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Piknik rodzinny 
w Beszycach

3 września 2016r. przy świetlicy wiejskiej w Beszy-
cach przedstawiciele Rady Sołeckiej, wspólnie z gospo-
dyniami Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcami 
miejscowości zorganizowali piknik rodzinny. 

Przed wydarzeniem wspólnymi siłami przygotowa-
no teren: sprzątano, odnowiono plac zabaw oraz przy-
gotowywano poczęstunek. Podczas pikniku na dzieci 
i młodzież czekało wiele nieodpłatnych atrakcji, typu: 
gry i zabawy, dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, 
wykonywanie makijaży, maniciure itp. W godzinach po-
południowych i wieczornych atrakcją dla licznie zebra-
nych mieszkańców oraz uczestników pikniku, stała się 
wspólna zabawa w DJ’em. 

Organizatorzy dziękują wszystkim za przybycie 
i wspólne spędzenie wolnego czasu oraz zapewniają, że 
wydarzenie to nie było pierwszym i również nie ostatnim 
spotkaniem integracyjnym w ich miejscowości. 

Są Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i nazywają się ,,Cząsteczka”. 
Pomysł i przygoda zaczęła się w Dmosicach, a ich celem jest motywowanie innych do oddawania krwi, 
organizowanie akcji poboru krwi planowanych i na ratunek, a także propagowanie idei honorowego 
krwiodawstwa. Starają się łączyć wiele słusznych idei oraz ludzi, którym dobro drugiego człowieka nie 
jest obojętne. 

Chcieliby zaprosić wszystkich, aby dołączyli do szeregów naszej drużyny. Szukają ludzi takich jak oni 
sami, którzy tworzą w imię słusznej sprawy.

„Spotkać się z ludźmi, którzy czynili większy postęp na drogach doskonałości” - Św. Ojciec Pio

„Nie żałuj, nigdy nie żałuj, że mogłeś coś zrobić w życiu, a tego nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś, bo nie mo-
głeś.” - Stanisław Lem

W dniach 1 i 2 lipca 2016r. w Sandomierzu ekipa Cząsteczki z wynikiem pozytywnym zakończyła kurs 
pierwszej pomocy. Promowali ideę krwiodawstwa podczas Dożynek w Koprzywnicy, gdzie na swoim stoisku 
informowali o honorowym oddawaniu krwi zachęcając do udziału w akcjach poboru krwi.

Jako stowarzyszenie Nasze Dmosice w ostatni weekend lipca zorganizowali rajd rowerowy do Ujazdu. Pod-
czas wycieczki uczestnicy ochoczo pedałowali, zwiedzali zamek Krzyżtopór, uczestniczyli w grach i zabawach oraz wieczor-
nym ognisku, a na koniec dnia rozbili namioty na nocleg. 

Ostatnim wydarzeniem zorganizowanym przez członków stowarzyszenia i strażaków z OSP Dmosice był Dzień Pieczonego 
Ziemniaka. Wydarzenie miał miejsce 10 września i skupiało się wokół świetlicy wiejskiej w Dmosicach. Były gry, zabawy, ognisko 
i pieczony ziemniak w roli głównej, bigos i inne grillowe smakołyki. Oprawę muzyczną spotkania integracyjnego dla mieszkańców 
przygotował p. Piotr Ślusarczyk.
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W niedzielę 21 sierpnia 2016r. w Ko-
przywnicy staropolskim obyczajem święto-
wano Dożynki –Gminne Święto Plonów. Tra-
dycyjnie mieszkańcy poszczególnych sołectw 
i osiedli uczestniczyli w mszy dziękczynnej, 
aby pomodlić się za urodzaj i zebrany plon. 
W barwnym korowodzie wiodącym ulicami 
Koprzywnicy z rynku do kościoła św. Floria-
na podążali gospodarze prezentując okazałe 
kolorowe wieńce dożynkowe, które następnie 
poświęcili Ks. Jerzy Burek oraz Ks. Wiesław 
Surma. Starostami tegorocznych dożynek byli 
p. Genowefa Mazur z miejscowości Zbignie-
wice Wieś oraz p. Tadeusz Krakowiak z Gnie-
szowic. 

Druga, obrzędowa część Okrężnych - 
Dożynek  odbyła się nad zalewem koprzyw-
nickim, gdzie burmistrz p. Marek Jońca 
uroczyście rozpoczął świętowanie i powi-
tał wszystkich przybyłych:,, Z wielką rado-
ścią jako gospodarz gminy –mam zaszczyt 
otworzyć dzisiejsze uroczystości dożynko-
we. Chciałbym gorąco i serdecznie powitać 
wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejsze 
gminne Święto Dziękczynienia - okrężne. 
Witam bardzo serdecznie i dziękuję, że tak 
licznie przybyliście do naszych kościołów, 
wcześniej na koprzywnicki Rynek, a teraz tu 
nad koprzywnicki Zalew, miejsce rekreacji, 
wypoczynku i dalszego świętowania.” Na Ko-
przywnickie Dożynki przybyło wielu gości, 
m.in. poseł p. Marek Kwitek, euro posłanka do 
Parlamentu Europejskiego p. Beata Gosiew-
ska, władze powiatu sandomierskiego, władze 
samorządowe sąsiednich gmin, radni powia-
towi, radni RM w Koprzywnicy, kierownicy 
i prezesi instytucji rolniczych. Bardzo ważnym 
elementem Dożynek jest oracja chleba, który 
starostowie przekazali burmistrzowi p. Marko-
wi Jońcy oraz przewodniczącej RM p. Alek-
sandrze Klubińskiej. Następnie członkowie 
zespołu ludowego Powiślanie, przyśpiewkami 
z przytupem obśpiewali każdy z osobna wie-
niec dożynkowy. 

W przemówieniu burmistrza nie zabrakło 
podziękowań skierowanych do rolników za 
kultywowanie przez nich tradycji:,, Dziś, w tle 
wieńców dożynkowych, ślemy serdeczne, 
staropolskie podziękowania Bogu i ludziom. 
Dziękujemy za chleb, za owoce, za warzywa, 
jednym słowem za dary ziemi. Dziękujemy za 
całoroczny trud i uzyskane plony. Dziękujemy 
za pielęgnowanie tradycji, która stanowi jakże 
ważny element polskiej kultury i tożsamości, 
podkreśla takie wartości jak: przywiązanie do 
ziemi i rolniczego zawodu, szacunek do przy-
rody, wolę kultywowania zwyczajów ojców. 
Wyrażamy, zatem ogromną radość, że ten 
piękny, patriotyczny zwyczaj jest kultywowa-
ny i utrwalany w naszej pięknej Małej Ojczyź-
nie, w której chleb zawsze był w największym 
poszanowaniu, zaspakajał głód i jednoczył.” 

OKRĘŻNE 2016
-GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW

Burmistrz jako gospodarz gminy mówił  tak-
że, o działaniach podejmowanych przez UG:  
„Każdego roku wnosimy nowe wartości mate-
rialne, inwestując w infrastrukturę techniczną 
naszego miasta i gminy. Odbudowujemy dro-
gi gminne, remontujemy drogi polne w tym 
z udziałem funduszu sołeckiego,  poprawiamy 
nasze środowisko, zapewniamy bezpieczeń-
stwo w zakresie dostarczania mieszkańcom 
wody, dbamy o miejsca rekreacji, place zabaw, 
budynki świetlicowe. Remizy i wyposażenie 
techniczne dla strażaków.

Wnosimy i zabezpieczamy także warto-
ści niematerialne   społecznie niezwykle po-
trzebne, decydujące o rozwoju i przyszłości. 
Mamy świadomość, jak bardzo kosztowna 
jest ta sfera, bo ponad 15 mln zł. środków bu-
dżetowych. Ta sfera to oświata –  przedszkola, 
szkoły,  kultura, sport, rekreacja i wypoczynek, 
administracja, opieka społeczna, gospodarka 
komunalna, bezpieczeństwo p. pożarowe. 
Ważną dla samorządu sprawą jest rozwój 
przedsiębiorczości, zapraszanie inwestorów 
by powstawały  tak bardzo potrzebne  miej-
sca  pracy. I w tej dziedzinie zmienia się na 
lepsze w naszej Gminie. Cieszymy się i dzię-
kujemy tym, którzy wybrali Koprzywnicę  jako 
miejsce do ulokowania i rozwijania przedsię-
biorczości takie firmy jak grupa producencka 
Poltino, Koprzywianka,  Orient Res Lewiatan, 
Przedsiębiorstwo Jan Kaczor i Henryk Kaczor 
czy rozpoczynająca budowę przetwórni owo-
ców i warzyw spółka Dreher – Poland,  która 
przerabiać będzie docelowo 100 tyś ton jabłek 
na soki.”

Koprzywnickim Dożynkom, jak co roku 
towarzyszył konkurs na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy, pierwsza nagroda powędro-
wała do Osiedla Koprzywnica, drugie miejsce 
zajęło sołectwo Zbigniewice Wieś, a trzecia 
nagroda trafiła do sołectwa Krzcin. Podczas 
Okrężnych nie zabrakło stoisk wystawien-
niczych, które przygotowane zostały przez 
gospodarzy z poszczególnych miejscowości 
z terenu miasta i gminy Koprzywnica. Swoje 
stoiska prezentowały również instytucje rolni-
cze, firmy czy piekarnie.

Na koniec Burmistrz Mark Jońca serdecz-
nie podziękował wszystkim zebranym za 
udział i wszystkim zaangażowanym w przygo-
towanie tego ważnego święta dożynkowego, 
mówiąc:,, Życzę aby nastały lepsze czasy dla 
rolnictwa szczególnie w sprawiedliwym wyna-
gradzaniu za plony i pracę. Życzę aby zauwa-
żone zostały potrzeby wsi w jej rozwoju także 
w sferze kultury. Życzę dużo zdrowia i po-
myślności Wam i Waszym rodzinom. Życzę, 
aby ciesząc się z tegorocznych dobrych plo-
nów, mieć nadzieję na jeszcze lepsze w roku 
przyszłym.”

Powiatowe Święto Plonów Łoniów 2016 rozpoczęła uroczysta msza święta dziękczyn-
na w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie, której przewodniczył proboszcz para-
fii ks. kanonik Stanisław Zaręba. Następnie wszyscy uczestnicy w barwnym korowodzie 
przemieścili się na plac przy Urzędzie Gminy w Łoniowie,  gdzie zaplanowane były dalsze 
uroczystości.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy brała udział delegacja wieńcowa 
z Koprzywnicy. Komisja konkursowa  jednogłośnie wybrała wieniec gminy Łoniów, który 
reprezentował Powiat Sandomierski na dożynkach wojewódzkich.

