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Szanowni Państwo,

Wkroczyliśmy w Nowy 2017r.  
niesie on ze sobą nowe wyzwania.  

Będzie rokiem trudnym, ale wkraczamy w niego  
z nadzieją, że wiele uda się nam zrobić. 

Dziękujemy Państwu za to, że wspólnie  
tworzymy samorządową wspólnotę  

zdolną skutecznie rozwiązywać nasze problemy.  
Jesteśmy głęboko przekonani, że tak,  

jak dotychczas, razem poradzimy sobie  
w ich przezwyciężaniu na każdej płaszczyźnie działań.

W Nowym Roku życzymy sobie i Państwu,  
byśmy potrafili cieszyć się z tego,  

co udaje się nam dla Gminy zrobić,  
byśmy nauczyli się wspólnie o Nią dbać,  

a siebie nawzajem szanować. 

Niech ten Nowy, nadchodzący Rok  
będzie czasem pozbawionym  

wszelkich osobistych i zawodowych trosk,  
a poczucie bezpieczeństwa  

będzie poparte rzeczywistym brakiem  
jakichkolwiek lęków i niepokojów.

Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Marek Jońca
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy Aleksandra Klubińska

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy Alicja Stępień  
oraz redakcja Koprzywnickich Pejzaży.
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Koprzywnickie spotkanie z mieszkańcami

Okres	przedświąteczny	 to	 czas	niezwykłej	 atmosfery	
i	uroku.	To	także	czas	spotkań	i	wspólnych	opłatków.

Poniżej	 przedstawiamy	 relację	 ze	 spotkań	 opłatko-
wych,	które	odbyły	się	na	terenie	gminy	Koprzywnica.

Dzieląc się 
opłatkiem…

Społeczność	szkolna	Szkoły	Podstawowej	
w	 Koprzywnicy	 w	 czwartek	 22	 grudnia	 br.	
również	przygotowała	przedstawienie	jasełko-
we.	 Jak	 tradycja	nakazuje	byli	Trzej	Królowie	
z	darami,	święta	rodzina,	gwiazda	betlejemska	
i	tradycyjna	szopka.	Cały	występ	był	przepla-
tany	przepięknymi	kolędami	i	pastorałkami	w	
wykonaniu	uczniów,	a	wszystko	w	niezwykłej	
świątecznej	 scenerii.	 Wydarzeniem	 towarzy-
szącym	w	tym	dniu	była	wystawa	aniołów.

W	szkole	podstawowej	w	Gnieszowicach	
także	odbyło	się	spotkanie	wigilijne.	Uroczy-
stość	połączona	była	z	obchodami	100	-lecia	
szkoły.

Najbliższe	 spotkania	wigilijne	 i	 świątecz-
no-noworoczne	odbywać	 się	będą	w	Zarzą-
dzie	 Gminnej	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	
w	Koprzywnicy	(6	stycznia	2017r.)	oraz	w	po-
łowie	stycznia	w	Miejsko-Gminnym	Ośrodku	
Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy.	

Spotkanie	opłatkowe	zorganizowane	przez	KGW	w	KoprzywnicyWychodząc	 naprzeciw	 mieszkańcom	
Koprzywnicy,	 Koło	Gospodyń	 z	 Koprzywni-
cy	wraz	 z	 Przewodnicząca	Zarządu	Osiedla	
Koprzywnica	 zorganizowało	 (16	 grudnia	 br.)	
spotkanie	 opłatkowe	 dla	mieszkańców	 prze-
bywających	 w	 domach	 samotnie.	 Spotkanie	

takie	odbyło	się	już	po	raz	drugi	w	domu	kul-
tury	 w	 Koprzywnicy.	 Organizatorzy	 przygo-
towali	 tradycyjne	potrawy	świąteczne	kuchni	
polskiej.	Czas	spędzony	wspólnie	umilił	kolę-
dami	i	pastorałkami	zespół	Powiślanie	z	domu	
kultury.	

Druhowie Strażacy
W	 niedzielne	 popołudnie	 18	 grudnia	 br.	

w	świetlicy	w	Dmosicach	odbyło	się	spotka-
nie	 opłatkowe	 dla	 mieszkańców,	 członków	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 i	 zaproszonych	
gości.	 Spotykając	 się	 w	 gronie	 najbliższych,	
z	 sympatykami,	 sponsorami	 i	 przyjaciółmi,	

składano	sobie	z	serca	płynące	życzenia.	Wy-
darzenie	 upłynęło	 w	 miłej	 i	 przyjacielskiej	
atmosferze,	a	dzięki	brzmieniu	kolęd	i	pasto-
rałek	zebrani	mogli	wczuć	się	w	klimat	zbliża-
jących	się	świąt.

W szkolnych progach
Dzieci	 i	 młodzież	 z	 placówek	 oświato-

wych	działających	na	 terenie	miasta	 i	 gminy	
Koprzywnica	 zaprezentowały	 urzekające	
przedstawienie	wigilijno-świąteczne.	Ucznio-
wie	Szkoły	Podstawowej	w	Niedźwicach	spe-
cjalnie	 na	 uroczystość	 (19	 grudnia	 br.)	 przy-
gotowały	 Misterium	 Bożonarodzeniowe.	 Po	
przedstawieniu	gospodarze	wraz	z	zebranymi	
gośćmi	udali	się	na	wigilię	szkolną.

Także	 w	 poniedziałkowe	 popołudnie,	
19	 grudnia,	 przedszkolaki	 z	 koprzywnickie-
go	przedszkola	w	przedstawieniu	Cicha	Noc	
zaprezentowały	 świąteczne	 zwyczaje.	 Naj-

starsza	grupa	zerówkowiczów	stanęła	na	wy-
sokości	 zadania,	 jako	 że	w	 tym	 roku	po	 raz	
pierwszy	w	występach	dzieci	pojawiły	się	ele-
menty	języka	angielskiego.	

Uczniowie	 Zespołu	 Szkół	 Ogólnokształ-
cących	w	Koprzywnicy	21	grudnia	br.	zapre-
zentowali	 przed	 nauczycielami,	 koleżankami	
i	kolegami,	społecznością	szkolną	oraz	zapro-
szonymi	 gośćmi	 przedstawienie	 jasełkowe.	
Tegoroczne	 przedstawienie	 miało	 charakter	
współczesnego	 przekazu,	 na	 kanwie	 naszej	
tradycji.

Misterium	Bożonarodzeniowe	w	Szkole	Podstawo-
wej	w	Niedźwicach

Młodzieżowe	jasełka	w	ZSO	w	Koprzywnicy

Przedstawienie	wigilijno-świąteczne	w	Przedszkolu	
Pod	Sosnami	w	Koprzywnicy

Jasełka	w	Szkole	Podstawowej	w	Koprzywnicy
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Artyści, twórcy ozdób świątecznych, 
rękodzielnicy, wytwórcy produktów re-
gionalnych wzięli udział w kiermaszu 
mikołajkowym, który odbył się 4 grudnia 
2016 r. na Placu Bartosza Głowackiego.

Świąteczny	klimat	można	było	poczuć	nie	
tylko	za	sprawą	kiermaszu,	tego	dnia	na	tarno-
brzeskim	rynku	świętowali	Mikołaje	z	całego	
regionu.	Przez	miasto	przejechała	XIII	Parada	
Mikołajów,	zorganizowana	przez	stowarzysze-
nie	ESTEKA.	

W	tym	roku	po	raz	pierwszy,	reprezentu-
jąc	koprzywnicką	instytucję	kultury,	w	kierma-
szu	udział	wzięły	florystki:	Janina Lipa,	Jadwi-
ga Pruś,	Barbara Dyl,	Alicja Krawczyk (wraz	
z	pomocnikami	☺)	oraz	dyrektor domu kul-
tury p. Alicja Stępień.	Na	swoim	stoisku	panie	
zaprezentowały	 piękne	 bożonarodzeniowe	
stroiki,	 wianki,	 rękodzieło	 artystyczne	 i	 inne	
elementy	 dekoracyjne	 tematyką	 nawiązujące	
do	świąt.

W	dniach	12-13	grudnia	2016	r.	w	no-
woczesnym	 gmachu	 Centrum	 Spotkania	
Kultur	 w	 Lublinie	 spotkało	 się	 kilkudzie-
sięciu	 animatorów	 kultury	 z	 całego	 kraju,	
w	 tym	 delegacja	 koprzywnickiego	 Domu	
Kultury.	 Okazją	 do	 spotkania	 była	 Ogól-
nopolska	 Giełda	 Projektów,	 tym	 razem	
pod	hasłem	animacja-generacje.	Spotkanie	
otworzył	 wykład	 gościa	 z	 Wielkiej	 Bry-
tanii	 Alana	 Hattona-Yeo	 pt:	 Perspektywa	
międzypokoleniowa	 w	 Europie:	 dlaczego	
jest	dziś	 tak	ważna.	Przedstawione	w	wy-
kładzie	kwestie	stały	się	kanwą	do	dyskusji	
z	jego	autorem,	w	trakcie	której	zadano	kil-
ka	ciekawych	pytań	z	sali.

Po	 przerwie	 obiadowej	 nastąpił	 głów-
ny	punkt	programu,	czyli	prezentacja	wy-
branych	 przez	 jury	 dwudziestu	 projektów	
zrealizowanych	w	2016	r.	Wśród	tej	liczby	
znajdował	się	projekt	koprzywnicki	pt:	Ko-
przywnica	Patrzy/My	omówiony	przez	jego	

OGÓLNOPOLSKA 
GIEŁDA PROJEKTÓW

pomysłodawczynię	Polę Rożek.	 Głosy	 z	 sali	
w	trakcie	wystąpienia	Poli	świadczyły	o	tym,	
że	działalnie	zostało	pozytywnie	odebrane.

	 Przypomnijmy,	 że	 Koprzywnica	 Patrzy/
My	to	zrealizowany	latem	projekt	z	pogranicza	
historii	 i	 fotografii.	 Zebraliśmy	 od	 mieszkań-
ców	około	 tysiąca	starych	zdjęć,	 spotkaliśmy	
się	 wspólnie	 z	 młodzieżą	 z	 wieloma	 cieka-
wymi	 ludźmi,	 fotografowaliśmy	 współczesną	
Koprzywnicę.

Europejska	Giełda	 Projektów	 to	 nie	 tylko	
prezentacja	 zrealizowanych	 działań,	 to	 rów-
nież	 wiele	 ciekawych	 wydarzeń	 towarzy-
szących,	 takich	 jak:	 wystawa	 „Doświadczyć	
Japonii	ze	zbiorów	muzeum	sztuki	 i	 techniki	
japońskiej	Manggha,	Stoliki	Eksperckie,	warsz-
taty,	 nocne	 zwiedzanie	 Lublina	 i	 inne.	 Luź-
ne	rozmowy	w	kuluarach	stały	sie	okazją	do	
wymiany	 doświadczeń,	 poznania	 ciekawych	
ludzi,	zawarcia	znajomości	i	innymi	animato-
rami.

KIERMASZU MIKOŁAJKOWEGO
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Nowy samochód i sprzęt dla  
OSP w Gnieszowicach
W	niedzielę	20	listopada	2016r.	odbyła	się	uroczystość	poświęcenia	i	oficjalnego	

przekazania	nowego	samochodu	ratowniczo	–	gaśniczego	dla	OSP	w	Gnieszowicach.	
Sama	idea	zakupu	zrodziła	się	na	wyjazdowym	posiedzeniu	PSL,	po	którym	straża-
cy	 z	OSP	Gnieszowice	wystosowali	wniosek	 do	Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego Adama Jarubasa	o	dofinansowanie	i	pomoc	w	zakupie	jakże	potrzebnego	
strażakom	samochodu.	Kolejnym	etapem	w	pozyskaniu	środków	finansowych	na	wóz	
strażacki,	była	sesjapodczas,	której	radni	w	Kielcach,	wraz	z	m.in.Radnym Sejmiku-
Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzejem Swajdą	 poparli	 wniosek	 strażaków.	
Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	wraz	z	Radnymi	Rady	Miejskiej,	również	przy-
chylili	się	do	wniosku	strażaków	z	Gnieszowic.	Dotacja	ze	strony	Samorządu	Województwa	
wyniosła	50	tysięcy	złotych,	a	dotacja	Urzędu	Miasta	i	Gminy	to	kwota	35	tysięcy	zł.	Za	pozy-
skane	fundusze	zakupiono	wóz	strażacki	IVECO	EUROCARGO	3/2	z	pełną	sygnalizacją	dźwię-
kowo-świetlną,	mieszczący	ośmioosobową	załogę.	Symbolicznym	aktem	przekazania	auta	było	
wręczenie	przez	Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa kluczyków	do	
wozu	prezesowi	OSP	Gnieszowice	Adrianowi Piątkowskiemu.

