop cyfrowy. Uczniowie którzy brali udział 
w konkursach szkolnych organizowanych 
w ramach tego programu również otrzymali 
nagrody: w konkursie wiedzy ,, Elektroodpa-

DZIEŃ DZIECKA W KRZCINIE
DZIEŃ DZIECKA W LA’ZEBRA W KRZCINIE

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedź-
wicach w dniach 31.05 – 01.06.16 byli uczest-
nikami wycieczki do stolicy – Warszawy. W 
wyjeździe wzięli udział uczniowie klasy VI, V 
i IV. 

Na miejscu zwiedzaliśmy Wilanów – rezy-
dencję króla Jana III Sobieskiego, a szczególnie 
wspaniałe ogrody, które w czasach panowania 
króla dawały mu wytchnienie. 

Kolejnym etapem były Łazienki. Tu z kolei 
obejrzeliśmy m.in. Pałac na Wodzie, Amfite-
atr, Pałac Myślewicki, Starą Oranżerię, pomnik 
Fryderyka Chopina. 

Następnie udaliśmy się do centrum miasta, 
aby zwiedzić Pałac Kultury i Nauki. Najpierw 
obejrzeliśmy wnętrza i wspaniałe komnaty, 

Kucharski ze Szkoły Podstawowej nr 3 w San-
domierzu

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

Uczestnicy zaprezentowali wysoki po-
ziom artystyczny, jak również wykazali się 
bardzo dobrą znajomością fonetyczną wyko-
nywanych utworów. 

W organizacji konkursu niezwykle po-
mocni okazali się sponsorzy: Urząd Miasta 
i Gminy w Koprzywnicy, Radny Powiatowy 
pan Zdzisław Nasternak, Restauracja ,,Cyka-
da” w Pęchowie   . 

V  KONKURS PIOSENKI  ANGIELSKIEJ NIEDŹWICE 2016

27 kwietnia 2016r. w naszej szkole odbyła 
się pogadanka uczniów  klas IV-VI z osobami 
prowadzącymi stowarzyszenia ,,La’ Zebra” 
w Krzcinie na temat ,,Jak zachować się pod-
czas spotkania z osobą niepełnosprawną?”. 
Uczniowie podejmowali różne tematy do-
tyczące osób niepełnosprawnych, otwarcie 
rozmawiali, a następnie w grupach malowali 
tematy związane z niepełnosprawnością. Była 
to bardzo pouczająca lekcja poprowadzona 
przez osoby, które na co dzień pracują z oso-
bami niepełnosprawnymi.

6 czerwca 2016r. uczniowie naszej szko-
ły zostali zaproszeni na Dzień Dziecka przez 
Fundację La’Zebra w Krzcinie. Dzieci zostały 
podzielone na grupy wiekowe. Po uroczy-
stym powitaniu rozpoczęły się gry i zabawy 
tj. kalambury, malowanie twarzy, konkurencje 
sportowe - tor przeszkód, bieg w workach. 
Młodsze dzieci malowały grupowe plakaty 

z wykorzystaniem techniki malowania balona-
mi. Po zmaganiach sportowych przyszedł czas 
na poczęstunek z grila i popkorn.

Na koniec wszyscy uczestnicy wzięli 
udział w loterii. Z maskotkami, słodkim upo-
minkiem i uśmiechem na twarzy dzieci wró-
ciły do szkoły.

KOCHAMY NASZE MAMY Życzenia mamom złożył za pan dyrektor 
Krzysztof Chmielowiec i pan burmistrz.

Po akademii mamy zostały poczęstowane 
kawą i tortem.

Wszystkim mamom raz jeszcze życzymy 
zdrowia i cierpliwości.

PODSUMOWANIE X EDYCJI KONKURSU PT. „ZBIE-
RAMY, SEGREGUJEMY I PRZETWARZAMY ODPADY”

dy zagrażają środowisku”  I miejsce Wiktoria 
Juda - słuchawki bezprzewodowe, II miejsce 
Anna Ambroziak - kalkulator, w konkursie pla-
stycznym kl. I-III ,,Drugie życie elektrośmieci” 
Kacper Kołek otrzymał torbę na ramię, Amelia 
Graboń- zegarek na rękę, w konkursie zbiórki 
baterii - Mateusz Sado -plecak, Urszula Kapu-
ścińska -mysz bezprzewodowa. 

Wszystkim uczestnikom życzymy dalsze-
go promowania postaw i działań ekologicz-
nych w pływających na poprawę naszego  
najbliższego środowiska. 

by potem wyjechać na 30 – piętro i stamtąd 
obejrzeć miasto. Na koniec pierwszego dnia 
pobytu przenieśliśmy się do współczesności, 
czyli do Złotych Tarasów. 

Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania 
Starego Miasta, kolumny Zygmunta, Barbaka-
nu, pomnika Małego Powstańca oraz prze-
pięknych wnętrz Zamku Królewskiego. Potem 
przeszliśmy na Krakowskie Przedmieście, aby 
być świadkami zmiany warty przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza. Kolejny etap to zwiedza-
nie ogrodów na budynku biblioteki Uniwersy-
tetu Warszawskiego. 

Na tym zakończyliśmy zwiedzanie stoli-
cy i z wieloma wrażeniami powróciliśmy do 
domu. 

WYCIECZKA DO WARSZAWY
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Przedszkole „Pod sosnami”

W dniu 10.06.2016 r. w ogrodzie Przed-
szkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy odbył 

Dzień Dziecka w Przedszkolu 
„Pod Sosnami” w Koprzywnicy

się Dzień Dziecka. Na dzieci czekały nie-
spodzianki w postaci dmuchanej zjeżdżalni 

i dmuchanego placu zabaw. Nie zabrakło 
puszczania baniek mydlanych, malowania 
twarzy i słodkiego poczęstunku. Wszyscy ba-
wili się wesoło i tańczyli przy muzyce. Dzię-
kujemy Radzie Rodziców, przewodniczącej 
pani I. Stefaniak, pani E. Partyka ,pani K. Pie-
trzyk- Szczecina oraz młodym animatorkom 
za zaangażowanie i wspaniałą organizację.