Koprzywnicka delegacja na 
Powiatowym Święcie Plonów 

w Łoniowie
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Członkowie komisji konkursowej oceniali 
nie tylko walory smakowe potraw, ale również 
ich pochodzenie regionalne, właściwy dobór 
składników, technikę wykonania oraz estetykę 
stoisk i formę prezentacji. Każdego roku 
pięknie zaaranżowane stoiska, suto zastawione 
różnorodnymi potrawami, ciastami, domowej 
produkcji nalewkami, sokami, przetworami, 
owocami i warzywami przyciągają uwagę 
licznie zgromadzonej publiczności, która 
bardzo chętnie uczestniczy w ich degustacji.

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu 
została Gmina Koprzywnica, i gospodynie 
z KGW Sośniczany, które zaprezentowały 
„Poliwke z lebiody”. Jest to zupa gotowana na 
„poliwce”, czyli na wodzie, w której wcześniej 
gotowane były kluski. Do „poliwki” dodawa-
na jest cebula i pocięte liście łobody (lebiody). 
Zupa doprawiana jest maślanką i solą podawa-
na z ziemniakami i jajkiem lub chlebem. Jest 
to już drugie wyróżnienie ponieważ „Poliwka 
z Lebiody” została nagrodzona „Moździerzem 

W poniedziałek 19 września 2016r. gru-
pa mieszkanek miasta i gminy Koprzywnica 
wybrała się w podróż w kierunku Buska –
Zdroju. Panie odwiedziły pracownię rusty-
kalną p. Olgi Hnatyszak-Mysliwiec ARTE 
RUSTICA, w Radzanowie k. Buska oraz 
Ogród Tradycji u p. Marka Masłowskiego. 
W Buskim Samorządowym Centrum Kultury 
zwiedzono wystawę malarską, a w sanato-
rium Markoni wysłuchano koncertu Orkie-

XIV EDYCJA KONKURSU 
„NASZE SANDOMIERSKIE – KULINARIA REGIONALNE” 

XIV edycja konkursu „Nasze sandomierskie – kulinaria regionalne” odbyła się w niedzielę, 
25 września na Sali Rycerskiej sandomierskiego zamku.. 

Konkurs organizowany od 2003 roku, w którym stałymi uczestnikami są Gminy z terenu 
Powiatu Sandomierskiego, rywalizujące ze sobą o zdobycie głównej nagrody „Srebrnej Chochli”.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły Gminy: Dwikozy, Koprzywnica, 
Obrazów i Samborzec, a motywem przewodnim były „Tradycyjne zupy Sandomierszczy-
zny”. Przedstawiciele gmin w asyście lokalnych zespołów śpiewaczych prezentowali przed ko-
misją jurorską oraz zgromadzoną publicznością pyszne tradycyjne zupy opatrzone stosownym 
przepisem.

Mnicha” w konkursie „Złote Jadło Cysterskie” 
w Koprzywnicy.  To nie pierwszy sukces go-
spodyń z gminy Koprzywnica. W 2007 r. te-
matyką konkursu były ziemniaczane potrawy 
kuchni wiejskiej, a Srebrną Chochlę przyzna-
no dla Koprzywnicy za ,,Kugiel mieszczański”, 
przygotowany prze gospodynie z Zespołu 
Ludowego Powiślanie, w 2010 r. powtórzono 
sukces, nagroda dla Koprzywnicy i gospodyń 
z KGW Błonie powędrowała za ,,Groch z ka-
pustą na żeberkach w pierzynce chlebowej”, 
wtedy tematem konkursu były rośliny strącz-
kowe w lokalnej kuchni.

 
Wszyscy uczestnicy tegorocznego konkur-

su otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Starostę Sandomierskiego – Stanisława 
Masternaka, a także naczynia gliniane ufundo-
wane przez sandomierską etnograf Panią Irenę 
Godyń. Ponadto zwycięzca otrzymał Srebrną 
Chochlę, ufundowaną przez Burmistrza San-
domierza – Marka Bronkowskiego.

Podróż Szlakiem Wokół Słońca
stry Zdrojowej. Bardzo atrakcyjnym punktem 
wyjazdu okazały się Baseny Mineralne w 
Solcu-Zdroju, gdzie odpoczywano po cało-
dziennej wyprawie 

Wyjazd zorganizował Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy 
i był on nagrodą dla uczestników konkursu 
„Złote jadło” odbywającego się podczas Pik-
niku Cysterskiego 2016.

„Poliwka z lebiodo”

Składniki:
• 1 litr maślanki
• 3 garście młodych liści łobody

Składniki na poliwkę:
• 1 l wody
• mąka
• sól
• 1 mała cebula

Wykonanie:
Na „poliwce” ugotować przez 10 minut pocięte listki łobody. 
Maślankę trochę posolić do smaku i zahartować wrzątkiem.
Wlać do gotującej się „poliwki”; wyjąc cebulę. Pogotować 
przez chwilę.

„Poliwkę z lebiodo” podawano z chlebem. Zazwyczaj do 
smaku dodawano śmietanę i jajka na twardo. Powszechnie 
znane było jadanie „poliwki” z ziemniakami. Jeżeli spoży-
wana była na świeżym powietrzu przy pracach polowych, 
dodatkowo oprószano ją świeżym czosnkiem z łąki.

„Poliwka z lebiodo” była codzienną, tradycyjną zupą.
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Konferencja w Koprzywnicy
W środę, 21 września 2016r. Koprzywnicę odwiedził Jerzy 

Kwieciński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Członek 
Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw 
Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego, Wiceminister 
Rozwoju. Na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sandomierskiego 
zostały zaprezentowane przez niego wyzwania, jakie stoją przed 
uzdrowieniem polskiej gospodarki na przestrzeni 25 kolejnych lat. 
Takie konsultacje społeczne odbywają się w całym kraju i dotyczą 
projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Minister podkreślił, że Polska potrzebuje nowych impulsów 
rozwojowych, które wprowadzą naszą gospodarkę na wyższy 
poziom rozwoju, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na 
wzrost jakości życia Polaków i ich zamożność. Strategia przed-
stawia nowy model rozwoju – rozwój odpowiedzialny, czyli taki, 
który zapewnia korzyści z rozwoju dla wszystkich grup społecz-
nych, uwzględniając zarówno potrzeby obecnego jak i przyszłych 
pokoleń. 

Inwestycje w Mieście i Gminie 
Koprzywnica

Na terenie miasta i gminy Koprzywnica, planowanych jak i na etapie wykonywania jest wiele 
różnorodnych inwestycji.

Celem poprawy stanu bezpieczeństwa, zapobieganiu zagrożeniom i ograniczenie ich skut-
ków złożony został wniosek na „Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP Ciszyca” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014- 2020 w ramach działania: „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwa-
nie ich skutków”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Ogólna wartość projektu to  
804 481,50 zł, dofinansowanie w wysokości 603 361,12zł udział gminy to kwota 201 120,38 zł

W celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w gminie Koprzywnica złożony zo-
stał wniosek na: „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu ka-
nalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica”.

Złożony został wniosek na realizację w/w zadania. Ogólna wartość projektu to 34 338 302,96 
zł, dofinansowanie w wysokości 22 333 855,58 zł udział gminy to kwota 12 004 447,38 zł.

Przebudowano następujące odcinki dróg gminnych: 

1. Koprzywnica – Cegielnia, Koprzywnica - ul. Słoneczna
2. Krzcin - Łukowiec od km 0+000 do km 0+560    
3. Drogi w miejscowościach Koprzywnica i Gnieszowice
4. Zbigniewice – Rzechta 

Łączna długość odcinków 3600 mb za kwotę 1 122 554 zł 

Ogłoszone zostały również przetargi na kolejne odcinki dróg w miejscowości Sośniczany 
i Koprzywnica – ul. Zarzecze. 

Przebudowany został odcinek drogi powiatowej nr 0805 T Koprzywnica – Krzcin – Chodków 
Stary  w  miejscowości  Koprzywnica ul. Osiecka przy 50 % przy współudziale finansowym 
Gminy Koprzywnica

W ramach środków z funduszu sołeckiego są remontowane są drogi transportu rolnego. 

TURYSTYKA 
PRZEDE WSZYSTKIM

Koprzywnica to jedna z najstarszych osad w regionie sandomierskim. Rozwinęła się 
przy opactwie cystersów, przybyłych tutaj w 1185 roku, do którego należała do końca XVIII 
w. Jest to niewielka Gmina, licząca niespełna 7 tysięcy mieszkańców jednak zlokalizowane 
tu atrakcje turystyczne powodują, iż niejeden poszukujący turystycznych wrażeń odwiedzi 
właśnie to miejsce.

Miasto Koprzywnica, liczące niespełna 2,6 tysięcy mieszkańców położone jest na tzw. 
Europejskim Szlaku Cystersów, nad rzeką Koprzywianką i urokliwym zalewem. W sąsiedz-
twie tego zalewu wznosi się dawny zespół klasztorny Cystersów, który z roku na roku 
przyciąga coraz więcej turystów. 

W skład zespołu wchodzi kościół pod wezwaniem Św. Floriana, zbudowany w la-
tach 1185 - 1207, a także przylegające do kościoła późnoromańskie skrzydło wschodnie 
klasztoru, w którym zachował się piękny kapitularz z przełomu XII/XIII wieku. Ponadto 
znajdują się tu także dawne zabudowania przyklasztorne. Opactwo Cystersów nie jest jed-
nak jedynym zabytkiem sakralnym zlokalizowanym w Koprzywnicy. Znajduje się tu także 
zabytkowy rynek, a w nim kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej z 1470 roku, 
rozbudowany w stylu barokowym pod koniec XVII wieku, z ogrodzeniem i dzwonnicą 
z końca XIX wieku.

Co więcej, przez teren Miasta i Gminy Koprzywnica przebiega także Szlak Jagieloń-
ski i tzw. Sandomierski Szlak Jabłkowy. Jest to zarówno region ciekawy pod względem 
historycznym, jak i obszar o charakterze rolniczym, na którym to, ludność zamieszkująca 
żyje z pracy w tym sektorze. Zresztą jeśli chodzi o przedsiębiorczość to w mieście handel 
rozwija się głównie w dwóch sferach: usługowo- handlowej oraz rolniczej. W ślad tradycji 
wypieka się tu również najwyższej jakości chleb. Jednak szczególnie dynamicznie rozwija 
się tu produkcja owocowo-warzywna. W niedalekiej przyszłości powstanie w Koprzyw-
nicy jedna z najnowocześniejszych w Europie przetwórnia owoców i warzyw, co zagwa-
rantuje zbyt owoców, głównie jabłek oraz powstanie wiele nowych miejsc pracy. Wysoki 
poziom gospodarstw sadowniczych, nowoczesne metody upraw wskazują na ogromny 
postęp w tej dziedzinie. Największym bowiem kapitałem Gminy są jej mieszkańcy, których 
wartością jest pracowitość, gospodarność i przedsiębiorczość. 