Aby	wyposażyć	nowo	nabyty	samochód,	jak	również	uzupełnić	braki	w	sprzęcie	ratowniczo	
gaśniczym	 jednostki,	o	 środki	 finansowe	 starania	poczynił	honorowy	druh	OSP	Gnieszowice	
i	zarazem	Radny	Rady	Powiatu	Sandomierskiego	p. Zbigniew Nasternak.	Za	10	000	zł	powiato-
wej	dotacji	zakupiono:

-	agregat	prądotwórczy,
-	maszt	oświetleniowy	oraz	halogeny,
-	2	piły	spalinowe	MAKITA,	do	stali	i	betonu	oraz	do	drzewa,
-	prostownik	rozruchowy,
-	trójelementową	drabinę	pożarniczą,	rozkładaną	na	9,5	m,
-	przedłużacze,
Ważnym	elementem,	który	należał	niezwłocznie	wymienić	były	drzwi	zewnętrzne	garażowe	

w	strażnicy,	udało	się	to	dzięki	Radnym	Miasta	i	Gminy	w	Koprzywnicy	oraz	staraniom	Przewod-
niczącej Rady p. Aleksandy Klubińskiej,	którzy	przeznaczyli	na	ten	cel	7,500	zł.

Strażacy	z	Gnieszowic,	zyskali	 również	inny	sprzęt	w	postaci	rozpieracza	hydraulicznego,	
który	został	przesunięty	z	OSP	Zbigniewice.

Zarząd	OSP	Gnieszowice	dziękuje	wszystkim	sponsorom	i	przyjaciołom	swojej	jednostki	za	
pomoc	i	wsparcie	ich	działań.	W	nadchodzącym	nowym	roku	2017	liczą	na	wsparcie	Komendy	
Powiatowej	PSP	a	także	Komendy	Wojewódzkiej	PSP	w	Kielcach.		

Rok	2016	zarówno	w	samej	Fundacji	La	Zebra	jak	i	w	Środowiskowym	Domu	Samo-
pomocy	w	Krzcinie	owocował	w	wiele	pomysłów	 i	projektów,	o	których	 staraliśmy	 się	
informować	na	bieżąco	na	łamach	prasy	jak	również	na	naszej	stronie	internetowej	www.
fundacjalazebra.pl	oraz	profilu	społecznościowym	Facebook.	Większość	z	nich	udało	się	
zrealizować	a	z	częścią	z	nich	wchodzimy	z	nadzieją		w	Nowy	2017	Rok.	Ścieżka	senso-
ryczna	utworzona	w	ramach	partnerstwa	z	Lokalną	Grupą	Działania	Ziemi	Sandomierskiej	
będzie	cieszyć	oko	zwiedzających	od	wczesnej	wiosny	praktycznie	do	zimy.	Zapraszamy	
więc	osoby	chętne	do	zwiedzenia	tej	części	ogrodu	codziennie	w	godzinach	pracy	Środo-
wiskowego	Domu	Samopomocy.	

Od	początku	 roku	2017	będziemy	prowadzić	 również	 nabór	 na	 uczestników	zajęć																																						
w	 Środowiskowym	Domu	 Samopomocy.	Osoby	 chętne	 do	 tej	 formy	 pomocy	 prosimy	
o	kontakt	osobisty	w	ośrodku	–	ŚDS,	Krzcin7	lub	telefoniczny	15	847	60	44	wówczas	po-
informujemy	co	do	procedur	przyjęcia	do	ŚDS.	

Na	Nowy	2017	Rok	życzymy	wszystkim	spokoju	w	sercu	i	wielu	powodów	do	uśmie-
chu.	Niech		obfituje	on		w	optymizm	i	spełnione	marzenia.

Justyna	Piórkowska

Krew darem życia
Realizując	projekty	Stowarzyszenie	Nasze	Dmosice	

w	czerwcu	2016	roku	założyło	Klub	Honorowych	Daw-
ców	 Krwi	 Polskiego	 Czerwonego	 Krzyża	Cząsteczka 
308.	Jest	to	pierwszy	taki	klub	w	gminie	Koprzywnica.	
Zadaniem	 klubu	 jest	 propagowanie	 idei	 honorowego	
krwiodawstwa,	motywowanie	do	oddawania	krwi,	organizowanie	i	wspieranie	wszelkich	akcji	
na	rzecz	krwiodawstwa.	Staramy	się	łączyć	wiele	słusznych	idei	oraz	ludzi,	którym	dobro	dru-
giego	człowieka	nie	jest	nam	obojętne.

Każdy gest nawet najdrobniejszy…. zmienia świat, czyjś 
świat. Członkowie	klubu	w	lipcu	uczestniczyli	w	kursie	pierw-
szej	pomocy	zdobywając	certyfikaty.	Pomysł	założenia	klubu	
zrodził	się	z	potrzeby	serca.	Od	kilku	lat	oddajemy	honorowo	
krew.	Kilka	osób	zdobyło	już	odznaczenia.	Przykładem	do	na-
śladowania	są	czterej	bracia	Sebastian,	Dawid,	Adrian i Mar-
cin Sygnet.	Chłopcy	zdobyli	 jedyny	w	województwie	medal	
za	rodzinne	oddawanie	krwi.	Najwięcej	oddał	Adrian	ponad	
13	litrów	zdobywając	tym	odznaczenie	II	stopnia,	Sebastian	10	
litrów,	Dawid	8	litrów.

„Miarą	twojego	człowieczeństwa	jest	wielkość	
troski	o	drugiego	człowieka”.
	 	 	 	 (ks.	Mieczysław	Maliński)

Szymańska	Nina

Rusza nowy nabór uczestników zajęć  
w Środowiskowym Domu Samopomocy

Jeśli jesteś w wieku 18- 65 lat, jesteś zdrowy i chcesz pomóc innym 
a nie wiesz jak znajdź nas na facebooku, a udzielimy Ci wszelkich 
potrzebnych informacji.
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Muzyczne	 świętowanie	 odbyło	 się	 20	 li-
stopada	2016r.	w	Miejsko-Gminnym	Ośrodku	
Kultury	i	Sportu,	gdzie	na	scenie	zaprezento-
wały	 się	 chóry,	 grupy	 śpiewacze	 i	 orkiestry	
dęte.	 Jak	 co	 roku,	 na	 muzyczne	 spotkanie	
przybyli	mieszkańcy	oraz	rodziny,	bliscy	i	zna-
jomi	występujących	artystów.

Na	przeglądzie	zaprezentowały	się:	lokal-
ny	 Chór	 Ludowy	 „Powiślanie”	 z	Domu	 Kul-
tury	w	 Koprzywnicy,	 Chór	 Zamkowy	 „SAN-
-do-MIR”	 w	 Sandomierzu	 grupa	 śpiewacza	
„Przelaski”	 z	 Zajeziorza	 oraz	 Chór	 Szkolny	
Katolickiego	Gimnazjum	i	Liceum	im.	św.	Ja-
dwigi	Królowej	w	Sandomierzu.	Swoim	wystę-
pem	zachwyciły	także	Miejska	Orkiestra	Dęta	
z	Tarnobrzega	i	Młodzieżowa	Orkiestra	Dęta	
z	 Domu	 Kultury	 w	 Koprzywnicy	 w	 asyście	
miejscowych	mażoretek.	

Widzowie	mogli	usłyszeć	utwory	śpiewa-
ne	w	 ludowym	wykonaniu,	 radosną	 i	wzru-
szającą	muzykę	gospel	oraz	utwory	religijne,	
jak	„Alleluja”,	„Misericordias”	czy	„Ave	Maria”	
w	 wykonaniu	 międzyszkolnego	 chóru	 mło-
dzieżowego	jak	również	wysłuchać	utworów	
zaprezentowanych	przez	orkiestry	dęte.

Na	 deskach	 sceny	 koprzywnickiego	
domu	kultury	23	października	zrobiło	się	te-
atralnie,	a	to	za	sprawą	współczesnej	kome-
dii	pióra	Juliusza Machulskiego	oraz	znako-
mitej	 obsady	 aktorskiej	 z	Grupy	Teatralnej	
Pozytywnie	Skopani	ze	Skopania.

“Next	–	Ex”	 to	współczesna	opowieść,	
komedia	 inteligencka	 oparta	 na	 obyczajo-
wym	 motywie	 przedstawienia	 rodzicom	
nowego	narzeczonego	ukochanej	córki	 je-
dynaczki	,,królewny”.	Ta	konfrontacja	w	za-
bawny	 sposób	ujawnia	 prawdziwe	oblicze	
biorących	w	niej	udział	bohaterów.	Nie	brak	
tu	nieoczekiwanych	zwrotów	akcji,	przeza-
bawnych	 dialogów	 i	 oryginalnych	 postaci.	
A	 skomplikowana	 intryga	wyjaśnia	 się	 do-
piero	w	ostatniej	scenie.

Teatralnie w DK
Sztuka	 „Next-ex”	 nagrodzona	 została	

w	 organizowanym	 przez	 Teatr	 Powszech-
ny	 konkursie	 na	 polską	 komedię	 współcze-
sną.	Tekst	 ten	zainteresował	 reżysera	Wojtka 
Gwoździowskiego	z	baranowskiego	MGOK-u,	
który	postanowił	zrealizować	własny	spektakl	
w	Skopaniu.	Premiera	odbyła	 się	w	kwietniu	
w	Środowiskowym	Domu	Kultury	w	Skopaniu	
przy	pełnej	sali	 i	owacjach	zachwyconej	pu-
bliczności.	Od	tego	momentu	aktorzy	zapra-
szani	są	na	wyjazdowe	występy.

W	 spektaklu	 wystąpili:	 Agata Dobro-
wolska, Justyna Klag-Żyguła, Renata Detka, 
Paweł Dobrowolski, Mateusz Załuska oraz	
Wojciech Gwoździowski,	 jednocześnie	reży-
ser	spektaklu.

Koprzywnicka Cecyliada 
czyli III edycja koprzywnickich dni  
ku czci patronki muzyki i śpiewu

Głównym	 celem	 owego	 cyklicznego	 już	
wydarzenia	 muzycznego	 jest	 pokazanie	 do-
robku	 artystycznego	 lokalnych	 chórów	 i	 ze-
społów,	 ale	 także	 zapraszanie	 do	 małego	
miasteczka	 znanych	 i	 cenionych	 muzyków,	
zespołów,	chórów	znanych	ze	swojego	kunsz-
tu	 muzycznego,	 aby	 swoimi	 występami	 za-
chwycali	przybyłą	publiczność.

Serdeczne	podziękowania	należą	się	spon-
sorom	 Koprzywnickich	 Dni	 Cecyliańskich,	
którymi	w	tym	roku	byli	Przedszkole	Pod	So-
snami	w	Koprzywnicy	oraz	Gminna	Spółdziel-
nia	Samopomoc	Chłopska	w	Koprzywnicy.
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W	koprzywnickim	domu	kultury	w	 listo-
padzie	i	grudniu	2016r.	czynna	była	wystawa	
Warszawskiego	Stowarzyszenia	Plastyków.

Stowarzyszenie	to	jest	organizacją	skupia-
jącą	twórców	sztuki	z	zakresu	malarstwa,	gra-
fiki	 i	 tkaniny	artystycznej.	W	swoich	kręgach	
skupia	osoby	 różnych	 zawodów	 i	w	 różnym	
wieku.	 Są	 wśród	 nich	 nauczyciele,	 lekarze,	
prawnicy,	 ekonomiści,	 architekci,	 technicy	 –	
szeroki	 przekrój	 grup	 zawodowych	 a	 także	
ludzie	 bez	 zawodu.	 Z	 wykształceniem	 pla-
stycznym	lub	bez.	Łączy	ich	jedna	pasja,	mia-
nowicie	 umiłowanie	 sztuki	 i	 piękna.	 Łączy	
ich	 również	pragnienie	przekładania	przeżyć	
i	wrażeń	na	płótno	 lub	papier.	Każdą	wolną	
chwilę	 poświęcają	 twórczości	 artystycznej	
–	 głównie	 –	 malarstwu,	 tkactwu	 artystycz-
nemu	 i	 rzeźbie.	 Stowarzyszenie	 stanowi	 dla	
artystów	 płaszczyznę	 porozumienia	 i	 dzia-
łania,	 podnoszenia	 poziomu	 twórczości	 ar-
tystycznej,	 poszerzania	 wiedzy	 o	 sztuce,	
umożliwiając	 jednocześnie	 prezentowanie	
dorobku	 artystycznego	 na	 organizowanych	
w	 całej	 Polsce	 wystawach	 zbiorowych.	 