12 czerwca 2016 roku w Szkole Podsta-
wowej w Niedźwicach odbył się coroczny 
Festyn Rodzinny. Przybyli na niego uczniowie 
z całymi rodzinami: rodzeństwem, rodzicami, 
dziadkami, a także z kuzynami. Przy słonecz-
nej pogodzie był to przyjemny wariant spę-
dzenia niedzielnego popołudnia, zwłaszcza 
że atrakcji też nie brakowało.

Specjalnie na tę okazję uczniowie 
naszej szkoły przygotowali bogaty pro-
gram artystyczny: najmłodsi uczniowie, czy-
li przedszkolaki zaprezentowali się w tańcu 
pod tytułem „Szewczyk”. Pierwszaki zaśpie-
wali piosenkę pt „Dłonie”, a uczniowie klasy 
drugiej zatańczyli disco Dance. Klasę trzecią 
zaprezentowała Amelia Szlichta, która wyko-
nała piosenkę pod tytułem „Alleluja”, a na-

Dnia 21 kwietnia 2016r. w Szkole Podsta-
wowej w Niedźwicach odbył się Dzień Ziemi. 
Kwiecień jest miesiącem szczególnie poświę-
conym ekologii i ochronie środowiska, a dzień 
22 kwietnia jest Światowym Dniem Ziemi. 
Stąd wpisał się on na stałe w harmonogram 
uroczystości szkolnych. Inscenizacja w której 
brali udział członkowie koła przyrodniczego 
z kl. V przedstawiała studio telewizyjne, gdzie 
w rolę dziennikarza wcieliła się Wiktoria 
Kaczmarska, zaproszonymi gośćmi był bur-
mistrz Jakub Czysty- Kuba Gołębiowski, mini-
ster środowiska Lucyna Zielona- Oliwia Twa-
róg, prezes Klubu Przyjaciół Środowiska Karol 
Ratowalski – Filip Abramczyk, znana gwiazda 
estrady –Natalia Koziarska, która wykonała 
piosenkę ,, Imieniny Ziemi”. W czasie poświę-
conym na pytania ekologiczne od telewidzów 
– wykonali je – Bartek Pruś i Tomasz Dobro-
wolski. W przedstawieniu ujęta była nagrana 
wcześniej sonda uliczna na temat ,, Jak można 
ograniczyć powstawanie odpadów?” w której 
udział wzięli uczniowie kl. IV, Vi i oddziału 
przedszkolnego. Po inscenizacja odbyło się 
podsumowanie odbytych konkursów ekolo-
gicznych w szkole a także pytania z dziedziny 
przyrody i ochrony środowiska dla publiczno-
ści, które przygotowała i poprowadziła Oliwia 
Twaróg. Nagrodą za prawidłowe odpowiedzi 
były owoce: banany, kiwi, winogrono i jabł-

DZIEŃ ZIEMI 2016 
EKOLOGICZNY HAPPENING W POSZUKIWANIU 

,,DZIKICH WYSYPISK”

ka. Ania Ambroziak z kl. IV rozdała uczniom 
opracowaną przez siebie ulotkę informacyjną 
na temat ,, W jaki sposób ograniczyć wytwa-
rzanie odpadów?”.

Po przerwie uczniowie Kl. IV-VI z transpa-
rentami z hasłami ekologicznymi tj. ,, Nie pal 
śmieci, ,, Ekologicznie znaczy logicznie”, ,,Li-
kwidujmy dzikie wysypiska” itp. udali  się na 
ekologiczny happening uliczkami Niedźwic 
i Zbigniewic w poszukiwaniu ,, dzikich wysy-
pisk”. W miejscach najbardziej zanieczyszczo-
nych pozostawione zostały tabliczki z hasłami 
uwrażliwiającymi na czystość wokół nas. Ten 
dzień edukacji szkolnej nie klasowo-lekcyjny 
uwrażliwi uczniów na ochronę środowiska 
lokalnego i wdroży u uczniów postawy eko-
logiczne przestrzegane w  codziennym życiu. 

FESTYN RODZINNY 2016
stępnie wszyscy uczniowie tej klasy wykonali 
„Kolorowe jarmarki”. Potem zaprezentowali 
się uczniowie z  klas IV-VI - szkolny kabaret 
w wykonaniu uczniów klasy szóstej, klasa 
czwarta w popularnym dziś tańcu – hip-hopie, 
uczennica klasy szóstej – Amelia Wałaszczyk 
wykonała piosenkę Eltona Johna. Jako kolejne 
na scenie zobaczyliśmy dziewczynki z klasy 
piątej z układem tanecznym, a po nich dziew-
czynki z klasy szóstej wykonały utwór zespołu 
Blue Cafe pod tytułem „Zapamiętaj”. Przed-
ostatni występ należał do uczennic z klasy 
piątej, które wykonały piosenkę Margaret. Na 
koniec wystąpiły dziewczynki z klasy szóstej z 
układem tanecznym.

Dla dzieci dużą atrakcją był przygo-
towany specjalnie dla nich plac zabaw w 
postaci zjeżdżalni, trampolin, można też 
było kupić watę cukrową i popcorn.

Rada Rodziców także stanęła na wy-
sokości zadania i przygotowała dla dzieci 
darmowe hamburgery, lody, dla wszyst-
kich gości przepyszny barszcz z kiełba-
ską,  kawę, herbatę, ciasto – nikt nie wy-
szedł głodny. Chętni mogli złożyć swój 
wpis do kroniki szkolnej.

Pogoda sprzyjała, świętowanie się udało, 
wszyscy zadowoleni bawili się  przy dźwię-
kach zespołu  muzycznego ,,Teraz My”.