Inicjatywa Szlaku Jabłkowego ma na celu promocję rodzimych wyrobów i pomoc 
w bezpośredniej sprzedaży. Wpływa na zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz rozwój 
małej przedsiębiorczości. 

Biorąc pod uwagę ochronę wysoce atrakcyjnego w tym rejonie środowiska naturalnego 
Władze Koprzywnicy podejmują także liczne działania w kierunku ekologii i ochrony śro-
dowiska. W planach jest powstanie tutaj Centrum Edukacji Ekologicznej, mające za zadanie 
propagowanie wartości ekologicznych i dbałości o dobra, które nas otaczają. Dla Miasta 
i Gminy sformułowano także plan gospodarki niskoemisyjnej oraz zaplanowano moderni-
zację obiektów użyteczności publicznej, co w znaczący sposób spowoduje oszczędność 
energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Burmistrz Marek Jońca – poprzez organiza-
cje konferencji i licznych spotkań w tematyce odnawialnych źródeł energii stara się uświa-
damiać, iż energia pozyskana z natury jest naszą przyszłością i może prowadzić w dużej 
mierze do jej samowystarczalności. 

Narodowe Czytanie 2016
W ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie dzieła „Quo vadis” Henryka Sienkiewi-

cza pod Patronatem Pary Prezydenckiej w sobotę 10 września 2016 r. o godz.16:00 w sali wido-
wiskowej Domu Kultury odbyło się spotkanie przygotowane przez Miejsko - Gminną Bibliotekę 
Publiczną oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy.

Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości 
poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

Wybór tegorocznej lektury do wspólnego czytania odbył się w głosowaniu internetowym.  
W Roku Henryka Sienkiewicza wielkiego pisarza tworzącego „ku pokrzepieniu serc” zwyciężyła 
wybitna polska powieść - „Quo vadis”, książka o zwycięstwie prawdy i miłości, siły wiary w to, 
że dobro musi zwyciężać ze złem, opowieści o triumfie odwagi, o błądzeniu człowieka w kon-
sekwencji zaś do jego nawrócenia. 

Po odczytaniu listu prezydenta Andrzeja Dudy, Nasze Narodowe czytanie rozpoczęliśmy od 
przedstawienia krótkiej biografii pisarza przez ucz. gimnazjum Julię Olszewską oraz projekcję 
utworu ,,Quo vadis Domine” w wykonaniu Michała Bajora. Czytanie fragmentów powieści roz-
począł burmistrz p. Marek Jońca a kontynuowali radni RM p. Paweł Jasiński, p. Agnieszka Ordon, 
dyrektorzy szkół p. Beata Dębowska, p. Jolanta Bzduch, p. Krzysztof Chmielowiec, nauczycie-
le emerytowani p. Stanisława Gawrońska, p. Michał Wach, nauczyciel j.niemieckiego p.Jolanta 
Gach, dyr.ZEAS-u p. Anna Witas, uczennica liceum Aleksandra Witas, dyr. MGOKiS p. Alicja 
Stępień, bibliotekarki MGBP kier. p. Mirosława Komaniecka i  p. Hanna Adamczak .

Spotkaniu towarzyszyła muzyka Jana Kaczmarka z filmu Jerzego Kawalerowicza „Quo va-
dis” oraz przedstawiona została prezentacja multimedialna dotycząca czytanej powieści przez 
p. Lucynę Zwolską.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy w tym dniu znaleźli czas, aby wspól-
nie zaangażować się w upowszechnianie czytelnictwa.

M.K.
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Kierowanie realizacją zadań obronnych w zakresie osiągania gotowości 
obronnej czasu kryzysu w przypadku ataku terrorystycznego, było tematem 
tegorocznych ćwiczeń obronnych. 

Głównym celem szkoleniowymi było sprawdzenie gotowości do działania wybranych ele-
mentów podsystemu obronnego miasta i gminy Koprzywnica oraz współdziałanie podległych  
współdziałających jednostek organizacyjnych w realizacji zadań ochronnych oraz ewakuacyjno 
– ratowniczych przy ewakuacji MGOKiS. 

W ćwiczeniu obronnym udział wzięli: Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica, Miejsko-Gmi-
ny Zespół Zarządzania Kryzysowego, obsada stałego dyżuru Burmistrza, pracownicy MGOKiS 
w Koprzywnicy, uczniowie i nauczyciele SP w Koprzywnicy, przedstawiciele KP PSP w San-
domierzu, przedstawiciele Komisariatu Policji w Koprzywnicy, Komendant Gminny ZOSP RP 
w Koprzywnicy wraz z jednostkami OSP Koprzywnica i OSP Zbigniewice oraz służba medyczna 
z NZOZ MEDYK w Koprzywnicy.

Ćwiczenie obronne 
w Koprzywnicy

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli dnia 
9 października 2016r. skupił w swoich murach 
artystów amatorów, którzy prezentowali umie-
jętności wokalne w III Przeglądzie Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Seniorów ,,Bo radość 
jest w nas”.

Przegląd adresowany był do seniorów 
działających w klubach, Uniwersytetach Trze-
ciego Wieku, domach kultury, domach pomo-
cy społecznej, oddziałach Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz w in-
nych środowiskach senioralnych na terenie 
województw: podkarpackiego, świętokrzy-
skiego i lubelskiego. Podczas przeglądu wy-
stępowały zarówno zespoły artystyczne, jak 
i wykonawcy indywidualni. 

Powodzenie dwóch poprzednich prze-
glądów, podczas których zaprezentowało się 
kilkuset seniorskich artystów, pokazuje ich 
ogromne i piękne zaangażowanie w amatorski 
ruch artystyczny. Organizatorzy są pewni, że 

idea: „Marzenia nie przechodzą na emerytu-
rę” znalazła w pełni swoje miejsce podczas 
tegorocznego Przeglądu Amatorskiej Twór-
czości Artystycznej Seniorów „Bo radość jest 
w nas” w nadchodzącym roku.

III Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej
Seniorów „Bo radość jest w nas”

Zespół Ludowy Powiślanie, w Przeglą-
dzie ,,Bo radość jest w nas” uczestniczył po 
raz drugi, w tym roku wydarzenie to cieszyło 
się ogromną popularnością, ponieważ łącznie 
wzięło w nim udział w nim 51 uczestników.
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PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Beneficjentami mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, nie podlegające ubezpieczeniu spo-

łecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmują działalność gospo-
darczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, i w okre-
sie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywały działalności gospodarczej oraz 
spółki kapitałowe w organizacji. Operacja powinna zakładać utworzenie co najmniej 1 miejsca 
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzymanie tego miejsca pracy przez 2 lata 
od dnia otrzymania płatności końcowej. Jeżeli o wsparcie ubiegać się będzie podmiot będący 
spółką w organizacji, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten uzyska osobowość prawną do 
dnia zawarcia umowy.

W ramach tego działania można pozyskać dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł. Po-
moc przyznawana jest w formie ryczałtu i wypłacana jest w dwóch transzach, pierwsza w wyso-
kości 70% kwoty przyznanej pomocy wypłacana jest niezwłocznie po zawarciu umowy, druga 
w wysokości 30% jest wypłacana po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem. 

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Beneficjentami pomocy mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą w for-

mie mikro lub małego przedsiębiorstwa. Operacja powinna zakładać utworzenie co najmniej 
jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne średnioroczne etaty. Projekt musi przewidywać 
utrzymanie zatrudnienia przez okres 3 lat od otrzymania płatności końcowej. W ramach tego 
działania można uzyskać dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych operacji, 
jednak nie więc niż 160 000,00 zł. Minimalna wartość projektu 50 000,00 zł.

ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH
W ramach tego przedsięwzięcia środki przeznaczone są na wspieranie współpracy pomiędzy 

podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ra-
mach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakre-
sie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych oraz na inicjatywy pojedynczych 
podmiotów związane z rozwojem rynków zbytu i usług lokalnych z wyłączeniem operacji po-
legających na budowie lub modernizacji targowisk. Beneficjentami pomocy mogą być podmio-
ty gospodarcze, które w ramach wspólnych przedsięwzięć zawarły porozumienie o wspólnej 
realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez 
podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowe-
go lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług; osoby fizyczne oraz 
osoby prawne. Na realizację tego przedsięwzięcia można pozyskać kwotę w wysokości do  
300 000,00 zł, przy intensywności  wsparcia dla podmiotów gospodarczych w wysokości 70%, 
dla pozostałych beneficjentów w wysokości 90%. Minimalna wartość projektu 50 000,00 zł.

TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKAL-
NEGO PRODUKTÓW ROLNYCH

W ramach tego przedsięwzięcia beneficjenci - podmioty, którym nie została dotychczas 
przyznana pomoc na rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie produkcji 
artykułów spożywczych lub produkcji napojów, będą mogli skorzystać z dofinansowania w wy-
sokości do 500 000,00 zł na utworzenie lub rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego pro-
duktów rolnych będącego przedsiębiorstwem spożywczym, w którym jest prowadzona działal-
ność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego lub wprowadzanie tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego 
przedsiębiorstwa jest przetwarzanie. Warto zaznaczyć, że podstawową cechą funkcjonowania 
inkubatora przetwórstwa lokalnego jest założenie, iż z jego infrastruktury korzystają podmio-
ty odrębne (właściciel inkubatora musi tak dostosować zakład by mógł być w sposób legalny 
udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne). W za-
leżności od rodzaju beneficjenta intensywność wsparcia wynosi dla podmiotów gospodarczych 
70% , dla jednostek sektora finansów publicznych 63,63%, a dla pozostałych beneficjentów (np. 
organizacje pozarządowe) 100%. Minimalna wartość projektu 50 000,00 zł.

Zasady przyznawania pomocy 
na realizację operacji w ramach LSR 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Sandomierskiej

TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ, NIEKOMERCYJNEJ IN-
FRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURAL-
NEJ

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: budowa, rozbudowa lub modernizacja 
miejsc integracji i aktywizacji społeczności lokalnej; kształtowanie przestrzeni publicznej w opar-
ciu o istniejącą infrastrukturę; budowa / rozbudowa / modernizacja scen, estrad itp.; wytyczenie, 
budowa lub przebudowa, oznakowanie tras rowerowych, ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych 
i dydaktycznych oraz szlaków turystycznych; budowa i rozbudowa małej infrastruktury tury-
stycznej między innymi punkty widokowe, miejsca biwakowe, miejsca wypoczynkowe itp.; re-
nowacja, odnowienie i zagospodarowanie małej architektury zabytkowej. Z dofinansowania pro-
jektów na tego typu zadania będą mogły skorzystać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, 
instytucje kultury, samorządy gminne. Kwota pomocy wynosi do 300 000,00 zł i w zależności 
od beneficjenta wysokość refundacji kształtuje się następująco: dla jednostek sektora finansów 
publicznych 63,63%, dla organizacji pozarządowych 100%, dla pozostałych beneficjentów 
90%. Minimalna wartość projektu 50 000,00 zł.