Systematycznie	(raz	w	tygodniu,	w	siedzi-
bie	Staromiejskiego	Domu	Kultury	przy	Ryn-
ku	Starego	Miasta	2	w	Warszawie)	prowadzą	
wykłady,	w	tym	także	dni	otwarte,	z	zakresu	
malarstwa,	 tkactwa	 artystycznego,	 technik	
artystycznych,	historii	 sztuki	oraz	konsultacje	
dotyczące	 indywidualnych	 prac.	 Dla	 prowa-
dzenia	wykładów	i	konsultacji	Stowarzyszenie	
współpracuje	 z	 profesorami	 Akademii	 Sztuk	
Pięknych,	 Uniwersytetu	Warszawskiego	 i	 in-
nymi	ludźmi	sztuki.	

Warszawskie	 Stowarzyszenie	 Plastyków	
kontynuuje	 działalność	 zapoczątkowaną	
formalnie	3	maja	1958	 r.,	 a	 od	1994	 r.	War-
szawskie	 Stowarzyszenie	 Plastyków,	 zareje-
strowane	 jest	 pod	 obecną	 nazwą.	 Aktualnie	

matematycznych	 krasnoludków	 i	 uczestni-
czyły	we	wspólnych	animacjach	tanecznych.	
Ostatnie	 spotkanie	 sobotnich	 bajkowań	 sku-
piało	 się	 wokół	 magii	 bożonarodzeniowych	
świąt.	Dzieci	wycinając	 i	 przyklejając	 	 przy-
gotowywały	kartki	 świąteczne.	Dużo	 radości	
sprawiło	również	odbijanie	na	wspólnej	cho-
ince	 gwiazdkowych,	 świątecznych	 pieczątek	
wykonanych	z	ziemniaków	☺

Na	zakończenie	projektu	uczestnicy	otrzy-
mali	swoje	bajkowe	prace	tematyczne	przygo-
towane	w	formie	książeczki.

CIEKAWA WYSTAWA W DK

Stowarzyszenie	liczy	297	członków	i	kandyda-
tów	a	w	ciągu	56	lat	istnienia	przyjęło	ponad	
1400	 członków,	 corocznie	 przyjmowani	 są	
nowi	 członkowie.	 Prezesem	 Stowarzyszenia	
jest	p. Krystyna Hajduk-Popławska,	 która	 tę	
funkcję	 pełni	 od	 1989	 roku.	Ważnym	 zada-
niem	 statutowym	 jest	 organizowanie	wystaw	
zbiorowych	 prac	 artystycznych	 członków	
i	kandydatów	Stowarzyszenia.	

Organizują	 przeciętnie	 5	wystaw	 zbioro-
wych	 w	 roku.	 Wykonanie	 tego	 zadania	 jest	
możliwe	 dzięki	 życzliwości	 Kierownictwa	
różnych	 instytucji,	 które	 nieodpłatnie,	 bądź	
za	 niewielką	 odpłatnością	 udostępniają	 im	
pomieszczenie	 dla	 zorganizowania	 wystawy.	
Wystawy	 zbiorowe	 organizowali	 między	 in-
nymi	w	Ministerstwach:	Rolnictwa	i	Rozwoju	
Wsi,	 Edukacji	 Narodowej,	 Finansów,	Gospo-
darki,	 w	 Centrum	 Bankowo-Finansowym,	
Audytorium	 Maksimum	 oraz	 w	 Wydziale	
Zarządzania	 Uniwersytetu	 Warszawskiego,	
Domach	Kultury,	Domu	Pomocy	Społecznej,	
w	Urzędzie	Marszałkowskim	 a	 także	w	Ma-
zowieckim	 Urzędzie	 Wojewódzkim	 przy	 Pl.	
Bankowym	3/5	w	Warszawie.	Wśród	wystaw,	
były	 wystawy	 tematyczne,	 m.in.	 „Warszawa	
w	 obrazach	 i	 gobelinach”,	 także	 wystawa	

poświęcona	Chopinowi.	 Podstawą	 ich	 finan-
sów	są	 składki	członkowskie.	Ostatnie	 finan-
sowe	wsparcie	uzyskali	od	Prezydenta	miasta	
w	2008	r.	z	przeznaczeniem	na	wydanie	oko-
licznościowego	katalogu	w	związku	z	jubile-
uszem	 50-lecia	 Stowarzyszenia.	 Niewielkim	
wsparciem	 jest	dla	nich	wpływ	z	odpisu	1%	
podatku	 od	 osób	 fizycznych.	 Organizacyj-
nie	 –	 opierają	 się	 na	 działalności	 społecznej	
zaangażowanych	 osób,	 które	 nie	 otrzymują	
żadnego	 wynagrodzenia.	 Mają	 poczucie,	 że	
ich	 działalność	 jest	 bardzo	potrzebna	 środo-
wisku	 artystycznemu	 oraz	 szerokim	 kręgom	
odbiorców	 sztuki.	 Organizowane	 przez	 nich	
wystawy	cieszą	się	zainteresowaniem,	wzbo-
gacają	życie	kulturalne	miast	a	autorom	dają	
możliwość	 zaprezentowania	 swego	 dorobku	
artystycznego.

Członkowie	Warszawskiego	
Stowarzyszenia	Plastyków

Przedszkolaki	z	Przedszkola	Pod	Sosnami

Uczniowie	ZSO	w	Koprzywnicy

Chodź, opowiem ci bajeczkę...
Bardzo	 dziękujemy	 wolontariuszom,	

wszystkim	 dzieciom	 ich	 rodzicom	 i	 opieku-
nom	 za	 udział	 w	 Sobotnich	 bajkowaniach.	
Cieszymy	się,	że	spędziły	z	nami	czas	w	miłej	
atmosferze	i	dobrej	zabawie.

Do	usłyszenia!
Akademia Pomysłowego Rodzica

Zakończył	 się	właśnie	 projekt	mający	 na	
celu	wspólne	spędzanie	czasu	przez	rodziny.	
Sobotnie bajkowania łączące pokolenia	 to	
cykliczne	 spotkania	 animacyjne,	 to	 czytanie	
i	oglądanie	bajek,	to	również	wspólne	spędza-
nie	czasu,	edukacja	i	dużo	dobrej	zabawy.

Spotkania	 miały	 na	 celu	 przeniesienie	
dzieci	 w	 świat	 kolorowych	 polskich	 i	 świa-
towych	bajek,	 baśni	 i	 legend	związanych	ze	
swoją	miejscowością.	Czas	ten	był	okazją	do	
wzmocnienia	 i	 nawiązania	 nowych	 kontak-
tów,	 a	 także	 alternatywną	 formą	 spędzania	
czasu	wolnego	przez	rodziny.	Podczas	realiza-
cji	projektu	zależało	nam,	aby	dzieci	spotkały	
się	z	rówieśnikami	w	realnym	świecie.	

Uczestnicy	 bajkowań	 mogli	 odnaleźć	
w	 sobie	 kreatywne	 i	 twórcze	 pomysły	 po-
przez	 tematyczne	 bajki	 połączone	 z	 warsz-
tatami,	wykorzystując	wątek	majsterkowania,	
recykling,	plastyczny,	kulinarny,	ruchowy	czy	
wokalny.		

Dzieci	 pomogły	 Szewczykowi	 Dratewce	
wykonywać	 zadania	 zlecone	 mu	 przez	 złą	
czarownicę,	 wyjaśniały	 znaczenie	 okazywa-
nia	 bezinteresownej	 pomocy,	 rozwiązywały	
wspólnie	 quiz.	 Przy	 tej	 bajce	 również	 lepiej	
poznały	koprzywnickie	legendy,	a	szczególnie	
skąd	wziął	się	herb	Koprzywnicy.	Na	drugim	
spotkaniu	wykonując	mapę	pomogły	Kozioł-
kowi	Matołkowi	wrócić	do	Pacanowa	i	wraz	
z	 nim	 wyruszyły	 w	 wyprawę.	 Trzecim	 baj-
kowym	zadaniem	dla	dzieci	 i	 rodziców	było	
wcielenie	 sie	 w	 rolę	 aktorów	 animujących	
tytułowe	warzywa	„Na	straganie”.	Tutaj	kolej-
nym	punktem	było	poznanie	zasad	zdrowego	
odżywiania	poprzez	wyciskanie	smakowitych	
soków	z	warzyw	 i	owoców	przygotowanych	
przez	grupę	Owocna	Droga	w	Andruszkowi-
cach.	

Kolejne	 bajkowania	 ukazywały	 dzieciom	
niezwykły,	 baśniowy	 świat	 krasnoludków.	
Uczestnicy	pomogły	skrzatom	 trafić	do	swo-
jego	 domku-grzybka,	 rozwiązywały	 zadania	

Projekt	dofinansowano	ze	środków	Programu	„Działaj	Lokalnie	IX”	Polsko-Amerykańskiej	Fundacji	Wolności	realizowane-
go	przez	Akademię	Rozwoju	Filantropii	w	Polsce	oraz	Ośrodek	Promowania	Przedsiębiorczości	w	Sandomierzu.	
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Koprzywnicy

Pod	takim	hasłem	odbyła	się	98	rocznica	
odzyskania	przez	Polskę	niepodległości	w	Ze-
spole	Szkół	Ogólnokształcących	w	Koprzyw-
nicy.	 Młodzież	 gimnazjalna	 pod	 kierunkiem	
nauczycieli	zaprezentowała	widowisko	patrio-
tyczne.	W	odświętnie	ubranej	sali,	przy	akom-
paniamencie	 wspaniałej	 muzyki,	 uczniowie	
z	 dumą	 śpiewali	 pieśni	 patriotyczne,	 recyto-
wali	wiersze	oraz	odegrali	scenkę	żołnierską.	
Ideą	przedstawienia,	było	przypomnienie	oko-
liczności	 historycznych,	 faktów	 oraz	 postaci	
związanych	z	 tym	najważniejszym	wydarze-
niem	w	dziejach	naszego	państwa.	

Wraz	 z	 Miejsko	 Gminnym	 Ośrodkiem	
Kultury	 i	Sportu	w	Koprzywnicy	nasza	 szko-
ła	 odpowiedzialna	 była	 za	 przygotowanie	
gminnych	 uroczystości	 rocznicowych.	 11	 li-
stopada	 o	 godz.	 9.50	wyruszył	 III	 już	Marsz	
Niepodległościowy.	Trasa	marszu	przebiegała	
z	 rynku	 ,ulicą	 11	 Listopada	 do	 kościoła	 p.w.	
św.	Floriana	w	Koprzywnicy.	Tam	odbyła	 się	
msza	św.	za	Ojczyznę	i	poległych.	We	mszy	
uczestniczyli:	 przedstawiciele	 władz,	 placó-
wek	 oświatowych,	 jednostki	 straży	 z	 terenu	
gminy,	młodzież	,	mieszkańcy	miasta	i	gminy.	
Po	mszy	nastąpiło	przejście	pod	mur	straceń,	
gdzie	miała	miejsce	dalsza	część	uroczystości.	
Złożono	 kwiaty	 pod	 pomnikami	 poległych	
oraz	 kolejnym	 punktem	 był	 referat	 okolicz-
nościowy	„…	Kształtowane	i	utrwalane	przez	
pokolenia,	 symbole	 naszego	 narodu	 i	 pań-
stwa,	 doprowadziły	 nas	 aż	 do	 dzisiejszego	
święta.	W	atmosferze	pokoju	i	wolności,	czci-
my	 największe	 Narodowe	 Święto.	 Łączymy	
się	z	wszystkimi	Polakami	w	kraju	i	zagranicą,	
łączymy	 się	poprzez	nasze	 symbole	narodo-
we,	które	wywalczyły	dla	nas	pokolenia.	Pełni	
powagi	 i	dumy	czcimy	pamięć	o	bohaterach	
minionych	lat.	Najwierniejszych	towarzyszach	
niedoli,	 światkach	wydarzeń	 tragicznych,	 ale	
i	radosnych.	Oddajemy	im	dziś	hołd.	„	Następ-
nie,	wszyscy	 zgromadzeni	 zostali	 zaproszeni	
do	Domu	Kultury	w	Koprzywnicy,	gdzie	odbył	
się	koncert	patriotyczny	z	udziałem	młodzieży	
gimnazjalnej	 oraz	 grup	 artystycznych	MGO-
KiS.	 Był	 to	 niezapomniany	wieczór,	 przepeł-
niony	 emocjami,	 patriotycznymi	wrażeniami.	
Piękne	pieśni,	wspaniała	poezja	z	pewnością	
na	 długo	 zapadną	 w	 pamięć	 mieszkańców	
miasta	i	gminy.