POWIATOWE ZAWODY W PING-PONGA  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NASZEJ SZKOLE

11 maja 2016r. na hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Niedźwicach odbyły 
się powiatowe zawody w ping – ponga osób 
niepełnosprawnych zorganizowane przez Sto-
warzyszenie La Zebra z siedzibą w Krzcinie.  
Stowarzyszenie to od kilku lat współpracuje z 
naszą placówką organizując u nas liczne za-
wody sportowe, a w zamian za udostępnianie 
im naszych obiektów każdego roku organizują 
dla uczniów naszej szkoły dzień dziecka. Pod-
czas tegorocznych zawodów nasi uczniowie 
sędziowali ich mecze.
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Dnia 24.06.2016 r. o godzinie 14.00 odbyło się w Przedszkolu „Pod Sosnami” w Ko-

przywnicy uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. W holu przedszkola zgromadzi-
li się licznie rodzice i zaproszeni goście. Zebranych serdecznie powitała pani Dyrektor mgr M. 
Marczewska i oddała głos małym artystom. Dzieci wierszem i piosenką pożegnały najstarszą 
grupę 6 latków, podziękowały pani Dyrektor, nauczycielom i wszystkim pracownikom przed-
szkola za trud, opiekę i okazaną serdeczność. 

Po części artystycznej wszystkie dzieci otrzymały od Rady Rodziców  przygotowane upo-
minki, natomiast 6 latki dodatkowo od pani Dyrektor dyplomy ukończenia przedszkola. Prze-
wodnicząca Rady Rodziców pani I. Stefaniak podziękowała pani Dyrektor, nauczycielom 
oraz pracownikom  za całoroczną pracę i życzyła dalszych sukcesów. Podziękowania złożyła 
również w swoim imieniu i pana Burmistrza MiG Koprzywnica pani A. Klubińska- Przewod-
nicząca Rady MiG w Koprzywnicy. 

Na zakończenie uroczystości pani Dyrektor wręczyła rodzicom z poszczególnych grup 
dyplomy-podziękowania za zaangażowanie i aktywny udział w życiu przedszkola.

W dniu 16 czerw-
ca 2016 r. w Przed-
szkolu w Koprzyw-

nicy odbył się VI Turniej Wiedzy o Ruchu 
Drogowym. Patronat nad Turniejem objął bur-
mistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Pan Ma-
rek Jońca oraz Wojewoda Świętokrzyski Pani 
Agata Wojtyszek oraz gazeta „Koprzywnickie 
Pejzaże”. Gośćmi, którzy zaszczycili naszą 
uroczystość byli przedstawiciele Powiatowej 
Policji w Sandomierzu pani Magdalena Czaj-

Zajęcia adaptacyjne w Przedszkolu 
„Pod Sosnami” w Koprzywnicy

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

,,Błąd w mowie i piśmie to jak brzydka plama na fotografii matki, którą kochasz.”
Janusz Korczak

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Wł. Ja-
sińskiego w Koprzywnicy stało się organizo-
wanie Międzyszkolnego Konkursu Ortogra-
ficznego, który w tym roku odbył się dnia 19 
maja. Nauczycieli cieszy duże zainteresowa-

nie tą trudną dziedziną, szczególnie w dobie 
komputerów, które umożliwiają korygowanie 
błędów ortograficznych. Konkurs odbywa się 
już po raz piąty i jest świetną motywacją do 
poprawnego pisania. W V edycji Międzysz-

kolnego Konkursu Ortograficznego obok re-
prezentantów szkoły w Koprzywnicy, wzięli 
udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego w Niedźwicach i Szkoły 
Podstawowej w Postronnej. Byli to uczestnicy, 
którzy przeszli I etap konkursu. Na wstępie 
dzieci napisały dyktando. Drugą część kon-
kursu – tradycyjnie już stanowiły zadania za-
wierające ćwiczenia z trudnościami polskiej 
pisowni, wyjaśnianie zasad ortograficznych 
w podanych wyrazach, rozwiązywanie za-
gadek ortograficznych oraz rebusów. Po tych 
zmaganiach uczniowie udali się na słodki po-
częstunek, natomiast komisja składająca się 
z przybyłych na konkurs nauczycieli języka 
polskiego sprawdzała prace stwierdzając, że 
wszyscy uczestnicy konkursu z roku na rok 
prezentują wyższy poziom wiedzy i umiejęt-
ności. Uczniowie perfekcyjnie opanowali za-
sady ortograficzne, które potrafią zastosować 
w piśmie. Po bardzo zaciętej i emocjonującej 
rywalizacji wyłoniono zwycięzców, którzy 
zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi 
oraz dyplomami. 

MISTRZ ORTOGRAFII 
OTRZYMAŁ STATUETKĘ.
I miejsce 
– Aleksandra Piątkowska - Koprzywnica

II miejsce 
– Wiktoria Kaczmarska - Niedźwice

III miejsce 
– Oliwia Paruch - Niedźwice

A. Kolasińska

Dnia 20.06.2016 r. w Przedszkolu „Pod 
Sosnami” odbyło się zajęcie adaptacyjne dla 
dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok 
szkolny  2016/2017. Dzieci poznały salę, pa-
nie oraz kolegów z którymi będą się bawić już 
we wrześniu. Na zajęciu dzieci brały udział w 
zabawach dowolnych jak i zorganizowanych 
przez panie nauczycielki: A. Ciach i M. Galek. 
Chętne dzieci mogły wykazać się talentem i 
umiejętnościami muzycznymi, plastycznymi. 
Dla mamy mogły wykonać kwiatek wg wła-
snego uznania. Grupa dzieci była dobrze zor-
ganizowana i podporządkowana, chętna do 

zabawy toteż z oporem opuszczała salę za-
baw. We wrześniu oczekujemy tak dzielnych 
i odważnych zuchów.