W ramach LSR przewidujemy realizację dwóch projektów grantowych, w ramach których 
będą mogły być realizowane małe projekty do 50 000,00 zł służące zaspokojeniu potrzeb 
społeczności lokalnej. O środki z projektów grantowych będą mogły starać się organizacje poza-
rządowe, organizacje nieformalne, osoby fizyczne, instytucje kultury, jst, kościoły. Wysokość re-
fundacji (intensywność wsparcia) wynosi w przypadku jednostek sektora finansów  publicznych 
63,63%, w przypadku pozostałych beneficjentów 90%. 

Projekt grantowy AKTYWIZACJA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW - ŁĄCZYMY POKOLE-
NIA, WYMIENIAMY DOŚWIADCZENIA, PRZECIWDZIAŁAMY WYKLUCZENIU SPOŁECZNE-
MU obejmuje następujące zakresy zadań: imprezy integrujące lokalne środowiska; organizacja 
zawodów sportowych, wykorzystujących bazę turystyczno – rekreacyjną; tworzenie i wspieranie 
działalności rękodzielniczej i artystycznej; organizacja szkoleń i warsztatów dla mieszkańców 
obszarów wiejskich; opracowanie, wydruk folderów, materiałów promocyjnych, broszur, kronik, 
przewodników itp. i ich dystrybucja; opracowanie materiałów audiowizualnych; tworzenie stron 
internetowych promujących cały obszar objęty LSR; promocja obszaru objętego LSR na targach 
i wystawach krajowych i zagranicznych; tworzenie questów, opracowanie i wydruk niezbędnych 
materiałów promocyjnych. 

Projekt grantowy TWORZENIE I ROZWÓJ FORM POPULARYZACJI DZIEDZICTWA LO-
KALNEGO obejmuje następujące zakresy zadań: wspieranie kultury i tradycji, w tym tradycji 
kulinarnych regionu (organizacja imprez kulturowych, wystaw, promocja potraw regionalnych, 
zakup strojów ludowych, itp.);  wspieranie tworzenia i rozwoju punktów zachowania dziedzic-
twa lokalnego (izby tradycji i muzea regionalne – np. zakup eksponatów, wyposażenia itp.); opra-
cowanie, wydruk folderów, materiałów promocyjnych, broszur, kronik, przewodników itp. i ich 
dystrybucja; opracowanie materiałów audiowizualnych; wykonanie i montaż tablic informacyjno 
– promocyjnych;  tworzenie stron internetowych promujących cały obszar objęty LSR; promocja 
obszaru objętego LSR na targach i wystawach krajowych i zagranicznych; tworzenie questów, 
opracowanie i wydruk niezbędnych materiałów promocyjnych; tworzenie i rozwój produktów 
turystycznych (tworzenie marek produktowych, certyfikacja itp.)

Beneficjentami ww. przedsięwzięć mogą być podmioty, których miejsce zamieszkania, sie-
dziba lub oddział znajdują się na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sando-
mierskiej tj. na obszarze gmin: DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, ŁONIÓW, 
OBRAZÓW, SAMBORZEC, WILCZYCE, ZAWICHOST.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia, na stronie internetowej 
oraz telefonicznie. 

Zapraszamy do kontaktu. 
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
ul. Ożarowska 1A, 27-600 Sandomierz
tel./fax 15 832 09 44, tel. kom. 795414754, 660664320, 660664817
e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu
www.lgd-sandomierz.eu
Materiał przygotowano na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz zapisów 
w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru LGD Ziemi 
Sandomierskiej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Funkcjonowanie LGD 
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 21 kwietnia 2016 roku podpisana 
została przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej umowa o wa-
runkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność (LSR), w ramach której otrzymaliśmy kwotę 7 200 000,00 zł na 
wsparcie projektów realizowanych na obszarze działania LGD tj. na obszarze 
gmin: DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, ŁONIÓW, OBRA-
ZÓW, SAMBORZEC, WILCZYCE, ZAWICHOST. Projekty współfinansowane 
będą w ramach PROW 2014-2020 działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Środki 
pozyskane przez LGD Ziemi Sandomierskiej na realizację LSR przeznaczone są 
następujące przedsięwzięcia:
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Fundacja La Zebra jako organizacja poza-
rządowa znana jest głównie z działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzi 
dzienny ośrodek wsparcia w Krzcinie. Jest or-
ganizatorem wielu zawodów sportowych,tur-
niejów, przeglądów filmowych w których biorą 
udział m.in osoby z podobnych placówek z ca-
łego wojewódzywa .Jednak jak pokazują ostat-
nie miesiące jest to organizacja wszechstronna, 
która w celu wypracowania pozytywnych efek-
tów potrafi powiązać różne środowiska.

Pierwsza połowa roku zaowocowała 
działaniami na rzecz dzieci i młodzieży, i to 
w kontekście zarówno rekreacyjnym, jak też 
edukacyjnym. Fundacja przeprowadziła trzy 
projekty skierowane do uczniów szkół Podsta-
wowych z terenu działalności fundacji.

Kolejne zadanie zakładało organizację kon-
kursu plastycznego w tematyce 1050 rocznicy 
Chrztu Polski, a dotyczyło pracy plastycznej 
wykonanej w dowolnej technice, obrazującej 
jak uczeń widzi, jak rozumie i dostrzega zna-
czenie przyjęcia Chrztu przez Państwo Polskie. 

Konkurs skierowany był do uczniów klas 
IV, V i VI szkół podstawowych z miejscowości 
wiejskich, lub miejsko – wiejskich położonych 
w Gminie Koprzywnica. Projekt „1050 lat od 
Chrztu Polski – wiedza i wyobrażenia” zaowo-
cował zgłoszeniem kilkudziesięciu prac, wśród 
których wytypowano dziewięć wyróżnień. 

Początek czerwca to święto wszystkich 
dzieci, i jak co roku Fundacja La Zebra rów-
nież teraz wzięła udział w tym święcie organi-
zując Piknik Rodzinny. Ta impreza o charakte-
rze rekreacyjnym zakończyła cykl spotkań dla 
dzieci i młodzieży. 

Obecnie Fundacja w ramach partnerstwa 
z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomier-
skiej w ramach dofinansowania z Fundacji 
PZU tworzy w Krzcinie ścieżkę sensorycz-
ną - jest to pierwsze  takie miejsce w okolicy 
i będzie stanowić na pewno atrakcyjny punkt 
na mapie. Ścieżka została tak zaprojektowana 
przez samych uczestników zajęć, aby w spo-
sób zintensyfikowany i celowy oddziaływać 
na zmysły pozawzrokowe w większym stopniu 
niż zwykle. Prace zostaną zakończona jeszcze 
przed zimą tego roku, tak aby od wczesnej 
wiosny kompozycje rabat cieszyły oko zwie-
dzających. Ścieżka sensoryczna w przyszłości 
będzie miejscem spotkań, warsztatów oraz 
zajęć z elementami hortiterapii. Magia tego 

Zasady przyznawania pomocy 
na realizację operacji w ramach LSR 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Sandomierskiej

Działalność 
Fundacja 
La Zebra

miejsca to głównie wpływ na rozwój osób nie-
pełnosprawnych. Zapach, dotyk, czy smak to 
bodźce za sprawą, których łatwiej jest pozna-
wać świat, a sama praca w ogrodzie ma moc 
terapeutyczną.

Projekty wsparte zostały przez samorządy 
od gminnego w Koprzywnicy, przez powiato-
wy w Sandomierzu, po wojewódzki w Kiel-
cach, ale również w ramach innych konkursów 
np. z Fundacji PZU( w partnerstwie z LGD 
Ziemi Sandomierskiej)

Justyna Piórkowska 
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Czy to bajka, czy nie bajka, myślcie sobie, jak tam chcecie…

A ja przecież wam powiadam: Krasnoludki są na świecie!
19 LISTOPADA 2016r. Dom Kultury 

w  Koprzywnicy 

 

    

 

 

 

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

Miejsko-Gminny Ośrodek

 Kultury i Sportu w Koprzywnicy

serdecznie zaprasza

         MIESZKAŃCÓW 

   MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA

na III Przegląd Chórów i Orkiestr Dętych 

czyli Koprzywnickie Dni Cecyliańskie 

niedziela 20 listopada 2016 godz. 15.00

sala widowiskowa MGOKiS w Koprzywnicy

W programie występy chórów, zespołów i orkiestr dętych

ZAJĘCIA 
W DOMU KULTURY W KOPRZYWNICY 

2016/2017

Godzina Zajęcia Instruktor Sala

13.30-15.30 PLASTYKA Helena Pilecka Sala górna

13.45-14.45 SEKCJA SZACHOWA Sławomir Grzyb Sala dolna

15.00-17.00 MAŻORETKI Bożena Pandura Sala dolna

15.30-17.30 POWIŚLANIE Paweł Żerdecki Sala górna

Wtorek
Godzina Zajęcia Instruktor Sala

15.00-16.30 JĘZYK ANGIELSKI kl. V-VI   
(od 11.10.2016r.)