Sylwia	Marcjan,	Marzanna	Urbańska	,Marta	Lasota

A to Polska właśnie
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Przedszkole „Pod sosnami”

Dnia	 27.10.2016	 r.	 w Przedszkolu „Pod 
Sosnami”	w	Koprzywnicy	odbyło	się	uroczy-
ste	pasowanie	na	przedszkolaka	dzieci	nowo-
przyjętych-	 3,4	 latków.	 Uroczystość	 rozpo-
częła	 Pani	Dyrektor	M.	Marczewska	witając	
zaproszonych	gości:	Sekretarz	Miasta	i	Gminy	
Koprzywnica	 Panią D. Kruszec- Nowińską,	
Przewodniczącego	 Komisji	 Oświaty	 Pana 
P. Jasińskiego,	Panią N. Szymańską,	Przewod-
niczącą	 Rady	 Rodziców	 Przedszkola	 „Pod	
Sosnami”	Panią I. Stefaniak,	wszystkich	rodzi-
ców	oraz	naszych	wychowanków.	Po	 części	
artystycznej	 dzieci	 złożyły	 uroczyste	 ślubo-
wanie	i	zostały	pasowane	przez	Panią	Dyrek-
tor	na	przedszkolaków	Przedszkola	 „Pod	So-
snami”.	Następnie	dzieci	 otrzymały	dyplomy	
i	prezenty	ufundowane	przez	Radę	Rodziców,	
Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	i	Ko-
misję	Oświaty.	Część	artystyczną	przygotowa-
ły	Pani	A.	Ciach,	Pani	M.	Galek	oraz	 rytmik	
Pan	P.	Łach.

M.Galek

JESIENNY KONCERT 
czyli	

Jesień w wierszu, tańcu i piosence

Jesień	 jest	 jedną	 z	 najpiękniejszych	
pór	 roku,	 ze	 względu	 na	 bogactwo	 ko-
lorów	 jakie	 nas	 otacza.	 Jesień	 nie	 musi	
kojarzyć	 się	 tylko	 z	deszczem	 i	 brzydką	
pogodą.	 Jesień	może	być	wesoła	 i	kolo-
rowa,	 co	 pokazały	 26	 listopada	 2016	 r.	
w	MGOKiS	w	Koprzywnicy	przedszkola-
ki z Przedszkola „Pod Sosnami”	podczas	
już	V JESIENNEGO KONCERTU,	na	który	
została	 zaproszona	 społeczność	 Miasta	
i	Gminy	Koprzywnica.	

Celem	koncertu	była:	
•	integracja	społeczności	przedszkolnej	-	
dzieci,	nauczycieli,	rodziców;			

•	integracja	przedszkola	ze	środowiskiem	
lokalnym;	

•	prezentowanie	umiejętności	wokalnych	
i	recytatorskich	dzieci;	

•	pokonywanie	 nieśmiałości	 przed	 pu-
blicznym	występem;

•	rozwijanie	 zainteresowań	 przyrodni-
czych;	

•	kształtowanie	 więzi	 emocjonalnej	
z	przyrodą,	

•	uwrażliwienie	na	jej	piękno	i	koniecz-
ność	jej	poszanowania.

Jesienny Koncert czyli	Jesień	w	wier-
szu,	tańcu	i	piosence	w	tym	roku		hono-
rowym	 patronatem	 objęli:	 pan mgr inż. 
Marek Jońca	 Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	
Koprzywnica,	 pan doktor Adam Ere-
chemla	Prorektor	Wyższej	Szkoły	Huma-
nistyczno	Przyrodniczej	w	Sandomierzu,	
patronat	 medialny pani mgr Alicja Stę-
pień	 Miejsko	 Gminny	 Ośrodek	 Kultury	
i	Sportu	w	Koprzywnicy	„Koprzywnickie	
Pejzaże”.

Koncert	 rozpoczęła	 pani	 mgr	 M. 
Marczewska	 dyrektor	 Przedszkola	 „Pod	
Sosnami”	witając	wszystkich	 przybyłych	
a	szczególnie	gorąco	zaproszonych	gości	
-	panią	D. Kruszec- Nowińską,	sekretarz	
MiG	 Koprzywnica,	 pana	 P. Jasińskiego,	
panie	N. Szymańską,	 A. Ordon przed-
stawicieli	 komisji	 oświatowej	 RMiG	 Ko-
przywnica,	pana	mgr	Krzysztofa Nowaka 
wykładowcę	WSHP	w	Sandomierzu.	

Jako	 pierwsza	 na	 scenie	 zaprezento-
wała	się	grupa	I	czyli	maluszki	pod	okiem	
pań:	A.	Ciach	i	M.	Galek.	Kolejna	II	gru-
pa	 czyli	 4-5latki	 zostały	 przygotowane	
do	 występu	 przez	 panie:	 I.	 Staszczak-	
Zwolską	 i	 M.	 Galek,	 grupa	 III-	 5-6latki	
przez	panie:	E.	Sroczyńską	i	G.	Milarską	
oraz	 IV	 najstarsza	 grupa	 6latków	 przez	
panieE.	 Kornacką,	 G.	 Milarską	 oraz	 pa-
nią	M.	Czechowską,	 która	przygotowała	
dzieci	 do	występu	w	 języku	 angielskim.	
Oprawę	muzyczną	koncertu	zapewnił	jak	
zawsze	 rytmik/muzyk	 pan	 Paweł	 Łach.	 
Przedszkolaki	 z	 przejęciem	 recytowały	
wiersze	i	inscenizowały	wybrane		utwory	
o	 tematyce	 jesiennej,	 które	 przeplatane	
były	piosenkami	i	tańcami.	Dzieci	prezen-
towały	się	strojach	przygotowanych	przez	
rodziców.	Scena	i	mali	aktorzy	mienili	się	
w	przepięknych,	ciepłych	barwach	jesieni.	

Jesienny	 Koncert	 przedszkolaków	
z	całą	pewnością	dostarczył	widzom	wie-
lu	 pozytywnych	 wrażeń.	 Wniósł	 wiele	
światła	i	radości	w	sobotnie	szare	już	wil-
gotne,	jesienne	popołudnie.	

Gratulujemy	naszym	przedszkolakom	
udanych	 występów	 oraz	 odwagi	 przed	
tak	 dużą	 publicznością.	 Publiczności,	
dziękujemy	za	 liczne	przybycie	 i	gorące	
oklaski.	

Kolejny	 Jesienny Koncert przedszko-
laków	już	za	rok!		Zapraszamy	☺ 

art.	opracowała	
Iwona	Staszczak-	Zwolska	

Ślubowanie przedszkolaków

Wizyta	św.	Mikołaja	 to	 jeden	z	najbar-
dziej	oczekiwanych	dni	w	roku	przez	każde	
dziecko.Na	wizytę	 tak	wyjąkowego	 gościa	
przedszkolaki	 z	 Przedszkola „Pod Sosna-
mi”	w	Koprzywnicy	 czekały	 cierpliwie	od	
dawna.	Dnia	05.12.2016 r.	nadszedł	tak	dłu-
go	 oczekiwany	 dzień,	wszystkie	 dzieci	 od	
samego	rana,	pięknie	wystrojone	i	uśmiech-
nięte	wypatrywały	Mikołaja,	który	nie	kazał	
na	siebie	długo	czekać...	w	końcu	zjawił	się	
w	przedszkolu	z	wielkim	workiem	pełnym	
prezntów.	Przedszkolaki	na	powitanie	Miko-
łaja	przygotowały	krótki	program	artystycz-
ny	 -	 wierszykami	 i	 piosenkami	 radośnie	
przywitały	Świętego.	Niezwykły	gość	obda-
rzył	wszystkich	prezentami	a	na	zakończe-
nie	wizyty	dzieci	podziękowały	za	prezenty	
i	poprosiły	Mikołaja	by	nie	zapomniał	o	nich	
za	rok!

M.Galek

Mikołajki  
w Przedszkolu 
„Pod Sosnami”
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

WYCIECZKA DO FABRYKI BOMBEK W STASZOWIE

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

„ISKIERECZKA ŻYCZLIWOŚCI ”

35 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU 
WOJENNEGO W POLSCE

ŚNIADANIE DAJE MOC

SPOTKANIE MIKOŁAJKOW NA SZPITALNYM 
ODDZIALE PEDIATRYCZNYM W SANDOMIERZU W	 tym	 roku	 nasza	 szkoła,	 ku	 uciesze	

młodszych	uczniów,	włączyła	się	w	obchody	
Światowego	 Dnia	 Pluszowego	Misia.	Wielka	
misiowa	impreza,	zainicjowana	została	przez	
wychowawczynie	 klas	 II	 i	 była	 znakomitą	
okazją,	 aby	 przybliżyć	 uczniom	 literaturę,	
w	której	bohaterami	są	misie.	Wszystkie	dzieci	
przyniosły	z	domu	ulubione	maskotki	misiów	
i	 razem	 z	 nimi	 przeniosły	 się	 bajkowy	 świat	
„Misiolandii”.

„Miś	jest	zawsze	uśmiechnięty	i	z	zabawek	
najważniejszy”-	tak	brzmiał	przerywnik	w	za-
bawie	z	misiami,	która	odbyła	się	25	listopada	
2016	r.	na	sali	gimnastycznej	w	Szkole	Podsta-
wowej	w	Koprzywnicy.		

Aby	uczcić	Dzień	Pluszowego	Misia	dzieci	
i	misie	powitane	zostały	piosenką	 „Pokochaj	
Pluszowego	Misia”,	 a	następnie	z	prezentacji	
multimedialnej	dowiedziały	się	o	jego	historii	
sięgającej	1902r.

Zobaczyły	 też	 najsłynniejsze	 misie,	 wy-
słuchały	wierszy	w	wykonaniu	uczniów	klas	
II	 oraz	 wspólnie	 zaśpiewały	 piosenkę	 „Jadą,	
jadą	misie”.

Frajdą	dla	dzieci	były	konkursy:	„Wyjada-
nie	miodku”	i	„Miodowe	zgadywanki”.	Wszy-
scy	uczestnicy	świetnie	poradzili	sobie	z	wy-
konaniem	zadań.	Nagrodzeni	zostali	brawami	
i	drobnymi	upominkami.

Kolejnym	 punktem	 programu	 było	 wrę-
czenie	 nagród	 książkowych	 dla	 laureatów	
konkursu	plastycznego	„Mój	przyjaciel	miś”.

Impreza	zakończyła	się	życzeniami	i	pio-
senką	”Sto	lat	„	dla	misia	oraz	słodkim	poczę-
stunkiem-	cukierkowym	tortem.

Świętowanie	Dnia	Misia	miało	na	celu	po-
pularyzację	czytelnictwa	w	środowisku	szkol-
nym	 oraz	 integrację	 społeczności	 uczniow-
skiej.

Z	okazji	Międzynarodowego	Dnia	Pluszo-
wego	Misia	 zorganizowana	 została	w	 szkole	
zbiórka	 nowych	 pluszowych	 maskotek	 dla	
małych	pacjentów	oddziału	dziecięcego	Szpi-
tala	w	Sandomierzu.	Wszystkie	zebrane	dary	
zostaną	przekazane	dzieciom	6	grudnia	2016r.