Przedszkolaki znają przepisy ruchu drogowego
kowska i pan Dawid Zybała, sekretarz Miasta 
i Gminy Koprzywnica pani Dorota Kruszec- 
Nowińska i pani Maria Marzec pielęgniarka  
ZOZ „Rokitek” w Koprzywnicy.  Do Turnieju 
przystąpiło 6 drużyn, z terenu gminy Osiek, 
Samborzec i Koprzywnica. Były to: Publiczne 
Przedszkole w Osieku, Gminne Przedszkole 
w Chobrzanach, Punkt Przedszkolny „Smerfy” 
w Gnieszowicach, Niepubliczne Przedszkole 
w Postronnej, Oddział przedszkolny ze Szkoły 
Podstawowej w Koprzywnicy oraz Przedszko-

le „Pod Sosnami” w Koprzywnicy. Celem tur-
nieju było podnoszenie wiedzy dzieci przed-
szkolnych ze znajomością przepisów ruchu 
drogowego, ale przede wszystkim kształto-
wanie bezpiecznych i kulturalnych zacho-
wań na drodze oraz umiejętność poruszania 
się pojazdami – rowerem, autem na akumula-
tor i właściwym przejściem przez ulicę.

Drużyny trzy osobowe  musiały najpierw 
wykazać się wiedzą teoretyczną o ruchu drogo-
wym, by  w drugim etapie popisać się umiejęt-
nościami praktycznym w Mini miasteczku ruchu 
drogowego z zastosowaniem przepisów czyli 
jazdą na rowerze lub samochodzie na akumu-
lator, a także właściwym przejściem przez ulicę.  

Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki 
poziom wiedzy teoretycznej, ale ostatecznie 
o zajęciu miejsc zadecydowała część prak-
tyczna. Tutaj dla Michaliny Babiak, Olgi Hara 
i Kuby Knapa - reprezentantów Przedszkola 

„Pod Sosnami” w Koprzywnicy nie było kon-
kurencji. Nasi reprezentanci świetnie zapre-
zentowali swoje umiejętności poruszania się 
w ruchu drogowym z zastosowaniem znaków 
drogowych, jadąc rowerem, autem na aku-
mulator, ostatecznie zdobyli I miejsce. Po do-
grywce  II miejsce zajęło Gminne Przedszko-
le w Chobrzanach i III miejsce Przedszkole 
w Osieku. Wszystkie drużyny nagrodzono 
pucharami, nagrodami indywidualnymi dla 
każdego uczestnika oraz nagrodami rzeczo-
wymi dla placówek, które wręczyła pani dy-
rektor Marta Marczewska. Nad przebiegiem 
całego Turnieju  czuwały panie Ewa Kornacka 
i Grażyna Milarska. Dzieci do Turnieju przy-
gotowała pani Małgorzata Galek. Oprawę 
muzyczną przygotował pan Paweł Łach. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom, bez 
których nie mógłby odbyć się VI Turniej Wie-
dzy o Ruchu Drogowym.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Koprzywnicy

24 i 25 maja 2016 roku  w  Gimnazjum w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących  im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywni-
cy odbyła się prezentacja prac przygotowanych przez uczniów 
klas II w ramach realizacji projektu edukacyjnego. Wszystkim 
grupom udało się wywiązać z tego zadania na czas, a ich pre-
zentacje spotkały się z szerokim zainteresowaniem widzów. 
Okazało się, że dla uczniów II klas gimnazjum projekty były 
olbrzymią porcją wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz praw-
dziwym sprawdzeniem samego siebie. Efektem było powstanie 
i zaprezentowanie przygotowanych projektów edukacyjnych 
o różnorodnej tematyce. Każda grupa zakończyła swoją pracę 
publiczną prezentacją, w obecności zaproszonych nauczycieli, 
kolegów i koleżanek, a przede wszystkim w obecności szacow-
nej komisji składającej się z przedstawicieli rodziców.

Lp. Temat projektu Opiekun
1. Ruch wokół nas Lidia Skrzynecka

2. Jaką rolę odgrywa muzyka w życiu młodego człowieka Marzanna Urbańska

3. Wypoczynek czynny podczas ferii zimowych Wojciech Mrozik

4. Zdrowie na talerzu Danuta Majkowska

5. Czym zajmowały się nasze babcie , gdy nie było telewizji i Internetu? Anna Kitlińska

6. Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy. Literatura a sztuka kulinarna,  
jakie przepisy kulinarne możemy znaleźć w dziełach literatury pięknej? Agnieszka Materkowska- Fudala

7. Najlepsi niemieccy sportowcy Anna Babiak

8. Prawda jest tam- co wydarzyło się w Roswel? Małgorzata Czechowska

9. Dlaczego warto uczyć się matematyki? Agnieszka Sośniak

10. Koprzywnica wczoraj i dziś Agnieszka Chmielowiec

11. Jesteśmy tym ,co jemy. Fast food pod lupą Marta  Lasota

Praca 
metodą  
projektu

Dzięki różnorodnej tematyce i formom podejmowanym 
w ramach projektu każdy z uczniów znalazł coś dla siebie. 
Cele projektu zostały zrealizowane.  A wspomnienia z realiza-
cji poszczególnych zadań pozostaną w pamięci uczestników 
na długo.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie wybrali i zaprezen-
towali następujące projekty edukacyjne:

Projekty zrealizowane w roku szkolnym 2015/2016:

W skład komisji weszli:
p. Beata Maśloch – przewodnicząca RR
p. W. Janeczko
p. D. Charszla
p. A. Drypa
Wszyscy świetnie się bawili i  wiele nauczyli. Komisja oce-

niająca projekty była pod wrażeniem ciekawych, pomysłowych 
i różnorodnych sposobów realizacji projektów. 