Aneta Bryła Sala górna

15.30 SAMBA KOPRZYWNICA 4

Justyna Klag-Żyguła Sala dolna
16.30 SAMBA KOPRZYWNICA3

17.30 SAMBA KOPRZYWNICA 1 i 2 

19.00 SAMBA DOROŚLI

Środa
Godzina Zajęcia Instruktor Sala

15.00-16.00 JĘZYK ANGIELSKI kl. I-II-III gr. I 
(podział na grupy)

Aneta Bryła Sala górna

JĘZYK ANGIELSKI kl. I-II-III, gr. II Aneta Bryła Sala górna

16.00-17.00 TRENINGI KARATE Jarosław Winkler Sala dolna

Czwartek
Godzina Zajęcia Instruktor Sala

15.00-16.00 
17.00-18.00

ZAJĘCIA WOKALNE 
2 grupy

Wojciech Kawa Sala dolna

od 14.00  z 
podziałem na 
grupy

ROBOTYKA 2x w miesiącu co 2 
tygodnie Sylwester 
Paterek

Sala górna

Piątek
Godzina Zajęcia Instruktor Sala

16.00-17.00 TRENINGI KARATE Jarosław Winkler Sala dolna

17.00-19.00 BLACK STARS Małgorzata Ciach Sala dolna 

Sobota
Godzina Zajęcia Instruktor Sala

09.00-12.00 MOD Marek Kosior Sala górna

KOPRZYWNICA

Poniedziałek
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Do hasła widniejącego na sztandarze Szko-
ły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego 
w Koprzywnicy nawiązuje treść Statutu szko-
ły, w którym m.in. jest mowa o kształtowaniu 
patriotycznych postaw uczniów w oparciu 
o przykłady zaczerpnięte z historii, literatury 
i życia, rozwijaniu poczucia tożsamości na-
rodowej, budowaniu więzi z Ojczyzną. Na-
uczyciele wraz z uczniami organizują obcho-
dy świąt szkolnych i państwowych, na które 
zapraszani są przedstawiciele społeczności 
lokalnej, a także pracownicy różnorodnych 
instytucji i posłowie. Ponadto uczniowie biorą 
udział w różnorodnych konkursach o tematy-
ce patriotycznej i obywatelskiej. Encyklope-
dyczne znaczenie słowa patriotyzm wskazu-
je, że jest to postawa społeczno - polityczna, 
łącząca przywiązanie i miłość do Ojczyzny, 
jedność i solidarność z własnym narodem, 
z szacunkiem dla innych narodów i poszano-
waniem ich suwerennych praw. Każdy uczeń 
naszej szkoły rozumie, że Ojczyzna to nasza 
polska ziemia. Aby ją kochać, trzeba ją po-
znać nie tylko taką, jaką jest dzisiaj, ale rów-
nież taką, jaka była przed wiekami. Zadaniem 
szkoły jest praktyczne przygotowanie uczniów 
do czynnego udziału w życiu społecznym, po-
wiązanie szkoły z życiem środowiska i całego 
kraju, czerpanie wzorów postępowania z hi-
storii. 

18 września 2016 roku o godz. 10.00 
w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożyciel-
ki Wiernych w Łukowcu została odprawiona 
msza święta w 77. rocznicę śmierci z rąk nie-
mieckiego okupanta cichych bohaterów Powi-
śla - Stefana Józefczaka i Józefa Nasternaka. 
W tym dniu przypadła również trzecia roczni-
ca wmurowania tablicy upamiętniającej tamto 
wydarzenie. Tablica została usytuowana przy 
kościele w Łukowcu. Rangę uroczystości pod-
kreślał udział pocztów sztandarowych: Szko-
ły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego 
w Koprzywnicy, Zespołu Szkół im. Papieża 
Jana Pawła II w Koprzywnicy, Urzędu Miasta 
i Gminy Koprzywnica. Uroczystość zgroma-
dziła, poza mieszkańcami Łukowca, licznie 
przybyłą rodzinę zamordowanych, władze 
samorządowe, radnych Rady Miejskiej, dy-
rekcje szkół, nauczycieli oraz uczniów. Mszę 
św. odprawił i homilię wygłosił proboszcz pa-
rafii ks. Wiesław Surma. W homilii podkreślił, 
jak ważne w procesie kształtowania młodych 
ludzi jest wpajanie wartości patriotycznych. 
Wyraził wdzięczność panu burmistrzowi Mar-
kowi Jońcy za starania w celu upamiętnienia 
bohaterskiej śmierci przewoźników i radość 

podczas ucieczki św. Piotra z Rzymu ukazał 
mu się Chrystus i gdy go zapytał dokąd idzie, 
odpowiedział, że wraca do Rzymu, żeby go 
ponownie ukrzyżowali. W tym miejscu i na 
tej drodze na prośbę papieża Klemensa VIII 
wybudowano niewielki kościół. W czasie lek-
cji otwartej uczniowie przedstawili biografię 
i twórczość Henryka Sienkiewicza, oraz obej-
rzeli najciekawsze fragmenty filmu, a następ-
nie odbyło się czytanie ,, Quo vadis ”. Każdy 
fragment lektury poprzedzony był teledyskiem 
związanym z powieścią, najciekawszym 
urywkiem filmu lub prezentacją multimedialną 
dotyczącą utworu, profesjonalnie przygotowa-
ną przez panią Magdalenę Komorowską i ks. 
Pawła Sobanię. Akcja została przeprowadzo-
na w odpowiednio przygotowanej antycznej 
scenerii, o którą zadbała pani Agnieszka Ko-
lasińska, pani Magdalena Komorowska i pani 
Monika Różyc. Dopełnieniem scenografii były 
piękne stroje nawiązujące do mody epoki.Na-
rodowe Czytanie to już piąta edycja akcji, któ-
ra ma na celu popularyzowanie czytelnictwa 
i wzmacnianie w ten sposób narodowej toż-
samości i narodowej dumy. Dzięki zorganizo-
waniu akcji, której scenariusz opracowała pani 
Magdalena Komorowska, uczniowie mogli zo-
baczyć w jak wyjątkowy sposób Sienkiewicz 
pokazał życie ludzi epoki starożytności i na-
rodziny chrześcijaństwa. Na zakończenie pani 
dyrektor dodała, że tak jak wszyscy ludzie 
wiedzą, że Polakiem jest papież Jan Paweł II 
i Lech Wałęsa tak też wszyscy znają książkę 
„Quo vadis”, bo doczekała się tłumaczenia na 
130 języków.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasiń-
skiego w Koprzywnicy sumiennie prowadzi 
również działalność opiekuńczo-wychowaw-
czą. Wspomaga rodzinę w wychowaniu dziec-
ka poprzez diagnozowanie sytuacji dziecka 
w rodzinie i środowisku, kompensację, profi-
laktykę, stymulowanie rozwoju, poradnictwo, 
integrację i koordynację działalności opiekuń-
czo – wychowawczej. W świetlicy szkolnej 
czynnej od 7.10 do 15.30 dzieci mają zapew-

„Verba docent, exempla trahunt”
„Słowa uczą, przykłady pociągają”

z obecności na mszy św. dzieci i młodzieży, 
która będzie w przyszłości pielęgnować pa-
mięć o bohaterach. Przypomniał również oko-
liczności śmierci przewoźników. Po mszy św. 
głos zabrała pani dyrektor Beata Dębowska, 
która zaprosiła uczestników na drugą część 
uroczystości. Podkreśliła: „Wrzesień to mie-
siąc szczególny dla nas Polaków, dla naszej 
pamięci historycznej i tożsamości narodo-
wej. Wrzesień to miesiąc, w którym od 77. lat 
powracają wspomnienia najtragiczniejszych 
momentów w tysiącletniej historii Polski. 
I chociaż od tamtych wydarzeń minęło 77 lat 
wciąż pamiętamy miejsca, które kojarzą nam 
się z aktem poświęcenia dla obrony kraju. 
A jedno z takich miejsc jest w Łukowcu. We 
wrześniu 1939 roku we wsi Radowąż miała 
miejsce jedna z pierwszych zbrodni wojen-
nych popełnionych na naszym terenie przez 
żołnierzy Wehrmachtu. Dwaj przewoźnicy 
Stefan Józefczak i Józef Nasternak za pomoc 
w przeprawie oddziałów Wojska Polskiego 
przez Wisłę zginęli z rąk okupanta. 15 wrze-
śnia 2013 roku w murach tej świątyni odbyła 
się uroczysta msza święta w intencji rozstrze-
lanych przewoźników, a następnie odsłonię-
cie tablicy upamiętniającej ich ciche boha-
terstwo. Dzisiejsza nasza obecność i pamięć 
o ludziach, którzy służbę dla Ojczyzny uznali 
za pierwszy, największy i święty obowiązek 
jest okazją do refleksji nad wartościami dumy 
narodowej, poczucia przynależności i odpo-
wiedzialności za swój kraj”. Uczestnicy minu-
tą ciszy uczcili pamięć bohaterów. Następnie 
głos zabrała pani Dorota Kruszec – Nowińska, 
która w imieniu burmistrza Koprzywnicy pana 
Marka Jońcy powitała uczestników uroczy-
stości. W dalszej części zebrani wysłuchali 
wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Koprzywnicy. Ostatnim akordem odcho-
dów rocznicowych była modlitwa przy tablicy 
pamięci oraz złożenie kwiatów.

Wnuk jednego z przewoźników-pan Ja-
nusz Błachowicz podziękował księdzu pro-
boszczowi, władzom samorządowym, rad-
nym oraz dyrekcjom szkół, nauczycielom, 
uczniom i mieszkańcom Łukowca za udział w 
uroczystości, za pamięć o bohaterach, którzy 
złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny.

Bardzo ważnym wydarzeniem w naszej 
szkole jest Święto Odzyskania Niepodległości. 
Uczniowie biorą udział we mszy świętej od-
prawionej w intencji Ojczyzny, zuchy pełnią 
honorowe warty przy Murze Straceń, a na-
stępnie  tradycyjnie uczestniczą w Wielkim 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

Marszu Niepodległości. Każdej patriotycz-
nej uroczystości towarzyszy sztandar szkoły, 
a domy uczniów zdobią biało-czerwone flagi. 
Nasza szkoła nosi imię Władysława Jasińskie-
go - dowódcy Jędrusiów, dlatego też w roczni-
cę śmierci patrona obchodzimy Święto Szko-
ły, natomiast w maju cyklicznie odbywa się 
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Zbignie-
wa Kabaty- żołnierza AK i byłego partyzanta 
Jędrusia. 16 września 2016 roku w Kieleckim 
Centrum Kultury odbył się koncert „Wojenko, 
wojenko, cóżeś ty za pani... W hołdzie bo-
haterom II wojny światowej”, który obejrzało 
i usłyszało na żywo pięcioro uczniów z naszej 
szkoły wraz z opiekunem panią Teresą Maj-
czak. Zgromadzonych w sali widowiskowej 
uczniów z wielu szkół województwa święto-
krzyskiego powitał Kurator Oświaty pan Ka-
zimierz Mądzik, który powiedział, że koncert 
jest formą przypomnienia o niezłomności i od-
wadze polskich żołnierzy w czasie II wojny 
światowej, a jego ideą przewodnią – budowa 
świadomego i odpowiedzialnego patriotyzmu 
wśród dzieci i młodzieży za pomocą interak-
tywnego połączenia muzyki i historii. Koncert 
przygotowany został w ramach programu hi-
storyczno-edukacyjnego, prezentującego tre-
ści historyczne związane z II wojną światową 
w oprawie muzycznej utworów śpiewanych 
przez Wojsko Polskie i oddziały partyzanc-
kie w latach 1939–1947.  Dzięki odpowiednio 
dobranemu repertuarowi stanowił on spójną 
opowieść słowno-muzyczną, wykonywaną na 
scenie przez młodych muzyków ze Stowarzy-
szenia PASSIONART. 