W	dniu	14	grudnia	klasy	szóste	uczestni-
czyły	w	specjalnej	lekcji	historii	poświęconej	
35	rocznicy	wprowadzenia	stanu	wojennego.	
Zajęcia	 przeprowadziła	 nauczycielka	 historii	
pani Teresa Majczak.	Uczniowie	dowiedzie-
li	 się,	 w	 jaki	 sposób	 komuniści	 sprawowali	
władzę	w	Polsce	po	II	wojnie	światowej	i	jak	
obywatele	 wielokrotnie	 domagali	 się	 wpro-
wadzenia	 do	 życia	 publicznego	 prawdziwej	
demokracji.	Te	wyjaśnienia	pozwoliły	im	zro-
zumieć,	dlaczego	 rządzący	wprowadzili	 stan	
wojenny	 i	 co	 ta	 nowa	 sytuacja	 zmieniała	 w	
życiu	Polaków.	Młodzież	miała	okazję	zoba-
czyć	 oryginalne	 gazety	 informujące	 o	 prze-
biegu	tamtych	wydarzeń	oraz	kartki	na	żyw-
ność	 i	paliwo.	 	Wyobraźnię	pobudziły	 także	
zdjęcia	 pokazujące	 oddziały	 wojska,	 milicji	
oraz	czołgi	na	ulicach	miast.	Zajęcia	dopełni-
ły	 osobiste	wspomnienia	Pani Majczak	 z	 13	
grudnia	1981	roku.	Uczniowie	wykazali	duże	

zainteresowanie	 poruszonym	 tematem	 i	 bar-
dzo	chętnie	wypowiadali	się	w	trakcie	 lekcji.			
Zajęcia	obserwowane	były	 	przez	 	Dyrekcję 
szkoły P. Beatę Dębowską i P. Jolantę Bzduch 
oraz  P. Piotra Turbaka.	Na	zakończenie	Pani	
Dyrektor	dziękując	za	ciekawą	lekcję	historii,	
zwróciła	się	do	uczniów,	by	zachowali	szacu-
nek	dla	wszystkich	ofiar	stanu	wojennego.

T.	Majczak

Śniadanie	 to	 najważniejszy	 posiłek	 dnia.	
Dzięki	 niemu	 dzieci	 mają	 energię	 do	 nauki,	
lepiej	koncentrują	się	podczas	lekcji	i	mają	siłę	
do	zabawy.	To	najlepszy	start	w	nowy	dzień!

Aby	 zwiększyć	 świadomość	 uczniów	 na	
temat	roli	zdrowego	odżywiania	nasza		szkoła	
już	po	raz	kolejny	8	listopada		włączyła	się	do	
ogólnopolskiej	 akcji	 edukacyjnej	 „Śniadanie	
daje	moc”	organizowanej	w	ramach	Europej-
skiego	Dnia	Zdrowego	Jedzenia	i	Gotowania.	
W	 tym	 roku,	 uczniowie	 z	 klas	 0	 –	 III	 wraz	
z	wychowawcami	 najpierw	 z	wielkim	 zaan-
gażowaniem	przygotowali,	a	potem	wspólnie	
spożywali	wspólne	śniadanie	w	swoich	salach	
lekcyjnych.	W	przygotowaniach	podobnie	jak	
w	latach		ubiegłych,	ochoczo	wsparli	nas	ro-
dzice	naszych	uczniów.	Dzięki	nim	na	pięknie	
nakrytych	 stołach	 nie	 zabrakło	 kolorowych	
kanapek,	 owoców	 i	warzyw,	 soków,	 twaroż-
ków,	jogurtów,	sałatek	...	Jednym	słowem	było	
pysznie,	zdrowo	i	kolorowo.

Wychowawcy	przeprowadzili	również	po-
gadanki	na	temat	roli	śniadania,	jako	najważ-
niejszego	 posiłku	 w	 ciągu	 dnia.	 Uczniowie	
dowiedzieli	się,	że	zdrowe	odżywianie	to	nie	
tylko	zdrowa	żywność.	Ważne	jest	też,	by	jeść	
pięć	posiłków	w	ciągu	dnia	o	stałych	porach	

i	bez	pośpiechu,	systematycznie	sięgać	po	na-
biał,	ryby,	mięsa	i	ciemny	chleb	zamiast	bułek,	
a	 także	 pić	 wodę	 czy	 soki,	 zamiast	 szkodli-
wych	 napojów	 gazowanych.	Mowa	 była	 też	
o	niezbędnym	ruchu	oraz	o	unikaniu	słodyczy	
i	chipsów,	które	nie	są	zdrowe.

Mamy	nadzieję,	 że	 to	 śniadaniowe	 świę-
to	przyczyni	się	do	zwiększanie	świadomości	
naszych	 uczniów	 na	 temat	 zdrowego	 odży-
wiania	i	roli	śniadania	w	diecie	dziecka.

Dziękujemy	 wszystkim	 rodzicom	 za	 po-
moc	w	przygotowaniu	wspólnego,	śniadanio-
wego	świętowania.

Wychowawcy	klas	0-III

W	 dniu	 30.11.2016r	 dzieci	 z	 klas	 II	 abc	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Koprzywnicy	 pod	
opieką	 wychowawczyń	 odbyły	 wycieczkę	
autokarową	do	fabryki	bombek	choinkowych	
w		Staszowie	.Wycieczka	miała	na	celu	zwie-
dzanie	 fabryki	 ,w	 której	 produkcja	 bombek	
odbywa	 się	 ręcznie	 .Na	miejscu	 dzieci	mia-
ły	 okazję	 prześledzić	 cały	 cykl	 produkcji	 od	
szklanej	 rurki	 do	 produktu	 finalnego-koloro-
wej	 błyszczącej	 bombki	 ,która	 może	 przy-

bierać	 rożne	 kształty.	Uczestniczyły	 również	
w	 warsztatach	 plastycznych	 ,na	 których	 sa-
modzielnie	zdobiły	bombkę	według	własnego	
pomysłu	,którą	jako	pamiątkę	zabrały	ze	sobą	
Później	udaliśmy	się	na	zakupy	do	przyzakła-
dowego	sklepu.	Każdy	znalazł	coś	dla	siebie.	
Jedni	kupili	wielkie	kule,	a	inni	wybrali	zabaw-
ne	bałwanki,	dzwonki	i	choinki.	Z	wycieczki	
dzieci	wróciły	bardzo	zadowolone.	Już	czeka-
ją	na	święta… Bożena	Grzyb

21	 listopada	 obchodzony	 jest	 Światowy	
Dzień	 Życzliwości	 i	 Pozdrowień.	 Ideą	 tego	
święta	jest	promowanie	pokoju	poprzez	oka-
zywanie	przyjaznych	emocji.	Również	w	na-
szej	szkole	nie	można	było	pominąć	tej	daty.	
Wspólną	 zabawę	 rozpoczęliśmy	 od	 przeka-
zania	przez	p. wicedyrektor Jolantę Bzduch 
,,Iskiereczki	 Życzliwości”	w	 łańcuchu	 życzli-
wości	 utworzonym	 przez	 całą	 społeczność	
szkolną.	Wszyscy	 uczniowie	wraz	 z	wycho-
wawcami	czynnie	zaangażowali	się	w	obcho-
dy	 tego	święta	 tworząc	kolorowe,	papierowe	
łańcuchy	 ze	 swoimi	 imionami	 i	 kartki	 z	 ser-
decznymi	życzeniami	a	efekty	wspólnej	pracy	

zostały	wyeksponowane	na	,,	Drzewku	Życz-
liwości”.	Na	drzwiach	sal	lekcyjnych	pojawiły	
się	 słoneczka,	 tematyczne	 przysłowia,	 wier-
szyki	przypominające	o	potrzebie	codzienne-
go	uśmiechania	się,	miłych	gestach	i	słowach.	
Uczniowie	klas	piątych	wykonali	transparenty	
i	zachęcali	do	życzliwości	nie	tylko	od	świę-
ta	podczas	happeningu	na	szkolnych	koryta-
rzach.	 Wspaniałym	 upominkiem	 i	 wyrazem	
życzliwości	 uczniów	 klas	 szóstych	 wobec	
najmłodszych	 dzieci	 naszej	 szkoły	 (oddziału	
zerowego	 i	 pierwszaków)	 było	 obdarowanie	
ich	 wykonanymi	 własnoręcznie	 pod	 kierun-
kiem	p. Marty Bochyńskiej	maskotkami.	Naj-
młodsi	z	wdzięcznością	podziękowali	szósto-
klasistom	szczerymi	uśmiechami!	Mandarynka	
symbolem	życzliwości	 -	 ,,Chętnie	 się	z	Tobą	
podzielę’’-	 z	 takim	 przesłaniem	 członkowie	
Samorządu	 Szkolnego	 z	 koszami	 pełnymi	
słodkich	owoców	częstowali	i	składali	życze-
nia	 nauczycielom,	 uczniom	 i	 pracownikom	
szkoły.

Mamy	nadzieję,	że	podjęte	wspólne	dzia-
łania,	aby	życzliwość	na	stale	zagościła	w	na-
szych	 relacjach,	 uczynkach	 i	 słowach	 nie	
zostaną	bezowocne.

6	 grudnia	 2016	 roku	 przedstawiciele	
uczniów	 klas	 drugich,	 wychowawczyni	 Bo-
żena Grzyb	 oraz	 wicedyrektor	 Szkoły	 Pod-
stawowej	 im.	Władysława	 Jasińskiego	w	 Ko-
przywnicy	 Jolanta Bzduch	 uczestniczyli	
w	mikołajkowym	spotkaniu	z	chorymi	dzieć-
mi	 oddziału	 pediatrycznego	 sandomierskie-
go	szpitala.	Mali	pacjenci	zostali	obdarowani	
puchatymi	pluszakami,	dzięki	którym	również	
na	pewno	szybciej	wrócą	do	zdrowia.	Ordy-
nator	 oddziału	 Jan	 Józefczuk	 powiedział,	 że	
mikołajkowe	akcje	 to	wieloletnia	 tradycja.	Są	
one	rodzajem	terapii,	ponieważ	od	rana	dzieci	
przygotowując	się	do	wizyty	Mikołaja,	ubrały	
choinkę	 i	 tylko	o	 tym	 rozmawiają.	Spotkanie	
odbyło	się	w	świetlicy	oddziału.	Każde	dziec-
ko	 otrzymało	 Pluszaka.	 Pluszowe	 prezenty	
sprawiły	małym	pacjentom	dużo	radości.	Pani	
wicedyrektor	złożyła	dzieciom	i	ich	rodzicom,	
a	 także	 personelowi	 najcieplejsze	 życzenia	
z	okazji	 św.	Mikołaja,	a	 także	z	okazji	Świąt	
Bożego	Narodzenia.	 Pomysł	 spotkania	miko-
łajkowego	z	chorymi	dziećmi	zrodził	się	przy	
okazji	szkolnych	obchodów	Światowego	Dnia	
Pluszowego	Misia,	które	zainicjowała	Bożena 
Grzyb.	Odbyły	się	one	 	25	 listopada	2016	r.	
na	 sali	gimnastycznej	w	Szkole	Podstawowej	
w	Koprzywnicy.	Aby	uczcić	Dzień	Pluszowego	
Misia	 dzieci	 przygotowała	 misiową	 imprezę.	

Misie	 powitane	 zostały	 	 piosenką	 „Pokochaj	
Pluszowego	Misia”,	 a	następnie	z	prezentacji	
multimedialnej	dzieci	dowiedziały	 się	o	 jego	
historii	 sięgającej	 1902	 roku.	 Zobaczyły	 też	
najsłynniejsze	 misie,	 wysłuchały	 wierszy	
w	wykonaniu	 uczniów	 klas	 II	 oraz	wspólnie	
zaśpiewały	piosenkę	„Jadą,	jadą	misie”.	Wzię-
ły	 również	udział	w	zabawnych	konkursach:	
„Wyjadanie	miodku”	i	„Miodowe	zgadywan-
ki”.	Wszyscy	uczestnicy	świetnie	poradzili	so-
bie	z	wykonaniem	zadań.	Nagrodzeni	zostali	
brawami	 i	 drobnymi	 upominkami.	 Kolejnym	
punktem	 programu	 było	 wręczenie	 nagród	
książkowych	dla	laureatów	konkursu	plastycz-
nego	„Mój	przyjaciel	miś”.	Impreza	zakończy-
ła	się	życzeniami	i	piosenką	„Sto	lat”	dla	misia	
oraz		słodkim		poczęstunkiem-	cukierkowym	
tortem	 dla	 dzieci.	 Świętowanie	 Dnia	 Misia	
miało	 na	 celu	 popularyzację	 czytelnictwa	
w	 środowisku	 szkolnym	 oraz	 integrację	
społeczności	 uczniowskiej.	Właśnie	 z	 okazji	
Międzynarodowego	 Dnia	 Pluszowego	 Misia		
zorganizowana	została	w	szkole		zbiórka	no-
wych	pluszowych	maskotek,		dla	małych	pa-
cjentów	oddziału	dziecięcego	szpitala	w	San-
domierzu.