25.05.16 r. tradycyjnie już uczniowie klas 
VI Szkoly Podstawowej im. Wł. Jasińskiego 
w Koprzywnicy wzięli udział w pielgrzymce 
,,Szkół Jędrusiowych” do Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej w Sulisławicach Wraz z księ-
dzem Pawłem Sobanią i wychowawczyniami: 
p. Magdaleną Komorowską oraz p. Ewą Ten-
derendą wyruszyli do celu o godzinie 8.00 
Sacro - Turystycznym Szlakiem Pątniczym. 
W drodze odmówili różaniec i wspólnie śpie-
wali różne pieśni religijne. Po dwugodzinnej 
wędrówce o godzinie 10.00 dotarli na miejsce, 
gdzie spotkali się z uczniami klasy VI Publicz-
nego Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanc-
kiego „JĘDRUSIE” w Sulisławicach i wspólnie 
z nimi w asyście pocztów sztandarowych oraz 
dyrekcji szkół i księdza proboszcza Parafii p.w. 
św. Floriana z Koprzywnicy uczestniczyli we 

XVII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 

POEZJI ZBIGNIEWA KABATY
W dniu 3 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy od-

był się XVII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Kabaty. Wzięli w nim udział 
uczniowie ze szkół z Gawłuszowic, Sulisławic oraz Koprzywnicy. Placówki te łączy wspólne 
imię patrona i od 17 lat spotykają się, by zachować pamięć o bohaterach - „Jędrusiach”. Kon-
kurs rozwija postawy patriotyczne, a także rozbudza wrażliwość na piękno języka ojczystego 

i poetyckiego. Goście, którzy przyjęli zaproszenie na to wyjątkowe spotka-
nie to: senior środowiska kombatantów „Jędrusiów” p. Jan Gałuszka, ma-
jor Wojciech Targowski z małżonką, p. J. Ordon, regionalista p. Andrzej 
Wawrylak, emerytowana nauczycielka Stanisława Gawrońska, dyrektorzy 

placówek oświatowych z terenu miasta i gminy oraz nauczyciele z part-
nerskich szkół. Dyrektor szkoły p. Beata Dębowska przypomniała 
zebranym dokonania profesora Zbigniewa Kabaty, a następnie po-
witała zebranych, ze szczególną atencją kombatantów, którym, 
wraz z p. wicedyrektor Jolantą Bzduch wręczyła piękne bukiety 
kwiatów. Część konkursową poprowadzili p. Teresa Majczak i p. 
Paweł Jasiński. Wspaniale przygotowani uczniowie przystąpili do 
rywalizacji, zgodnie z regulaminem, w dwóch kategoriach wie-
kowych. W trakcie obrad komisji na scenie zaprezentowali się, 
w patriotycznych piosenkach, utalentowani uczniowie szkoły w 
Koprzywnicy. Wszystkim bardzo podobał się występ Bartosza 
Biskupa z kl. IV, który zaprezentował swoje umiejętności gry 
na skrzypcach. Następnie ogłoszono wyniki konkursowej ry-

walizacji. Pierwsze miejsce w kategorii młodszej zdobyła nasza 
uczennica Paulina Podkowa za przepiękną interpretację wiersza 
pt. „Urna”. Miejsce drugie zajął Michał Miś z Gawłuszowic, który 
wydeklamował wiersz „Mój kraj”, zaś trzecie - Joanna Dąbrowska 
również z Gawłuszowic. Joanna zaprezentowała wiersz „Na alei le-

śnej”. W starszej grupie wiekowej zwyciężyła Aleksandra Bartkowicz 
z Gawłuszowic recytacją wiersza „Wara” przed Wiktorią Piątek, która 

wybrała utwór „Urna”. Trzecie miejsce przypadło Katarzynie Swatek. 
W jej wykonaniu usłyszeliśmy wiersz „Do młodych”. Poziom recytacji 

był wysoki. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Po 
wspólnej fotografii goście oraz recytatorzy zostali zaproszeni na poczę-

stunek. Teresa Majczak

PIESZA 
PIELGRZYMKA 
KLAS SZÓSTYCH 
DO SULISŁAWIC

Mszy Świętej dziękczynnej za sześć lat nauki 
w szkole podstawowej. Następnie wszyscy 
uczestnicy udali się na cmentarz parafialny, 
gdzie modlili się za poległych ,,Jędrusiów” 
i złożyli wiązanki kwiatów na wspólnej mogi-
le partyzantów. Po zakończeniu uroczystości 
uczniowie naszej szkoły zwiedzili Izbę Pa-
mięci poświęconą ,,Jędrusiom”, a następnie 
wyruszyli w drogę powrotną. Przy świetlicy 
w Beszycach odbyło się ognisko przygotowa-
ne przez rodziców. Dzieci miło spędziły czas 
piekąc kiełbaski, korzystając z boiska, placu 
zabaw i siłowni. Pielgrzymka należała do uda-
nych, gdyż wszyscy uczniowie wracali zado-
woleni, natomiast duchowa część pielgrzymo-
wania skłoniła do chwili refleksji nad własnym 
życiem.

M. Komorowska
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19 czerwca 2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy Koprzywnica 
odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP, uczestniczyli w nim przedstawiciele 
Państwowej Straży Pożarnej: Bolesław Gradziński – Prezes Za-
rządu Powiatowego ZOSP RP w Sandomierzu oraz Janusz Tu-
sak – Komendant Powiatowy PSP w Sandomierzu, przedstawi-
ciele władz administracji publicznej, organizacji społecznych, 
instytucji i zakładów pracy: Mark Jońca – Burmistrz Miasta i 
Gminy Koprzywnica, Dorota Kruszec Nowińska – Sekretarz 
Miasta i Gminy Koprzywnica, Beata Dębowska Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Koprzywnicy, Mieczysław Kalinowski – Pre-
zes Klubu Sportowego ,,Koprzywianka Arka Koprzywnica” oraz 
Bogusław Bulira – Prezes Klubu Sportowego ,,Zryw” w Zbignie-
wicach.

 W dniu 18 marca 2016 roku w Gminie Koprzywnica odbyły 
się XXXIX eliminacje gminne w Ogólnopolskim Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów 
z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, rozpozna-
wania sprzętu ratowniczego-gaśniczego oraz zasad udzielania 
pierwszej pomocy.

Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Miejsko-
-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ko-
przywnicy oraz Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy. W zma-
ganiach gminnych wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Niedźwicach: Wiktoria Kaczmarska, Aleksandra Marzec, Na-
talia Rząsa oraz opiekun p. Maciej Boćkowski, dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Gnieszowicach: Michał Ciździel, Sara Przybyło, 
Wiktoria Radecka oraz opiekun p. Monika Ziomkowska, dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy: Adam Gach, Karolina 
Fudala, Dominika Bryła oraz opiekun p. Wojciech Mrozik oraz 
młodzież z Gimnazjum w Koprzywnicy: Jakub Drypa, Emilia 
Stańczyk, Bartłomiej Stańczyk i Liceum Ogólnokształcącego w 
Koprzywnicy: Wiktor Nasternak, Dawid Skolak, Michał Prze-
włocki z opiekunem Stanisławem Judą.