21.09.2016 roku po raz trzeci odbyło się 
w naszej szkole Narodowe Czytanie „Quo va-
dis” Henryka Sienkiewicza, w którym uczest-
niczyli uczniowie klas V i VI oraz zaproszeni 
goście: pani Mirosława Komaniecka dyrektor 
Biblioteki Miejskiej w Koprzywnicy, pani Anna 
Adamczak pracownik Biblioteki Miejskiej Ko-
przywnicy oraz pani Stanisława Gawrońska 
emerytowana nauczycielka języka polskie-
go z naszej szkoły. Spotkanie otworzyła pani 
dyrektor Beata Dębowska, która przedstawi-
ła genezę utworu. Przypomniała, że pomysł 
napisania powieści zrodził się przypadkowo, 
gdy do Sienkiewicza przybyła delegacja gó-
rali z Zakopanego z prośbą o to, by wygłosił 
odczyt okolicznościowy. W Zakopanem miał 
być zbudowany kościół i tym odczytem Sien-
kiewicz miał zapoczątkować zbiórkę pienię-
dzy na ten cel. Opowiedział wówczas legen-
dę związaną z pewnym kościołem, zasłyszaną 
podczas pobytu we Włoszech. Głosi ona, że 
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Przedszkole „Pod sosnami”

nioną profesjonalną opiekę, a także uczestni-
czą w różnorodnych formach zajęć. Ponadto 
korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyj-
nych, podczas których rozwijają swoje zainte-
resowania i pasje. Wypełniając swoje zadania 
opiekuńczo – wychowawcze szkoła syste-
matycznie współpracuje z Poradnią Psycho-
logiczno-Pedagogiczną poprzez organizację 
zajęć warsztatowych dla rodziców, uczniów, 
konsultacje dla rodziców, diagnozy uczniów, 
a także z Policją i Strażą Pożarną. Systema-
tycznie w szkole odbywają się prelekcje i po-
gadanki na temat bezpieczeństwa. Szkoła 
współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-
-Epidemiologiczną w Sandomierzu w zakresie 
programów promujących zdrowie. Współpra-
ca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami ma 
na celu wspieranie i kształtowanie właściwych 
postaw u dzieci. Akcje charytatywne: „Dar 
Serca”, „Góra Grosza”, „Odkręcamy  Poma-
gamy”, WOŚP kształtują wrażliwość uczniów.

Jednym z ważnych zadań szkoły jest rów-
nież propagowanie wśród uczniów idei zdro-
wego stylu życia. Dzięki decyzji pana burmi-

strza Marka Jońcy w bieżącym roku szkolnym 
została utworzona klasa czwarta o zwiększo-
nej liczbie godzin wychowania fizycznego. 
Zaangażowanie nauczycieli wychowania fi-
zycznego oraz uczniów zaowocowało sukce-
sami sportowymi na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Ilustruje to 
ranking Igrzysk Sportowych Młodzieży Szkol-
nej z roku szkolnego 2014/15, w którym to na-
sza szkoła zajmuje z liczbą 122 punktów 19 
miejsce na ponad 200 szkół w województwie. 
Jest to bardzo dobry wynik i jest szansa, aby go 
jeszcze podwyższyć. Taką szansę daje właśnie 
utworzona klasa o nachyleniu sportowym. 
W ciągu ostatnich lat cała społeczność szkol-
na przeżyła wiele wspaniałych chwil, zdoby-
wając wysokie miejsca na różnych imprezach 
i zawodach szkolnych, międzyszkolnych oraz 
ogólnopolskich. Były to między innymi:
• 09.10.2013. Mistrzostwa Powiatu w Szta-

fetowych Biegach Przełajowych: chłopcy 
1 miejsce, dziewczyny 3 miejsce.

• 22.10.2013. Mistrzostwa Powiatu w Bad-
mintonie Drużynowym kat. chłopców: 

2 miejsce Szymon Lubera i Cezary Charszla.
• 18.12.2013r. Międzyszkolne zawody w piłkę 

halową szkół podstawowych: 1 miejsce SP 
Koprzywnica kl. VI, 2 miejsce SP Koprzyw-
nica kl. V,3 miejsce SP Niedźwice.

• 8.04.2014r. Mistrzostwa Powiatu w Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych kat. chłopców 
i kat. dziewcząt: I miejsce drużyna SP Ko-
przywnica, I miejsce Indywidualnie Kacper 
Mazur SP Koprzywnica.

• 10.04.2014. Mistrzostwa Powiatu w piłkę 
nożną kat. chłopców w Obrazowie: II miej-
sce SP Koprzywnica. 

• 15.04.2014r. Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Biegach Przełajowych w kat. chłopców IV 
miejsce SP Koprzywnica na ponad 25 szkół, 
II miejsce indywidualnie Kacper Mazur SP 
Koprzywnica na 165 zawodników z całego 
województwa.

• 09.04.2015r. Mistrzostwa Powiatu w bie-
gach przełajowych ind i druż.: 1 miejsce 
Drużyna SP Koprzywnica, 1 miejsce Mazur 
Kacper SP Koprzywnica, 2 miejsce Jakub 
Wiśniewski SP Koprzywnica.

• 16.04.2015r. Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Biegach Przełajowych w kat. chłopców: 
Drużyna II miejsce SP Koprzywnica, Indy-
widualnie - I miejsce Kacper Mazur SP Ko-
przywnica, VII miejsce Wiśniewski Jakub SP 
Koprzywnica.

• 28.04.2015r. Mistrzostwa Powiatu w Mini 
Piłce Nożnej kat. chłopców: I miejsce SP 
Koprzywnica.

• 14.05.2015r. w Biegi Rozstawne „VENA-
SPORT” Sandomierz: I miejsce SP Koprzyw-
nica.

• 21.05.2015r. Półfinał Województwa w Piłkę 
Nożną: III miejsce SP Koprzywnica.

• 14.06.2015r. VIII miejsce w finale ogólno-
polskim sztafeta szwedzka chłopców „IN-
TERNATIONAL VENA  SPORT FESTIVAL” 
2015 w ŁODZI.

Jesteśmy dumni z uczniów naszej szkoły, 
że zdobywają tak wspaniałe miejsca na róż-
nych imprezach sportowych i rozwijają swoją 
wiedzę oraz umiejętności. Sport jest bowiem 
ciekawą i zdrową alternatywą dla komputera 
i aktywną formą spędzania wolnego czasu. 

W dniu 16.06 2016r. Przedszkole „ Pod Sosnami” w Koprzywnicy było organizatorem VI 
Międzyprzedszkolny Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym pod hasłem „Jestem bezpieczny na 
drodze”. W turnieju wzięło udział sześć drużyn reprezentujących różne przedszkola.  Przedszko-
laki wykazały się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w poruszaniu po mini 
miasteczku ruchu drogowego. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz nagrody ufundowane 
przez sponsorów. Inicjatywa ta ma na celu sprawdzenie wiedzy dzieci z zakresu ruchu drogo-
wego. 

Najstarsze grupy wiekowe wzięły udział w konkursie plastycznym organizowanym przez 
Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kielcach „Dinek w Górach Świętokrzyskich”. 
Wśród wszystkich zgłoszonych prac z całego województwa, prace naszych dzieci zostały wy-
różnienie dyplomami.

Największą  atrakcją dla przedszkolaków z Przedszkola „Pod Sosnami” był Dzień Dziecka. 
W piękny, pogodny dzień, w naszym ogrodzie przedszkolnym dzieci bawiły się przy dźwiękach 
muzyki na żywo. Brały udział w różnych konkursach. Było także malowanie twarzy, puszczanie 
baniek mydlanych oraz gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie. Radości i uśmiechu w tym dniu nie 
zabrakło na każdej buźce przedszkolaka. 
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W miesiącu czerwcu dzieci z najstarszych grup wiekowych mogły zaprezentować swoje 
talenty wokalno – taneczne na Pikniku Cysterskim w ogrodach przy kościele św. Floriana w Ko-
przywnicy. Placówka nasza wzięła udział w konkursie kulinarny „ Złote Jadło” i zajęła III miejsce, 
za oryginalną potrawę „Kwiat Czarnego bzu  w cieście naleśnikowym”

Koniec roku szkolnego to czas wycieczek, dlatego też dzieci 5 i 6 letnie wyjechały na wy-
cieczkę autokarowa do Wioski Indiańskiej kolo Iwanisk. Całodzienny pobyt w Wiosce Indiańskiej 
pozwolił dzieciom zapoznać się z życiem i kultura Indian. Dzieci miały możliwość zabaw z ani-
matorem, rzucały piłeczkami do celu, łapały „węże” patykami,  bawiły się na indiańskim placu 
zabaw. 

Miło i pracowicie minęły ostatnie miesiące roku szkolnego. Przed nami kolejny rok pełen 
pomysłów i nowych wyzwań. 

Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach

W dniach od 28 września do 2 październi-
ka 2016r. Członkowie  Szkolnego Koła PTTK w 
Gnieszowicach wraz z panią Dyrektor Jolantą 
Struską wzięli udział w Rajdzie po Bieszcza-
dach. To już czwarta taka wyprawa od mo-
mentu naszego członkostwa. Tym razem pod 
przewodnictwem komandora pana Marka Ły-
gasa wędrowaliśmy szlakami Beskidu Niskie-
go zdobywając: Tokarnię 778 metrów n.p.m 
i, Wahalowski Wierch 666 m.n.p.m. Baza 

Rajd w Bieszczady

noclegowa znajdowała się w Leśnej Willi w 
Komańczy. Wyprawa należała do naprawdę 

udanych, gdyż oprócz pięknych widoków roz-
pieszczała nas pogoda.

Jest już wstępny program uroczystości jubileuszowych: Msza Święta, część oficjalna obcho-
dów na terenie szkoły; część artystyczna w wykonaniu uczniów, absolwentów szkoły; Dawnych 
wspomnień czar – wspomnienia absolwentów; zwiedzanie szkoły; wspólny poczęstunek. Wię-
cej informacji można uzyskać dzwoniąc do szkoły pod numer telefonu 15-847 61 42

 17 grudnia 2016 r. 
Szkoła Podstawowa 
w Gnieszowicach 
będzie obchodziła jubileusz 
100-lecia istnienia szkoły



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

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

W dniach 11 – 21 sierpnia 2016 roku 15 uczniów ze szkół z Niedźwic, Klimontowa  i Łonio-
wa wzięło udział w obozie sportowym (uczennice ze szkół ościennych należą do działającego 
przy naszej placówce Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej). Organizatorem wyjazdu była Szkoła 
Podstawowa   w Niedźwicach i Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Niedźwice.  Miejscem 
noclegowym był pensjonat „Staszelówka” w miejscowości  Ząb koło Zakopanego. A oto jak 
wyglądał harmonogram pobytu:
11.08. – godz. 8.00 start spod szkoły  w Niedźwicach, by o 14.00 stawić się na miejscu. Po roz-

pakowaniu aklimatyzacja i spacer na Gubałówkę.
12.08. – zwiedzanie Zakopanego m.in. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich 

Krzeptówkach – rzymskokatolickie sanktuarium maryjne w Polsce, wybudowane jako 
votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981, Cmentarz 
Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku,  Krupówki, skocznie.