Jolanta	Bzduch
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„ODWAŻNIE TWÓRZMY POKÓJ”
W	 grudniowe	 dni	 skauci	 z	 całego	 świata	

przygotowują	się	do	przyjęcia	symbolu	pokoju	
i	pojednania	–	Betlejemskiego	Światła	Pokoju.	
Od	1991	r.	jest	to	jedno	z	ważniejszych	wyda-
rzeń	 Związku	 Harcerstwa	 Polskiego.	 Światło	
niesione	 rękoma	skautów,	przybyło	do	Wied-
nia,	a	stamtąd	na	Słowację.	Następnego	dnia,	
po	 słowackiej	 stronie	 Tatr	 –	 polscy	 harcerze	
odebrali	 go	 od	 skautów	 słowackich.	 W	 tym	
czasie	 reprezentanci	zuchów	 i	harcerzy	z	ca-
łej	Polski	przybyli	do	Zakopanego.	W	tym	roku	

po	 raz	 pierwszy	 tak	 daleko	 po	 BŚP	 wybrały	
się	 zuchy	 z	 15	 Gromady	 Zuchowej	 „Przyja-
ciele	Lasu”.	W	oczekiwaniu	na	Światło	zuchy	
się	nie	nudziły.	Wzięliśmy	udział	w	zlotowym	
programie:	 „Szlaku	 Blasku”	 –	 grze	 miejskiej.	
„Szlak	 Blasku”	 to	 gra	 oparta	 na	 współpracy	
pomiędzy	pionami	i	patrolami.	Każdy	z	patroli	
przemierzał	Zakopane	w	poszukiwaniu	Siedzi-
by	Gildii,	w	których	czekały	na	nich	zadania.	
Zuchy	mogły	spróbować	swoich	sił	między	in-
nymi	w	 rzutach	do	celu,	 tworzeniu	podkowy	

z	drutu	czy	nauki	techniki	wiązania	węzła.	Gra	
nawiązywała	do	tegorocznego	hasła	BŚP:	„Od-
ważnie	twórzmy	pokój”,	a	jej	algorytm	zachę-
cał	patrole	do	współpracy	między	sobą.	Wie-
czorem	w	kinie	Sokół	brać	harcerska	obejrzała	
pełen	humoru	film	pt.	„Vaiana:	Skarb	oceanu”.	
Ten	dzień	należał	do	udanych.	Było	trochę	dy-
daktyki,	zabawy	i	 radości	z	zakupów	na	Kru-
pówkach.	 Nazajutrz,	 11grudnia	 w	 niedzielę	
nastąpiło	 przekazanie	 Światła	 z	 udziałem	 dh.	
Naczelnik	i	Naczelnego	Kapelana	ZHP	hm.	ks.	
Wojciech	Jurkowskiego		na	Głodówce	podczas	
Mszy	Świętej.	Po	przyjeździe	z	Zakopanego	zu-

chy	przekazały	 Święty	Ogień	Dyrekcji	 Szkoły	
Podstawowej	w	Koprzywnicy, paniom Beacie 
Dębowskiej i Jolancie Bzduch.	 Betlejemskie	
Światełko	Pokoju	trafiło	także	do	rąk	ks.	Wiesła-
wa	Surmy-	proboszcza	parafii	pw.	Matki	Bożej	
Różańcowej	 i	 ks.	 Jerzego	 Burka-	 proboszcza	
parafii	św.	Floriana	w	Koprzywnicy.	Tegoroczne	
hasło:	„Odważnie twórzmy pokój”	zakłada	nie	
tylko	otwarcie	 się	na	pokój,	 który	 jest	 darem,	
ale	także	dbanie	o	niego	i	aktywne	jego	prze-
kazywanie.	Taka	właśnie	intencja	przyświeca-
ła	 i	 koprzywnickim	 zuchom	 uczestniczącym	
w	tej	sztafecie.	 dh.	phm.		Ewa	Dziuba				

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

DZIEŃ EDUKACJI W NASZEJ SZKOLE ! DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 
Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, 

lecz przez to kim jest, 
nie przez to co posiada, lecz przez to 

czym dzieli się z innym
W	poniedziałek	21	listopada	w	naszej	szko-

le	obchodziliśmy	Światowy	Dzień	Życzliwości	
i	Pozdrowień.	Uczniowie	klasy	VI	przedstawili	
w	scenkach,	skąd	się	wziął	Dzień	Życzliwości	
i	jak	jest	obchodzony	w	innych	krajach.	W	tym	
dniu	na	drzwiach	prowadzących	do	poszcze-
gólnych	klas	znalazły	się	kartki,	które	nawią-
zywały	do	Dnia	Życzliwości.	Uczniowie	pisali	
miłe	słowa		i	wierszyki,	które	zostały	umiesz-
czone	na	tablicy	życzliwości.	Dzieci	w	każdej	
klasie	zastanawiali	się	nad	tym,	jak	być	życz-

ENERGYLANDIA 
Uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w	Niedźwi-

cach	ciepły,	przyjemny	dzień	29	września	spę-
dzili	w	Rodzinnym	Parku	Rozrywki	w	Zatorze.

Aby	 pokonać	 długą,	 bo	 liczącą	 ok.	 200	
km	 trasę	 wyjechaliśmy	 o	 godzinie	 6.30,	 by	
o	10.30	przybyć	na	miejsce.	Ilość	już	tam	cze-
kających	osób	trochę	nas	zaskoczyła	(było	ich	
tak	wiele).	Czas	uprzyjemniała	nam	m.in.	miła	
dla	ucha	muzyczka	płynąca	z	głośników,	nie-
wielkie	fontanny	wokół	wejścia.

Kiedy	już	weszliśmy	do	środka	dekoracje,	
kolory	i	ilość	atrakcji	„zaparła	dech	w	naszych	
piersiach”.	 Zaczęliśmy	 od	 miejsc	 odpowied-
nich	 dla	 naszej	 grupy	 wiekowej,	 czyli	 strefy	
familijnej.	Tam	skorzystaliśmy	z	następujących	
atrakcji:	 Dragon	 Roller	 Coaster	 (bardzo	 eks-
tremalna	kolejka),	Formuła	1,	Monster	Attack,	
Splash	Battle,	Energuś	Roller	Coaste,	Zjeżdżal-
nia	Arctic	Fun.

,,KASZTANOWY KONKURS” 

PODSUMOWANIE GMINNEGO KONKURSU KULI-
NARNEGO NA ZDROWE POTRAWY Z OWOCÓW 
I WARZYW  

OWOCOWE PIĘKNO ! 

13	 października	 w	 naszej	 szkole	 obcho-
dziliśmy	 Dzień	 Edukacji	 Narodowej.	 Akade-
mię	 szkolną	 przygotowali	 uczniowie	 z	 klas	
IV,	V	i	VI,	pod	okiem	opiekunów		Samorządu	
Uczniowskiego.

Młodzi	artyści		słowem	i	piosenką	uświetni-
li	ten	wyjątkowy	dzień	roku	szkolnego.		Wiele	
ciepłych	i	miłych	słów	popłynęło	w	stronę	na-
uczycieli.	Uczniowie	w	ten	sposób	podkreślili	
swą	wdzięczność	za	ich	codzienny	trud,	czuj-
ność,	opiekę	i	troskę	o	dobro	wychowanków.

Montaż	 słowno	 –	 muzyczny	 miał	 formę	
gali	Oskarowej	(u	nas	jabłkowej),	podczas	któ-
rej	każdy	z	nauczycieli	dostał	nagrodę	w	swo-
jej	kategorii	przedmiotowej.	

Następnie	 głos	 zabrał	 pan dyrektor 
Krzysztof Chmielowiec oraz	 przybyła	 na	 tą	
uroczystość	pani sekretarz  Dorota Kruszec-
-Nowińska,	 życząc	 nauczycielom	 cierpliwo-
ści,	sukcesów	w	pracy	z	dziećmi	i	satysfakcji	
z	wykonywanej	pracy.

Kolejny	etap	 tego	spotkania	 to	wręczenie	
Nagród	Burmistrza	oraz	Nagród	Dyrektora.

Również	przewodnicząca	Rady	Rodziców	
przekazała	najserdeczniejsze	życzenia	wszyst-
kim	nauczycielom.	

Dzień	ten	zarówno	uczniom,	jak	i	nauczy-
cielom	minął	w	przyjemnej	atmosferze.

Czas	 upływał	 nam	 tam	 bardzo	 szybko.	
O	 godzinie	 17.00	 rozpoczęliśmy	 drogę	 po-
wrotną,	 którą	 jednak	 wzbogaciliśmy	 jeszcze	
o	wizytę	w	McDonald		w	Krakowie.

Na	miejscu	byliśmy	o	21.30.
Wycieczkę	 zaliczamy	 do	 bardzo	 udanej	

i	mamy	nadzieję,	że	ją	kiedyś	jeszcze	powtó-
rzymy.

Jesień	to	czas	gromadzenia	zapasów.	Nie-
które	 zwierzęta	 robią	 to	 same,	 innym	 trzeba	
pomóc	przetrwać	zimę.	 Jak	 co	 roku	ogłosili-
śmy	zbiórkę	kasztanów	i	żołędzi	dla	 leśnych	
zwierząt.	Akcja	trwała	w	październiku	i	mia-
ła	 formę	 konkursu	 na	 największą	 ilość	 zgro-
madzonej	 karmy.	 Pod	 koniec	 października	
uczniowie	zaczęli	przynosić	zebrane	kasztany	
i	żołędzie.

07	listopada	gościliśmy	w	szkole	pana	Zyg-
munta	Kubickiego	 prezesa	Koła	 Łowieckiego	
,,Ziemia	 Sandomierska”	 z	 siedzibą	w	 Beszy-
cach,	który	podziękował	uczniom	za	zbiórkę	
kasztanów	 i	 żołędzi	 oraz	 wręczył	 nagrody.	
Łącznie	uczniowie	szkoły	zebrali	1201	kg	le-
śnych	przysmaków.	Okazało	się,	że	najlepszy-
mi	zbieraczami	zostali:	
I miejsce – Sygnet Martyna kl. III – 325 kg
II miejsce – Lena Nemcok z oddziału przed-
szkolnego – 287 kg
III miejsce – Patrycja Ozdoba kl. I – 260 kg

Wyróżnienie:	 Jakub Pruś kl.	 III-	 125kg,	
Michał Baran	kl.	IV	-104	kg,	Jakub Rak	kl.	IV	

i Aleksandra Czernik	kl.	V	–	69	kg,	Anna Am-
broziak	kl.	V	-	17	kg,	Tomasz Dobrowolski	kl.	
V	–	14	kg.

Zwycięzcy	 otrzymali	 dyplomy	 i	 nagrody.	
Wszystko	 to	ufundowane	zostało	przez	Koło	
Łowieckie,,	Ziemia	Sandomierska”.

Gratulujemy	 zwycięzcom	 i	 dziękujemy	
wszystkim	 zbieraczom.	 Dzięki	 Wam	 leśne	
stołówki	nie	będą	puste,	gdy	nadejdą	zimowe	
dni.	Zachęcamy	do	wzięcia	udziału	w	 takiej	
akcji	za	rok.

liwym	i	jak	życzliwość	tę	okazywać	w	swoim	
otoczeniu,	a	swoje	przemyślenia	przedstawili	
na	plakatach	i	rysunkach.

Słowa, uśmiech, miły gest – kosztują nie-
wiele, a mają tak wielką moc! Pamiętajmy 
o tym każdego dnia. 

14	 listopada	 2016	 roku	 podsumowano	
konkurs	 kulinarno	 –	 plastyczny	 organizowa-
ny	 przez	 	 Stowarzyszenie	 Przyjaciół	 Dzieci	
i	Młodzieży	 „OMNIBUS”,	 które	 działa	 	 przy	
szkole	 w	 Niedźwicach.	 Projekt	 jest	 odpo-
wiedzią	 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.