W wyniku eliminacji gminnych w Ogólnopolskim Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” szkół 
podstawowych I miejsce zdobył Adam Gach, II miejsce zdobyła 
Wiktoria Radecka, a III miejsce zajęła Dominika Bryła.

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Nasza Ola wśród najlepszych w gronie  29 laureatów 
z województwa świętokrzyskiego i 12 laureatów z terenu 
powiatu sandomierskiego XIII Wojewódzkiego Konkursu Języ-
ka Polskiego

Piątek, 15 kwietnia 2016 roku był dniem szczególnym dla 
naszej szkoły, bowiem  nagrodzono laureatów wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych oraz ogólnopolskich olimpiad dla 
gimnazjalistów, a wśród najlepszych znalazła się nasza uczenni-
ca -  Aleksandra Wołek.

,,Czuję ciężar odpowiedzialności. To jedyne wydarzenie 
w województwie, kiedy w jednym miejscu o tej samej porze 
spotyka się tak duża liczba osób niezwykle zdolnych i utalen-
towanych”

- to słowa jakimi powitał wszystkich zebranych: laureatów, 
ich rodziców, nauczycieli, dyrektorów, przedstawicieli organów 
prowadzących oraz zaproszonych gości w sali Omega  w obiek-
cie Targów Kielce dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli pan Jacek Wołowiec. Ponieważ to właśnie  
ŚCDN razem z Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty było orga-
nizatorem konkursy przedmiotowe. Następnie głos zabrał Świę-
tokrzyski Kurator Oświaty pan Kazimierz Mądzik, otwierając 
uroczystość gratulował laureatom sukcesu życząc jednocześnie, 
aby w przyszłości kontynuowali swe pasje i  zainteresowania. 
Kolejną osobą, która zabrała głos był przedstawiciel Wojewody 

Eliminacje gminne XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W kategorii gimnazjum I miejsca zdobyła Emilia Stańczyk, II 
miejsca Jakub Drypa, III miejsce Bartłomiej Stańczyk.

W Liceum Ogólnokształcącym I miejsce zdobył Dawid Sko-
lak, II miejsce zdobył Wiktor Nasternak, III miejsce zajął Michał 
Przewłocki. W finale powiatowym naszą gminę będą reprezen-
tować: Adam Gach ze SP w Koprzywnicy, Emilia Stańczyk re-
prezentująca Gimnazjum w Koprzywnicy oraz Dawid Skolak 
reprezentujący Liceum Ogólnokształcące w Koprzywnicy.

Za udział w Turnieju wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzy-
mali dyplomy, nagrody, upominki oraz słodycze, które zostały ufun-
dowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy a zwycięzcom elimina-
cji gminnych zyczymy sukcesów na kolejnych etapach Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega 
Pożarom”.

Barbara Toś

Podczas zjazdu omawiane były następujące zagadnienia:
- doposażenie jednostek OSP w sprzęt i umundurowanie,
- organizacja i udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśni-

czych oraz uroczystościach państwowych i kościelnych,
- zmobilizowanie i wspomaganie dzieci i młodzieży do two-

rzenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- organizowanie manewrów, zawodów sportowo-pożarni-

czych wśród strażaków i Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych.

W zarządzie nowo wybranego Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego ZOSP RP w Koprzywnicy znaleźli się:

 Prezes – Piotr Frańczak
 Wiceprezes – Zdzisław Cebuchowski
 Wiceprezes – Tadeusz Krakowiak
 Komendant Gminny – Stefan Chmielowiec
 Sekretarz – Jacek Szymański
 Skarbnik – Zdzisław Sabat
 Członek – Grzegorz Białek
 Członek – Marian Rak

Barbara Toś

Świętokrzyskiej pani Agaty Wojtyszek, który odczytał list skie-
rowany do laureatów.

Następnie głos zabrały pani Lidia Pasich i Agnieszka Orłow-
ska koordynatorki XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Pol-
skiego dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego przed-
stawiając laureatów, którym Pan Kurator, dyrektor ŚCDN oraz 
przedstawiciel wojewody wręczyli dyplomy i zaświadczenia.

Nagrodzeni zostali także nauczyciele otrzymując podzięko-
wania. Z języka polskiego po zmaganiach i  pokonaniu I eta-
pu do II etapu przystąpiło 618 uczniów. Już tylko 116 z nich 
uczestniczyło w III etapie eliminacji na poziomie wojewódzkim 
zmagając się z częścią pisemną i ustną. Komisja konkursowa 
wyłoniła z tej grupy same diamenty, czyli 29 laureatów z całego 
województwa.

Konkursy przedmiotowe to najważniejsze wydarzenie edu-
kacyjne, poza egzaminami końcowymi w gimnazjach. Spośród 
ponad 3000 uczniów biorących udział w etapie powiatowym 
do ścisłego finału zakwalifikowało się 267 gimnazjalistów. 
Wśród najlepszych znalazła się nasza uczennica - Aleksandra 
Wołek.

Ola zdobyła tytuł Laureata XIII Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w ko-
lejnych latach.