13.08. – spływ przełomem Dunajca. Był to spływ pontonami, podczas którego uczniowie sami 
wiosłowali. Drogę powrotną częściowo pokonali rowerami ścieżką rowerową od strony 
słowackiej.

14.08. – Dolina Kościelisko – spacer w pięknym otoczeniu, wizyta w Smoczej Jamie, odpoczy-
nek nad górskim potokiem.

15.08. – wizyta na Słowacji w „Słowackim Raju”. Jest to jeden z najpiękniejszych parków naro-
dowych w Europie, gdzie szlak wiedzie wąwozami z wodospadami po klamrach, drabi-
nach i pniach.

16.08. – Dolina Pięciu  Stawów Polskich, przez Świstówkę Roztocką nad   Morskie Oko.
17.08. – wyczekiwany relaks w postaci wizyty w Tatralandii na Słowacji, gdzie znajduje się 14 

odkrytych i krytych basenów z wodą termalną, 30 zjeżdżalni i  kompleks saun.

OBÓZ SPORTOWY 2016

Zawody sportowe rozegrane na obozie to:

PIŁKA SIATKOWA PAR:
Kaczmarska Wiktoria/Koziarska Natalia
Graboń Eliza/Smardz Agata
Wałaszczyk Amelia/Marzec Aleksandra

ŁUCZNICTWO:
Graboń Eliza
Sobolewska Klaudia
Smardz Agata

WARCABY:
1. Gach Małgorzata
2.Sobolewska Klaudia
3. Koziarska Natalia

BILARD:
1.Sobolewska Klaudia
2.Zwierzyk Rafał
3. Koziarska Natalia 

TENIS STOŁOWY:
1.Graboń Eliza
2.Sobolewska Klaudia
3.Smardz Agata

BADMINTON:
1.Sobolewska Klaudia
2.Graboń Eliza
3.Smardz Agata

18.08. – i znowu polskie góry, tym razem Wielki Kopieniec – szczyt wznoszący się pomiędzy 
Doliną Olczyska, a Dolinką Chłabowską. Ma dwa wierzchołki znajdujące się w odle-
głości ok. 200 m od siebie.

19.08. – Wizyta w stolicy Węgier – Budapeszcie. Uczniowie zwiedzili: Wzgórze Gellerta i Zam-
kowe, Kościół Macieja, Baszty Rybackie, Most Łańcuchowy, Parlament, Plac Bohaterów.

20.08. – godziny przedpołudniowe uczniowie spędzili w pensjonacie, gdzie odbyły się zawody 
sportowe i konkursy.  Po obiedzie na pożegnanie wizyta na Krupówkach i zakupy.

21.08. – śniadanie, pakowanie i powrót do domu.

Obóz sportowy oprócz składki uczniowskiej został sfinansowany z następujących środków:
- 6 tys. – Ministerstwo Sportu i Turystyki z projektu „KLUB”
- 2 tys. – Komisja Antyalkoholowa przy Urzędzie Miasta i Gminy Koprzywnica
- 4 tys. – Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica
- transport został sfinansowany przez firmę Automotive Poland 

Uczniowie z zapałem pokonywali trasy górzystego terenu, sprawdzali swoją kondycję na 
często długich i wyczerpujących trasach. Nikomu jednak nie zabrakło hartu ducha, do czego z 
pewnością przyczynił się fakt, że byli w urokliwych miejscach, które mają niepowtarzalny klimat 
i to zachęcało ich do sportowego wysiłku.

Wypoczynek na obozie z pewnością można zaliczyć do bardzo udanych. Dopełniły go kom-
fortowe warunki, dobra kuchnia. Na zakończenie wypada tylko powiedzieć, że z pewnością było 
za krótko i aby czas leciał szybko do następnego wypoczynku.
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PIKŁKA RĘCZNA 
W SP NIEDŹWICE

Od września 2015 roku dzięki środkom z Ministerstwa Sportu i Turystyki, funduszom z sa-
morządów i od sponsorów ruszył przy Szkole Podstawowej w Niedźwicach program - Ośrodek 
Szkolenia Piłki Ręcznej.

Główne zadania OSPR dla szkół podstawowych to:

- zwiększenie zasięgu – odbudowanie szkolenia w tych regionach, w których piłka ręczna zosta-
ła zapomniana i zaniedbana;

- powiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających pikę ręczną, szerokie jej propagowanie 
szczególnie w szkołach podstawowych;

- przeprowadzanie szkoleń, pokazów, kursów dla nauczycieli;

- doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy.

Aby skorzystać z programu trzeba było złożyć wniosek aplikujący. Spośród około 480 szkół 
wyłoniono blisko 300 placówek spełniających kryteria opisane w programie (m.in. pełnowymia-
rowe boiska, obiekty wspomagające szkolenia np. pływalnie, wykwalifikowana kadra szkolenio-
wa). W każdym województwie powstały dwa ośrodki szkolenia w piłce ręcznej- dla dziewcząt 
i chłopców- w celu utrzymania ciągłości szkolenia uczniów utalentowanych sportowo. Jeden 
z nich – dla dziewcząt powstał właśnie przy naszej szkole.

Przy Szkole Podstawowej w Niedźwicach od kilku lat działa klasa sportowa i to z wielkimi 
sukcesami.

Od września 2015 roku posiada ona profil piłki ręcznej. W związku z tym dzieci oprócz zajęć 
z wychowania fizycznego (4 godz /tyg) realizują także program piłki ręcznej, również w wymia-
rze 4 godzin, dodatkowo  odbywają się zajęcia na siłowni, pływalni i w okresie zimowym na 
stoku narciarskim.  W okresie wakacji odbył się obóz sportowy w Zębie.

Do klasy należą dziewczynki ze szkół podstawowych z Klimontowa, Postronnej, Sulisławic, 
Łoniowa, Koprzywnicy i Niedźwic. Zajęcia odbywają się w szkole w Niedźwicach.

Nasza placówka przeszła pozytywnie weryfikację i już drugi rok trwają zajęcia z piłki ręcznej. 
Gratulujemy i życzymy sukcesów sportowych.

ZDROWIE 
NAJWAŻNIEJSZE !!!

Dnia 13 września 2016 roku odbyła się wycieczka rowerowa w ramach projektu „Jedz mą-
drze, bądź aktywny – wygraj zdrowie”. Środki finansowe na ten projekt pozyskało Stowarzysze-
nie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” działające przy szkole w Niedźwicach. Projekt 
jest odpowiedzią na realizację zadania publicznego z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia 
oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – wspieranie działań promujących zdrowy 
styl życia poprzez realizację działań edukacyjnych i informacyjnych na terenie Gminy Koprzyw-
nica”. Realizowany  w okresie 01.06.2016 – 30.11.2016 rok.   Jednym  z zadań tego projektu była 
wycieczka rowerowa 22 uczniów Szkoły Podstawowej w Niedźwicach rowerami, którzy prze-
jechali trasę Niedźwice – Beszyce – Koprzywnica. Wyjazd był połączony z wizytą w piekarni 
w Koprzywnicy, gdzie uczniowie zostali oprowadzeni po zakładzie, poznali proces produkcji                         
i wypieku chleba, rodzaje pieczywa, jego wartości odżywcze.  Uczniowie zapoznali się ze  słow-
nictwem typowym  dla  procesu wypieku pieczywa.

W drodze powrotnej pierwszy postój był nad zalewem, gdzie dzieci odpoczywały na łonie 
natury, na co pozwoliła nam przepiękna pogoda.

Kolejny etap to wizyta w leśniczówce w Beszycach i wspólne sporządzanie posiłku, zabawy 
i gry na świeżym powietrzu. Następnie powoli uczniowie wrócili do szkoły.

To zadanie miało na celu rozwija-
nie aktywności fizycznej wśród dzie-
ci, wypracowanie pozytywnych 
praktyk uprawiania sportu, wspól-
nego i pożytecznego spędzania 
wolnego czasu oraz zwrócenie 
uwagi na zasady bezpieczeń-
stwa.

PROGRAM „KLUB”
Program o takiej nazwie jest realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” 

działający przy  Szkole Podstawowej w Niedźwicach. 

Program „KLUB” to jeden z największych dotychczas realizowanych projektów minister-
stwa, całkowicie nowy i innowacyjny model bezpośredniego wsparcia sportowych środowisk 
lokalnych, w których klub sportowy stanowi centrum aktywności fizycznej oraz miejsce iden-
tyfikacji i kształcenia talentów sportowych.

Program wpisuje się w nową, spójną strategię rozwoju sportu realizowaną przez minister-
stwo, którą poza Programem „KLUB” współtworzą: projekt przywrócenia do szkół SKS-ów 
oraz projekt Narodowej Bazy Talentów. Program „KLUB” powstał dzięki bezpośrednim kon-
sultacjom ministerstwa z lokalnymi środowiskami sportowymi.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację programu, już w pierwszym roku finan-
sowania, przeznaczyło kwotę 15 milionów złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej.

Z tych pieniędzy zostanie wspartych finansowo ponad 1000 klubów sportowych dzia-
łających często w trudnych warunkach ekonomiczno-organizacyjnych. Kwota dofinansowa-

nia może zostać przeznaczona na wynagrodzenia dla szkoleniowca, dofinansowanie sprzętu 
sportowego lub organizację obozu sportowego. W ramach Programu „KLUB” łączna kwota 
wnioskowanej dotacji wynosi 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 
zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję. 

Główne cele programu to przede wszystkim wyrównywanie szans dzieci i młodzie-
ży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, wsparcie instytucjonalne dzia-
łalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów spor-
towych oraz optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy 
lokalne w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.