Zadaniem	uczestników	konkursu	było	wy-
konanie	 pracy	 konkursowej	w	postaci	 strony	
do	książki	z	przepisami	kulinarnymi	na	zdro-
wą	potrawę	wykonaną	z	dodatkiem	warzyw	
i	owoców.

Komisja	konkursowa	po	obradach	wybrała:
I	miejsce	–	

Wiktoria Kaczmarska	–	SP	Niedźwice
II	miejsce	–	

Tomasz Dobrowolski –	SP		Niedźwice
Anna Ambroziak –	SP	Niedźwice

III	miejsce	–	
Natalia Koziarska –	SP	Niedźwice
Natalia Juda –	SP	Niedźwice
Oliwia Twaróg	–	SP	Niedźwice

Wyróżnienia:	
Amelia Błąd –	SP	Niedźwice
Aleksandra Dzieciuch	–	SP	Niedźwice
Barbara Gach	–	SP	Gnieszowice
Krzysztof Gach	–	SP	Gnieszowice
Kamil Paprocki	–	SP	Gnieszowice
Komisja	konkursowa	brała	pod	uwagę:	do-

bór	 składników	 do	 potraw,	 kreatywność,	 es-
tetykę	pracy,	walory	plastyczne,	poprawność	
przepisu	 kulinarnego	 pod	 względem	 treści,	
poprawności	zapisu.

27	października	odbyły	się	kolejne	zajęcia	
w	 ramach	 projektu	 „Jedz	 mądrze,	 bądź	 ak-
tywny	 –	wygraj	 zdrowie”.	 Projekt	 pod	 takim	
tytułem	 realizuje	 	 Stowarzyszenie	 Przyjaciół	
Dzieci	 i	 Młodzieży	 „OMNIBUS”	 działające	
przy	 szkole	w	Niedźwicach.	 Projekt	 jest	 od-
powiedzią	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”.

Były	 to	 zajęcia	 plastyczne	 pod	 nazwą	
„Owocowe	piękno”,	czyli	malowanie	martwej	
natury.	 Zadaniem	 uczestników	 tych	 warsz-
tatów	 było	 odwzorowanie	 owoców	 ułożo-
nych	 na	 paterach.	 Dzieci	 najpierw	 musiały	
sobie	 naszkicować	 owoce	 na	 swoje	 kartki,	

potem	 wybrać	 technikę,	 którą	 wykonywały	
prace	i	ostatni	etap,	chyba	najtrudniejszy	ład-
nie	dokończyć	swoje	dzieło.	Techniki,	 jakimi	
pracowały	dzieci	 to	wydzieranki,	wyklejanki,	
malowanki,	przy	użyciu	farbek,	pasteli,	kredek	
i	plasteliny.
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Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach

ŚLUBUJEMY... 
07	listopada	2016	roku	to	wyjątkowa	data	

dla	7	uczniów	klasy	I	Szkoły	Podstawowej	w	
Niedźwicach.	Tego	dnia	zostali	oni	uroczyście	
i	oficjalnie	przyjęci	w	poczet	naszych	wycho-
wanków	 i	podopiecznych.	Do	 tej	uroczysto-
ści	przygotowała	 ich	wychowawczyni	–	pani	
Marta Kalist.	 Po	prezentacji	 swoich	umiejęt-
ności	 recytatorskich	 i	 wokalnych	 uczniowie	

złożyli	uroczyste	ślubowanie,	a	dyrektor	szkoły	-	Krzysztof Chmielowiec	dokonał	pasowania	na	
ucznia.

W	tej	uroczystej	chwili	towarzyszyli	im	rodzice,	nauczyciele,	koleżanki	i	koledzy	oraz	zapro-
szeni	goście:

- Pani Dorota Kruszec – Nowińska – Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica
- Pani Renata Chochulska – radna Rady Miejskiej w Koprzywnicy
- Pani Elżbieta Graboń – przewodnicząca Rady Rodziców przy SP w Niedźwicach 
Uroczystość	zakończyły	 życzenia	od	gości,	wręczenie	upominków	dla	dzieci	oraz	 słodki	

poczęstunek.
Wszystkim	maluchom	życzymy	samych	szóstek	w	szkole,	rozwagi,	mądrości	oraz	radości.

Niezapomniane chwile w Warszawie

Ekspedycja smaków w sklepie Tesco

Wycieczka do Fabryki Krówki Opatowskiej
20	 września	 obchodzony	 jest	 Ogólno-

polski	 Dzień	 Przedszkolaka.	 Swoje	 święto	
nasze	 przedszkolaki	 spędziły	 na	 wycieczce	
w	Opatowie	zwiedzając	Fabrykę	Krówki	Opa-
towskiej	 oraz	 uczestnicząc	w	warsztatach	w	
Krówkarence.	 Miały	 do	 wykonania	 bardzo	
ważne	zadanie	–	zawijanie	w	papierki	dopiero	
co	pokrojonych	cukierków,	co	wcale	nie	było	
pracą	 łatwą	 –	 bo	 Krówki	 przyklejały	 się	 do	
palców,	a	ochota	zjedzenia	wszystkich	cukier-
ków	na	raz	była	ogromna.	Ale	dzieci	doskona-
le	dały	sobie	radę	i	w	nagrodę	mogły	zabrać	
kuferek	własnoręcznie	zapakowanych	Krówek	

do	domu.	Wyjazd	zakończyła	wyśmienita	za-
bawa	na	pobliskim	placu	zabaw.	

Uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	w	Gnie-
szowicach	wzięli	udział	w	wycieczce	eduka-
cyjnej	 „Ekspedycja	 smaku”	 do	 supermarketu	
TESCO	w	Ostrowcu	Świętokrzyskim.	Zajęcia	
zostały	opracowane	przez	metodyków	Funda-
cji	„Szkoła	na	Widelcu”	i	zrealizowane	w	ra-
mach	programu	„Od	uprawy	do	potrawy”.

	 Podczas	 podróży	 po	 świecie	 zdrowego	
odżywiania	 uczniowie	 mieli	 możliwość	 po-
znania	 rzadziej	 spotykanych	warzyw	 i	 owo-
ców,	 porównywali	 smaki,	 m.in.	 próbowali	
świeżej	 i	 suszonej	 żurawiny.	 Uczniowie	 dali	
się	namówić	na	 sprawdzanie	 smaku	ziół,	 po	
czym	zgodnie	oświadczyli,	że	mięta	jest	naj-
smaczniejsza.	 	 Podsumowaniem	 wycieczki	
było	 umieszczanie	 naklejek	 przedstawiają-
cych	 poszczególne	 produkty	 we	 właściwym	
miejscu	piramidy	żywienia,	a	także	przygoto-

wanie	smacznej	i	zdrowej	przekąski	z	jogurtu	
naturalnego	oraz	samodzielnie	wybranych	do-
datków	w	postaci	owoców	i	bakalii.		Na	poże-
gnanie	dzieci		otrzymały	podarunki	w	postaci	
zdrowych	przekąsek.

W	dniach	15-16	 listopada	odbyła	się	wy-
cieczka	 	 do	 Warszawy.	 Wyjazd	 został	 zre-
alizowany	 dzięki	 dofinansowaniu	 z	 Fundacji	
PKO	Banku	Polskiego	

Zwiedzanie	Warszawy	 rozpoczęliśmy	 od	
wizyty	na	Międzynarodowym Lotnisku „Okę-
cie”	 Z	 tarasu	 widokowego	 uczestnicy	 wy-
cieczki	 mogli	 obserwować	 przyloty	 i	 odloty	
samolotów	i	pomarzyć	o	dalekich	podróżach.

Następnie	 udaliśmy	 się	 do	 Sejmu,	 tam	
na	 wychowanków	 czekał	 Pan	 Poseł	 Marek	
Kwitek.	 Oprowadził	 grupę	 po	 gmachu	 Sej-
mu	 i	 opowiedział	 o	 poszczególnych	 salach	
oraz	biurach	poselskich.	Dzieci	miały	okazję	
uczestniczyć	w	obradach	Sejmu,	gdzie	zostały	
powitane	przez	Panią	Wicemarszałek	Małgo-
rzatę	Kidawę-Błońską	.

Kolejnym	 punktem	 naszej	 wycieczki	 by-
ławizyta	w	największej	i	najnowocześniejszej	
sali	 zabaw	 Fun Park Digiloo.	 Tutaj	 szaleń-
stwom,	zabawom	i	atrakcjom	nie	było	końca.	
Była	to	niezapomniana	zabawa	pośród	wielu	
zjeżdżalni,	wyjątkowego	boiska	do	koszyków-
ki,	ogromnej	ilości	kolorowych	piłek,	labiryn-
tów.

Następną	 atrakcją,	 którą	 podziwialiśmy	
był	budynek	Telewizji Polskiej	przy	ul.	Woro-
nicza.

Potem	 udaliśmy	 się	 do	 Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie,	gdzie	mieliśmy-
okazję	zwiedzić	„Magiczny Ogród Króla”	za-
chwycający	tysiącem	mieniących	się	świateł.

Ostatnim	punktem	pierwszego	dnia	były-
zajęcia	rekreacyjno-sportowe	na	basenie.	

Drugi	 dzień	 wycieczki	 rozpoczął	 się	
od	 wizyty	 w	 Łazienkach Królewskich.	 Na	
wszystkich	 ogromne	 wrażenie	 wywarł	 Teatr	
oraz	Pałac	na	Wodzie.	

Kolejnym	 punktem	 wycieczki	 było	 Cen-
trum Nauki Kopernik.	Jest	to	wspaniały	ośro-
dek	 nauki,	 którego	 misją	 jest	 rozbudzanie	
ciekawości,	 wspomaganie	 samodzielnego	
poznawania	 świata	 i	 uczenia	 się.	 Wszyscy	
mogliśmy	poznawać	prawa	nauki	poprzez	sa-
modzielne	przeprowadzanie	doświadczeń	na	
interaktywnych	 wystawach.	 Mieliśmy	 okazję	
własnoręcznie	 dokonywać	 wielu	 doświad-
czeń	 naukowych,	 zobaczyć	 na	własne	 oczy	
mechanizmy	funkcjonowania	ludzkiego	orga-
nizmu,	urządzeń,	wszechświata	i	wielu	innych	
aspektów	 otaczającego	 nas	 świata.	 Dzieci	
miały	okazję	odwiedzić	planetarium	gdzie	na	
sferycznym	ekranie	oglądały	wyjątkowe	filmy	
2D i 3D.

Później	 udaliśmy	 się	 na	 taras	widokowy	
Pałacu Kultury i Nauki,	skąd	podziwialiśmy-
panoramę	 Warszawy	 z	 wysokości	 114	 me-
trów.	

Na	 zakończenie	 wycieczki	 udaliśmy	 się	
do	 Złotych Tarasów	 gdzie	 zjedliśmy	 pyszną	
kolację	 i	zakupiliśmy	pamiątki.	Ta	wycieczka	
na	pewno	na	długo	zostanie	w	naszych	wspo-
mnieniach.		
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„Jesień pełna pogody”- czyli sposób na 
czas klimontowskich i koprzywnickich se-
niorów	 to	tytuł	projektu	realizowanego	przez	
Dom	Zakonny	Zgromadzenia	Sióstr	Najświęt-
szego	 Imienia	 Jezus	 z	 Klimontowa	 w	 part-
nerstwie	 z	 Domem	 Kultury	 w	 Koprzywnicy,	
w	 ramach	 programu	 na	 rzecz	 Aktywności	
Społecznej	Osób	Starszych	na	lata	2014-2020.	

Odbiorcami	zadania	były	dwie	grupy	do-
celowe:	 seniorzy	 w	 wieku	 60+	 oraz	 grupa	
młodzieży	 wspomagająca	 realizację	 zadania	

Nieprzypadkowo reżyserzy programu Xięgarnia w TVP24 wybrali na miejsce spo-
tkania autorskiego stary, klimatyczny młyn w Trzykosach, który znajduje się na Sando-
mierskim Szlaku Jabłkowym. Do Sandomierszczyzny, jabłek i wszystkiego, co z nimi 
związane nawiązuje bowiem w swojej książce bohater odcinka Maciej Płaza. Program 
wyemitowany został 24 grudnia 2016r., a poprowadziła go Agata Passent.