Ola  
wśród najlepszych
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W sobotę 14 maja br. na Hali Sportowej 
w Koprzywnicy odbył się turniej piłki nożnej 
zorganizowanej przez UKS „Sokół” Koprzyw-
nica. Do turnieju zgłosiły się trzy kluby : Siarka 
Tarnobrzeg, Baszta Rytwiany oraz UKS „So-
kół” Koprzywnica. Każdy klub wystawił po 
dwie drużyny. Grano systemem każdy z każ-
dym. Po emocjonujących rozgrywkach zwy-
ciężyła drużyna Siarki Tarnobrzeg I, na drugiej 
lokacie znalazła się drużyna Baszty Rytwiany I, 
a trzecie miejsce zajęli chłopcy z UKS „Sokół” 
Koprzywnica I. Na zakończenie turnieju pre-
zes UKS „Sokół” Koprzywnica – Łukasz Słowik 
wręczył wszystkim zawodnikom pamiątkowe 
medale zakupione z projektu -” Realizacja za-
dań publicznych przez Gminę Koprzywnica 
w 2016 roku w zakresie - Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej . Puchary dla 
trzech pierwszych drużyn zostały ufundowane 
przez stowarzyszenie UKS „Sokół” Koprzyw-
nica . Wszystkim uczestnikom turnieju gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu 
sportowym. 

W dniu 29 czerwca odbył się ostatni, koń-
czący wiosenny sezon , trening drużyny UKS 
„Sokół” Koprzywnica. Tego dnia  młodzi spor-
towcy, pod czujnym instruktorskim okiem, Jac-
ka Kurantego, trenowali na  boisku uroczego 
parku w Błoniu. Pomimo upalnego popołudnia 
chłopcy z ogromnym zapałem zgłębiali tajniki 
piłkarskiego fachu. Treningowi przyglądał się 
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Zdzisław 
Nasternak, Pan Paweł Jasiński oraz inni zapro-
szeni goście w tym Pani Dyrektor MGOKiS 
w Koprzywnicy Alicja Stępień.

Po zakończonym treningu wszyscy ze sma-
kiem, w rodzinnej atmosferze zjedli kiełbaski 
z grilla oraz przygotowane przez rodziców 
słodkości. 

Chłopcy z UKS „Sokół” Koprzywnica 
spotkają się ponownie na treningach po mie-
sięcznej przerwie. Życzymy im udanego waka-
cyjnego wypoczynku i sportowych sukcesów 
w kolejnym sezonie.

UKS SOKÓŁ

W dniu 17.04 2016 w Hali Widowiskowo Sportowej w Sandomierzu odbył się Ogólnopolski 
Turniej Karate dzieci i młodzieży. W turnieju brało udział 196 zawodników z 19 ośrod-
ków z kraju. Bardzo dobrze zaprezentowali się sandomierscy karatecy, którzy w silnej rywali-
zacji zdobyli 15 medali. Odpowiednio do swoich kategorii wagowych i wiekowych  zawodnicy 
sandomierscy zajęli następujące miejsca:

w kategorii 2009 chłopcy open:  
I miejsce Mordka Bartosz,
II miejsce Krakowiak Rafał,
III miejsce Filip Pietrzyk,

w kategorii: 2009 dziew. open:  III miejsce Skubida Ewa,

w kategorii: 2008-2007 chł. -25kg:  III miejsce Skrzypczak Adam,

w kategorii: 2000-1999 chł. +70kg: 
I miejsce Bogdański Jakub,
II miejsce Gałęza Radosław

NASI NA PODIUM !!!

w kategorii: 2008-2007 dz. +30kg:  III miejsce  Wielgus Natalia

w  kategorii: 2006-2005 dz. +35kg:  I miejsce Suter Natalia

w kategorii: 2002-2001 dz. +50kg:  III miejsce Surowcow Weronika

w kategorii: 2002-2001 dz. -50kg: III miejsce Krakowiak Wiktoria

w kategorii: 2003-2004 dz. +50kg:  III miejsce Wrona Ilona

w kategorii: 2005-2006 chł. -40kg:  I miejsce Skobel Jan

w kategorii: 2005-2006 chł. -35kg:  III miejsce Kijania Mateusz

w kategorii: 2004-2003 chł. -40kg:  I miejsce Kras Jan

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Miasta Sandomierza Marek 
Bronkowski, który w pełnych uznania słowach wyraził się o organizacji zawodów. Na zakoń-
czenie turnieju puchary, które zostały zakupione z finansów Gminy Miasta Sandomierza wrę-
czał Przewodniczący Rady Miasta Robert Pytka.  Puchar dla najlepszego zawodnika tur-
nieju ufundował Radny Miasta Sandomierza Wojciech Czerwiec, natomiast puchar dla 
najlepszej zawodniczki Przewodniczący Rady Miasta Robert Pytka.

Organizatorem turnieju był Sandomierski Klub Karate, współorganizatorem Urząd Miasta 
Sandomierza i MOSiR Sandomierz.

www.mosir.sandomierz.pl
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W lipcu bieżącego roku będzie miała miejsce kolejna, czwarta już odsłona Festiwalu 
Miasto Młodych Artystów, organizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK wraz 
z partnerami, którymi są już Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba i Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Nowej Dębie. Jednocześnie zapraszamy stowarzyszenia, instytucje kultury, anima-
torów kultury i wszystkich chcących włączyć się w organizację.

W poprzednich trzech edycjach zaprezentowało się kilkuset młodych artystów, którzy 
wygrali stypendia artystyczne i  granty rozwojowe i wiele innych nagród w łącznej kwocie 
ponad 50 tys. zł. a w Festiwal dotychczas zaangażowało się ponad 70 partnerów w tym 
stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, ośrodki noclegowe 
oraz ogólnokrajowe instytucje: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Program Stypendialne: Agrafka 
i Agrafka Agory.

Tym razem Finał Festiwalu odbędzie się w dniach 21 – 24 lipca 2016 r. w Nowej Dębie. 
Tym samym łączy się ze Światowymi Dniami Młodzieży

Festiwal ma kilka celów.  Pierwszym – stanowiącym jego istotę – jest przegląd twórczości 
artystycznej młodzieży i odkrywanie nowych osobowości artystycznych. Drugim – równie 
ważnym – jest umożliwienie młodym artystom zaprezentowania własnej twórczości przed 
szerszą publicznością i pomoc w rozwijaniu tej twórczości. Wszystko to służy jednocześnie 
popularyzacji kultury wśród ludzi. 