Szkoła  Podstawowa w Niedźwicach otrzymała 15 tys. zł na realizację tego programu. Już 
zostały utworzone i trenują cztery grupy:

• piłka siatkowa dziewcząt - gimnazjum
• piłka ręczna dziewcząt - gimnazjum
• badminton dziewcząt i chłopców - szkoła podstawowa
• piłka siatkowa - szkoła podstawowa

W treningach biorą udział uczniowie szkoły oraz chętne dzieci i młodzież z terenu gminy 
Koprzywnica, Klimontów, Łoniów.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Koprzywnicy

Sport w ZSO
Aktywność sportowa uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła 

II w Koprzywnicy w minionym roku szkolnym była bardzo widoczna. Uczniowie godnie repre-
zentowali imię swojej szkoły w środowisku lokalnym. Z satysfakcją należy odnotować rosnące 
z roku na rok osiągnięcia w wielu dyscyplinach sportowych. W rywalizacji szkół gimnazjalnych 
województwa świętokrzyskiego uczniowie naszej szkoły uplasowali się na 13 miejscu.Odnieśli 
oni szereg znaczących sukcesów:

- Mistrzostwo Województwa Świętokrzyskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych,
- IV miejsce w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Sztafecie Szwedzkiej,
- V miejsce w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Sztafetowych Biegach Przełajo-

wych
- Mistrzostwo Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych,
- Mistrzostwo Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
- Mistrzostwo Powiatu w Piłce Nożnej,
- II miejsce Powiatu Świętokrzyskiego w XIX Halowym Turnieju Piłki Nożnej. 

W indywidualnych Biegach Przełajowych wśród chłopców wysoko uplasowali się Kamil Żak 
(I miejsce), Marcel Mazur (II miejsce) i Kacper Mazur (III miejsce). Wśród dziewczyn najlepiej 
zaprezentowała się Aleksandra Misiak (II miejsce). 

Koprzywianka Arka Koprzywnica
Uczniowski Klub Sportowy Arka działa od 2002 roku. Obecnie prowadzone są działania 

w pięciu sekcjach: turystyka rowerowa, sekcja kajakarska, sekcja piłki siatkowej, sekcja piłki noż-
nej oraz sekcja sportów zimowych. Klub dba o rozgrywki międzygminne oraz uczestniczy w 
lidze wiosennej i jesiennej ŚZPN.

Klub Sportowy Koprzywianka Koprzywnica powstał 1932 roku. W przyszłym roku będzie 
obchodził 85-lecie. Zarząd klubu obecnie sprawowany jest przez 3 osoby: prezes-Małgorzata 
Ciach, wiceprezes-Jolanta Struska, członek zarządu -Anna Wiśniewska.Trenerami są: Wojciech 
Ciach i Marek Walczak. W 2016r. Kluby Arka i Koprzywianka połączyły się, tworząc klub Ko-
przywianka Arka Koprzywnica.

KS Koprzywianka klasa A. Stoją od lewej: Andrzej Krakowiak spiker, Jan Podlewski gospodarz stadionu, 
Małgorzata Ciach prezes klubu, Tomasz Chmiel, Maciej Ozdoba, Piotr Pruś, Paweł Gorycki, Jakub Bryła, 
Adrian Radecki, Cezary Charszla, Artur Wyrazik, Jolanta Struska wiceprezes klubu, Maria Nyrberg opieka 
medyczna, Wojciech Ciach trener. W dolnym szeregu od lewej: Kamil Żak, Patryk Kula, Mateusz Pasek, Do-
minik Sabat, Sylwester Pyszczek, Damian Gawroński, Dawid Siwecki, Dawid Wiśniewski, Dawid Kowalski.

KS Koprzywianka klasa B. Stoją od lewej: Jolanta Struska wice prezes klubu, Jan Podlewski gospodarz sta-
dionu, Małgorzata Ciach prezes klubu, Paweł Podlewski kapitan drużyny, Maciej Ozdoba, Paweł Gorycki, 
Artur Wyrazik, Bartek Mianowski, Adrian Radecki, Damian Gawroński, Karol Jasiński , Stanisław Nyrnberg, 
Wojciech Ciach trener.Dolny szereg od lewej: Andrzej Gawroński, Kamil Pawlik, Jakub Solpa, Tomasz Le-
śniewski, Jakub Wiśniewski ,  Kamil Żak, Dawid Siwecki, Damian Kodyra.

Akademia Piłki Nożnej Arka Koprzywnica drużyna trampkarz starszy. Od lewej w górnym szeregu: Adrian 
Gawroński, Maciej Nyrnberg, Kacper Starzyński, Patryk Ziomkowski, Grzegorz Motyl, Mateusz Zaręba, 
Jakub Łukawski, Wiktor Gdaniec, lewy dolny szereg: Andrzej Łukawski, Patryk Łukawski, Dominik Chuch-
nowski, Piotr Nyrnberg

Akademia Piłki Nożnej Arka Koprzywnica drużyna żaków. Stoją od lewej: Błażej, Filip, Emilka, Miłosz, 
Adrian, Kuba, Mateusz, Bartek, Filip, Weronika, Wojtek, Aleksander, Sebastian Agnieszka, Mateusz, trener 
Wojciech Ciach
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Mimo wakacyjnej pory i miejscami upal-
nej pogody chłopy z Uczniowskiego klubu 
Sportowego „Sokół” Koprzywnica oraz inne 
chętne dzieci z terenu gm. Koprzywnica 
i ościennych w dniach pomiędzy 08- 20 sierp-
nia trenowali różne dyscypliny sportowe. Tre-
ningi miały miejsce na boisku sportowym „Or-
lik” oraz na terenie Zalewu w Koprzywnicy. 
Młodzież w wymienionych dniach w ramach 
„Wakacji na Sportowo” pod  opieką trenera 
Jacka Kurantego, Pawła Jasińskiego oraz Edyty 
Kodyry z UKS „Sokół” Koprzywnica trenowa-
ła pływanie, biegi oraz szlifowała umiejętności 
gry w piłkę nożną. Celem akcji było oderwanie 
młodzieży od spędzania wolnego czasu przed 
komputerem czy tez telewizorem oraz popra-
wienie ich kondycji fizycznej. W treningach 
wzięło udział około 30 chłopców i dziewcząt. 

W dniu 17.09.2016r. na Hali Sportowej 
w Koprzywnicy odbył się drugi etap rozgry-
wek o Super Puchar Prezesa UKS „Sokół” Ko-
przywnica. Do rozgrywek licznie zgłosiły się 
dziecięce drużyny z okolicznych gmin woj. 
świętokrzyskiego i podkarpackiego. W sumie 
brało udział 7 drużyn tj.”Siarka Tarnobrzeg” 
I i II, „Olimpia Pogoń Staszów”, „Akademia Pił-
karska Samborzec” I i II i „UKS Sokół Koprzyw-
nica” I i II. Do zmagań w systemie mieszanym 
przystąpiło łącznie 80 młodych zawodników. 
Po zaciętych zmaganiach, rozstrzygniecie do-
piero podło po rzutach karnych. II etap rozgry-
wek o Superpuchar wygrała drużyna Pogoni 
Staszów, 2 miejsce zdobyli nasi wspaniali za-
wodnicy a trzecie „Siarka” Tarnobrzeg I.

Wszystkie drużyny zostały nagrodzone 
okolicznościowymi pucharami i drobnymi 
upominkami zakupionymi dzięki wsparciu 
Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach „Programu Świętokrzyska Akademia 
Sportu”, a poczęstunek zaproszonych uczest-
ników został wzbogacony o słodkie bułeczki 
dzięki przychylności Prezesa GS Samopomoc 
Chłopska w Koprzywnicy Pana Andrzeja Za-
jąca. Honorowy patronat nad zawodami objął 
MGOKiS w Koprzywnicy. Działacze UKS „So-
kół” Koprzywnica oraz rodzice dzieci dzięku-
ją wszystkim za udział oraz pomoc materialną 
w zorganizowaniu tej imprezy oraz zapraszają 
na kolejne dwa etapy rozgrywek w dniach 22 
października i 26 listopada. Serdecznie Zapra-
szamy !!!

Walka o Superpuchar 
Prezesa UKS „Sokół” Koprzywnica

Ludowy Klub Sportowy ,,Zryw” Zbigniewice działa od 1974 roku. Klub jest stowa-
rzyszeniem prowadzonym przez Starostę Sandomierskiego. Od wielu lat współpracuje 
z UMiG Koprzywnica. Realizuje zadania upowszechniania kultury fizycznej. Promuje wi-
zerunek Gminy Koprzywnica, która stwarza warunki dla rozwoju sportu. LKS ,,Zryw” Zbi-
gniewice jest autonomicznym i jednosekcyjnym piłkarskim klubem występującym w klasie 
B grupa III Seniorów na sezon 2016/2017 w Świętokrzyskim Związku Piłki Nożnej w Kiel-
cach. Wyzwaniem klubu jest jak najszybszy awans do klasy A, by spełnić oczekiwania 
mieszkańców i lokalnej społeczności.

LKS Zryw

Wakacje na sportowo

Wylany w te gorące dni pot zaowocował za-
jętym I miejscem w II Koprzywnickim Triath-
lonie dla Dzieci i Młodzieży w kategorii  M1 
przez Huberta Biskupa członka UKS „Sokół” 
Koprzywnica oraz dobrymi miejscami pozo-
stałych uczestników. Gratulacje.
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Miesiące jabłkobrania to idealny czas na to, aby wybrać się w podróż 
Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym. Zacząć należy oczywiście od zabyt-
kowej Koprzywnicy, gdzie miłośników jabłek czeka gra terenowa i zajęcia 
w DK, następnie z jabłkami udajemy się do tłoczni soków, tam młodzi adep-
ci jabłkobrania smakują świeżutkie soki. Końcowym miejscem do odwie-
dzenia jest koniecznie sad, gdzie gołym okiem można zobaczyć jak rosną 
soczyste jabłuszka.

Szlakiem tym 23 września 2016r.podążały mieleckie przedszkolaki. Oto 
fotorelacja: 

Przedszkolaki podróżują 
Sandomierskim 
Szlakiem Jabłkowym

Koło Gospodyń i Gospodarzy 
Wiejskich 2016 
w powiecie sandomierskim

W środę, 21 września ruszyło 
głosowanie Czytelników. Głosować 
można za pomocą smsów, portalu 
społecznościowego facebook oraz 
klików na portalu strefaagro.echod-
nia.eu. Głosowanie zakończy się w 
środę, 19 października o godzinie 24. 

Zwycięzcę i laureatów wszyscy 
poznają podczas wielkiej gali finało-

wej, która odbędzie się w piątek, 4 
listopada w Targach Kielce. Zaprosi-
my na nią laureatów. Galę uatrakcyj-
nią wystawa sprzętu rolniczego, wy-
stępy folklorystyczne i poczęstunek. 

Do rąk laureatów zostaną prze-
kazane wyjątkowe nagrody. Posłanka 
Platformy Obywatelskiej, Marzena 

Okła-Drewnowicz, która szefuje 
Świętokrzyskiej Radzie Wojewódzkiej 
Kół Gospodyń Wiejskich przygoto-
wuje fantastyczny wyjazd dla trzech 
pierwszych kół w województwie. 

Z terenu miasta i gminy Ko-
przywnica w plebiscycie uczestni-
czy KGW Koprzywnica, KGW Bło-
nie i KGW Sośniczany.