Festiwal skierowany jest do wszystkich mło-
dych artystów (również zespołów i grup) w wie-
ku 13-25 lat, mieszkających na terenie powiatów: 
sandomierskiego, stalowowolskiego lub tarnobrze-
skiego, na których czeka, jak co roku, siedem kon-
kursowych scen artystycznych z takich dziedzin jak film, 
fotografia, literatura, muzyka, taniec, teatr i sztuki plastyczne. 
Spośród nich uczestnicy wybierają jedną, preferowaną przez siebie dziedzinę twórczości 
artystycznej. 

Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego przyjmujemy drogą 
elektroniczną  do 10 lipca 2016 r., do godz. 18. 

Na laureatów tradycyjnie czekają atrakcyjne nagrody, Granty Rozwojowe dla laureatów 
każdej ze scen (1000 zł. dla artysty indywidualnego lub 2000 zł. dla zespołu), Stypendia 
Artystyczne (w kwocie 2000-3000 zł.)

Tegoroczną nowością będzie Scena Rozmaitości – przegląd aktywności młodzieży 
z terenu miasta i gminy Nowa Dęba. Tu również dla zwycięscy przewidziana jest nagroda 
w kwocie 1000 zł.

Wszystkie szczegółowe informacje o festiwalu, sposobie i miejscu składania prac oraz re-
gulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej  www.fundacjasmk.pl

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt:
Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Koćmierzów 2
27-650 Samborzec
Tel: 531 586 222; 607 560 016
e-mail: fundacjasmk@gmail.com

Festiwal Miasto Młodych Artystów 2016

7 scen czeka na Ciebie, 
stań na jednej z nich
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Wakacje z Domem Kultury w Koprzywnicy
DATA GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE

1-16 lipca
1 lipca godz. 15.00
kolejne godziny spotkań będą usta-
lane na bieżąco z uczestnikami

Warsztaty Fotograficzno-Archiwalne w ramach projektu Koprzywnica Patrzy/My dofi-
nansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Dom kultury w Koprzywnicy
/miasto Koprzywnica

4 lipca 11.00-13.00 Letnie muzykowanie - otwarte zajęcia z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Dom kultury w Koprzywnicy

5 lipca 10.00 Letnie muzykowanie - otwarte zajęcia z Młodzieżową Orkiestrą Dętą
Muzykowanie orkiestry na rynku w Koprzywnicy

Dom kultury w Koprzywnicy
/rynek w Koprzywnicy

7 lipca 10.00 Warsztaty rękodzielnicze (bibuła, origami) Dom kultury w Koprzywnicy

10 lipca 9.00-13.00 Studio fotograficzne pod chmurką. 
Robimy portrety mieszkańcom Koprzywnicy przy kościołach.

Kościół MBR w Koprzywnicy
Kościół św. Floriana w Koprzywnicy

13 lipca 10.00-13.00 Letnie karaoke z elementami rytmiki Dom kultury w Koprzywnicy
14 lipca 8.00-10.00 Wystawa plenerowa fotografii przedstawiających dawną Koprzywnicę. Plac targowy w Koprzywnicy

16 lipca 15.00 Pokaz archiwalnych zdjęć z Koprzywnicy. 
Podsumowanie projektu Koprzywnica Patrzy/My. Dom kultury w Koprzywnicy

19 lipca od 9.00 Wycieczka rowerowa po gminie* Teren gminy Koprzywnica
21 lipca 10.00 Warsztaty florystyczne Dom kultury w Koprzywnicy
26 lipca 9.00-13.00 Poprojektowa wystawa fotograficzna Plac przy kościele p.w. św. Floriana w Koprzywnicy
27 lipca od 9.00 Koprzywnicki Teatr Ognia - warsztaty Dom kultury w Koprzywnicy
31 lipca 9.00-13.30 Poprojektowa wystawa fotograficzna Plac przy kościele MBR w Koprzywnicy

**Zapisy w świetlicach. Obowiązują odblaski i kask rowerowy.

MOŻLIWOŚĆ ZAPISÓW NA WAKACYJNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH. 
Kurs potrwa od 4 do 20 lipca br. Zapisy w domu kultury od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

*Zapisy w domu kultury do 15 lipca w godzinach 8.00-15.00. Obowiązują odblaski i kask rowerowy.

DATA GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE
8-20 sierpnia 
od poniedziałku 
do soboty

14.00-16.00 Wakacje na sportowo
w partnerstwie z Uczniowskim Klubem Sportowym „Sokół”Koprzywnica Teren zalewu w Koprzywnicy

20 sierpnia

DNI ZIEMI KOPRZYWNICKIEJ

12.00 start VIII Triathlon Ziemi Sandomierskiej. 
Mistrzostwa Polski Lekarzy. Otwarte Mistrzostwa Ziemi Sandomierskiej dla Amatorów Teren zalewu w Koprzywnicy

14.00 start  II Koprzywnicki Triathlon dla dzieci i młodzieży 
(szczegóły na stronie www urzędu gminy, natomiast zapisy prowadzi domu kultury) Teren zalewu w Koprzywnicy

17.00-24.00 Część artystyczna

21 sierpnia
DNI ZIEMI KOPRZYWNICKIEJ
13.30-24.00 „Okrężne”Dożynki Gminne Teren zalewu w Koprzywnicy

25 sierpnia cały dzień Wyjazd studyjny dla laureatów konkursu „Złote jadło” Zbiórka w domu kultury w Koprzywnicy
27 sierpnia 10.00 „Sobotnie bajkowania” w ramach projektu Działaj Lokalnie 2016 Dom kultury w Koprzywnicy

 ROWEREM PRZEZ GMINĘ**
7 lipca 9.00 zbiórka przy świetlicy w Beszycach trasa: Beszyce-Koprzywnica-Beszyce
15 lipca 9.00 zbiórka przy świetlicy w Niedźwicach trasa: Niedźwice-Trzykosy-Koprzywnica-Beszyce-Niedźwice
20 lipca 9.00 zbiórka przy świetlicy w Dmosicach trasa: Dmosice-Beszyce-Koprzywnica-Beszyce-Dmosice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości 
w Sandomierzu. 

 