„Skoruń”, debiut prozatorski tłumacza, znawcy i miłośnika twórczości Lema, czy-
li Macieja Płazy. Książka jest zbiorem siedmiu opowiadań, napisana została znakomi-
tym językiem, pięknym, wielokrotnie magnetyzującym czytelnika.

Opowiadania Macieja Płazy, w wielu miejscach prawdziwie zachwycające, to proza 
najwyższej próby, dowód na ogromny talent literacki autora.

Info: polskie radio

Kluby Seniora
-czyli seniorzy na start 

Nadwiślańska	wieś	w	komunistycznej	Polsce.	Boha-
terem	i	narratorem	zbioru	opowiadań	Macieja	Płazy	jest	
młody	chłopak	–	łobuz,	czyli	skoruń.	Przezwisko,	które-
go	używa	wiecznie	rozgniewany	ojciec	i	pobożna	matka,	
przylgnęło	do	niego	bardziej	niż	imię,	bo	jak	mu	na	imię	
nawet	nie	wiadomo.

Rytm	życia	na	wsi	wyznaczają	pory	roku	i	związane	
z	nimi	prace	w	gospodarstwie,	przede	wszystkim	w	oka-
załym	sadzie.	Zbiory	jabłek,	rodzinne	tajemnice	i	burzliwe	
kłótnie	ojca	ze	stryjem	–	to	zaledwie	niewielka	część	rze-
czywistości,	w	której	upływa	życie	bohatera.	Ktoś	znika,	
ktoś	inny	się	pojawia,	ktoś	inny	umiera.	Gdzieś	w	tle	toczy	
się	walka	z	ówczesnym	systemem	i	nie	przebrzmiały	jesz-
cze	echa	wojny.	A	w	centrum	on,	skoruń,	jego	przemyśle-
nia	i	jego	odkrycia	–	wszystko	to	wyrażone	bez	skrępowa-
nia,	dosadnie,	między	jedną	skrzynką	jabłek	a	drugą.

Maciej Płaza	 (ur.	 1976)	 –	 doktor	 humanistyki,	 autor	 książki	 «O poznaniu 
w twórczości Stanisława Lema» (2006).	Wychował	się	w	Sandomierzu,	mieszka	w	Po-
znaniu.	Z	zawodu	tłumacz	literatury	anglojęzycznej,	przekłada	prace	naukowe	(F.	Jameson,	
B.	McHale),	biografie,	literaturę	dziecięcą,	beletrystykę	współczesną	(C.	Tsiolkas,	M.	Hel-
prin),	klasykę	literacką	(M.	Shelley,	H.P.	Lovecraft).	Laureat	nagrody	translatorskiej	„Litera-
tury	na	Świecie”	w	roku	2012	za	przekład	wyboru	opowiadań	H.P.	Lovecrafta	„Zgroza 
w Dunwich i inne przerażające opowieści”

Maciej Płaza, „Skoruń”, Premiera:	23	września	2015	roku,	Wydawnictwo	W.A.B.

Xięgarnia 
na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym

na	rzecz	seniorów.	Działania	projektowe	ob-
jęły	bezpośrednio	40	osób	z	grupy	wiekowej	
60+	z	terenu	gminy	Koprzywnica	i	Klimontów	
oraz	10	młodych	wolontariuszy	w	wieku	od	
13	do	16	lat.

W	 ramach	 zadania	 przeprowadzono	 cy-
kliczne	spotkania	w	następujących	obszarach	
aktywności:	 domowo-rodzinnej,	 zdrowotno-
-rekreacyjnej,	 kulturalnej,	 społecznej,	 eduka-
cyjnej	 i	ekologicznej.	Kluby oferowały	 swym	
uczestnikom	udział	w	zajęciach	 typu:	warsz-

taty	 rękodzielnictwa	 artystycznego:	 bibułkar-
stwo,	 gipsiarstwo,	 filcowanie,	 bukieciarstwo,	
dekorowanie	ozdobne,	itp.,	zajęcia	kulinarne,	
zajęcia	 z	 fizjoterapeutą,	 kulinarne	 warszta-
ty	 potraw	 świątecznych,	 a	 także	 wycieczkę	
krajoznawczo	-	edukacyjną	do	Sanoka.	

Inicjowanie	działań	wokół	wymienionych	
obszarów	kładzie	szczególny	nacisk	na	szero-
ką	promocję	działań	społecznych	wdrażanych	
na	rzecz	seniorów,	co	łamie	stereotypy	w	po-

strzeganiu	 tej	 grupy	 społecznej	 przez	 resztę	
społeczeństwa	 i	 mobilizuje	 do	 animacji	 na	
ich	rzecz.	Kluby	Seniora	stanowią	odpowiedź	
na	 problem	 wykluczania	 społecznego	 osób	
starszych.	Dzięki	tej	inicjatywie	dokonuje	się	
reintegracja	 społeczna	 tej	 grupy	 mieszkań-
ców, pozwala	seniorom	aktywnie	i	pożytecz-
nie	spędzić	czas,	a	także	sprzyja	pobudzaniu	
seniorów	do	aktywnego	włączania	się	w	inne	
obszary	aktywności	publiczno-społecznej.	
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W	dniu	21	października	2016	 r.	w	wyjąt-
kowej	uroczystości	długoletniego	pożycia	mał-
żeńskiego	wzięły	udział	22	pary	z	terenu	Gmi-
ny	Koprzywnica.	Uroczystość	rozpoczęła	się	o	
godzinie	10:00	Mszą	Świętą	w	Kościele	Matki	
Bożej	Różańcowej	w	Koprzywnicy	odprawio-
ną	 przez	 ks. Wiesława Surmę i ks. Jerzego 
Burka.

W	tym	wyjątkowym	wydarzeniu	małżon-
kom	towarzyszyli:	zastępca Burmistrza Doro-
ta Kruszec – Nowińska,	przewodnicząca Rady 
Miejskiej Aleksandra Klubińska,	Pan Andrzej 
Swajda reprezentujący Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa,	
Pan Marcin Piętak reprezentujący Wojewodę 
Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek i zastępca 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ko-
przywnicy Renata Sosnowska.

Główna	 część	 uroczystości	 odbyła	 się	 w	
Miejsko	-	Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Sportu	
w	 Koprzywnicy,	 gdzie	 pary	 zostały	 udekoro-
wane	przyznanymi	przez	prezydenta	RP	me-
dalami	 „Za	 długoletnie	 pożycie	 małżeńskie”	
oraz	 dyplomami,	 listami	 gratulacyjnymi	 oraz	
kwiatami	 otrzymanymi	 od	 przedstawicieli	
władz	 samorządowych.	 Po	 oficjalnej	 uroczy-
stości	 jubilaci	zostali	zaproszeni	na	uroczysty	
obiad,	lampkę	szampana	i	tort.	

Uroczystość	 uświetniły	 występy	 Zespołu	
Ludowego	 „Powiślanie”	 oraz	 młodych	 talen-
tów	z	sekcji	wokalnej	domu	kultury,	którzy	za-
prezentowali	przygotowany	na	 tę	okazję	pro-
gram	artystyczny.	Podczas	uroczystości	wśród	
przybyłych	 jubilatów	 i	 gości	 wywiązały	 się	
rozmowy,	 sentymentalne	wspomnienia,	 które	
przeplatały	się	z	muzyką	i	śpiewem.

ZŁOTE GODY W GMINIE KOPRZYWNICA

Do	pacjentów	Zakładu	Opiekuńczo	Leczniczego	w	Koprzywnicy,	na	zaproszenie	kierownika	
placówki	p. Lucyny Majkowskiej,	przyjechał	z	koncertem	zespół	śpiewaczy	„Powiślanie”.	Wspól-
nym	śpiewom	nie	było	końca.

Tak	niewiele	potrzeba,	by	dać	chorym	odrobinę	radości…wystarczy	sympatyczny	uśmiech,	
słuchanie	z	zainteresowaniem	i	ciepło,	z	którym	się	do	nich	zwracamy.	Wystarczy	słowo	piosen-
ki,	płynącej	prosto	z	serca.	Pensjonariusze	ZOL-u	tak	bardzo	potrzebują	towarzystwa,	szczególnie	
w	wyjątkowych,	dla	nich	dniach,	aby	choć	na	moment	zapomnieć	o	swojej	niedyspozycji	spo-
wodowanej	chorobą	i	podeszłym	wiekiem,	często	też	samotnością.	Czas	wspólnie	spędzony	jest	
bezcenny,	a	emocji	i	przeżyć	nie	da	się	ubrać	w	słowa.

KONCERT DLA SENIORÓW

Jubilaci:
Marianna i Stanisław Abramczyk
Barbara i Henryk Ciach
Zdzisława i Stanisław Jońca
Marianna i Tadeusz Klubińscy

Izabela i Jan Liśkiewicz
Krystyna i Józef Lubera
Maria i Kazimierz Łopatka
Danuta i Stanisław Maleccy
Ewa i Stanisław Papka
Stefania i Edward Piątek

Danuta i Stefan Rokosz
Marianna i Czesław Siudak
Sabina i Stanisław Sowińscy
Marianna i Zdzisław Strużyk
Barbara i Jan Surowieccy
Zofia i Jan Swatek

Irena i Jan Szeląg
Józefa i Stanisław Szlichta
Danuta i Zygmunt Wiśniewscy
Marianna i Aleksander Wroczek
Irena i Jan Wrona
Janina i Bogdan Zawada

Pamiętajmy,	by	dostrzegać	potrzeby	samotnych,	chorych	ludzi.	Takie	osoby	w	szczególności	
potrzebują	iskierek	radości	w	swoim	życiu…
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W	dodatku	specjalnym	Echa	Dnia	ogłoszono	konkurs	dla	KGW.	Na	łamach	gazety	prezen-
towały	się	Koła	Gospodyń	i	Gospodarzy	Wiejskich	z	każdego	powiatu.	Czytelnicy	głosowali	na	
swoich	faworytów	do	19	października	2016r.

Taka	akcja	zorganizowana	została	już	po	raz	czwarty.	Jej	ideą	był	zauważalny	wzrost	zna-
czenia	kół	gospodyń	wiejskich	dla	 lokalnych	społeczności.	Każde wydarzenie,	 jakie	 jest	or-
ganizowane	w	gminie,	nie	może	się	obyć	bez	ich	udziału.	Często	są	inicjatorkami	i	autorkami	
wydarzeń,	także	akcji	charytatywnych.	Śpiewając	na	ludową	nutę,	pojawiając	się	w	tradycyj-
nych	strojach	z	półmiskami	zapełnionymi	regionalnymi	potrawami,	przypominają	dawny	folk-
lor	regionu.	Należy	śmiało	stwierdzić,	iż	koła	gospodyń	wiejskich	są	siłą	napędową	rozwoju	
wsi	i	całych	gmin.

W	Wojniczu	w	Małopolsce	odbyła	się	kon-
wencja	 Prawa	 i	 Sprawiedliwości	 poświęcona	
sytuacji	polskiego	rolnictwa.	Prezes partii Jaro-
sław Kaczyński	powiedział	w	trakcie	swojego	
wystąpienia,	że	jego	ugrupowanie	idzie	drogą	
najwybitniejszych	 działaczy	 ruchu	 ludowego:	
Wincentego	Witosa	 oraz	 Stanisława	Mikołaj-
czyka.

W	 swoich	 wystąpieniach	 politycy	 mówili	
o	 obronie	 polskiej	 wsi,	 o	 planach	 strategicz-
nych	wobec	niej	oraz	o	realizacji	programu	PiS	
dla	rolników	z	kampanii	wyborczej.

W	 konwencji	 brali	 udział	 przedstawicie-
le	 Kół	Gospodyń	Wiejskich	 oraz	mieszkańcy	
miasta	 i	gminy	Koprzywnica	wraz	z	dyrekto-
rem MGOKiS p. Alicją Stępień.

KOŁA GOSPODYŃ Z NAGRODAMI
Na	terenie	miasta	 i	gminy	Koprzywnica	działa	6	kół	gospodyń,	do	konkursu	zgłosiły	się	3	

z	nich:	KGW	Koprzywnica,	KGW	Błonie	 i	KGW	Sośniczany.	Zwycięzcę	i	 laureatów	przedsta-
wiono	podczas	wielkiej	gali	finałowej,	która	odbyła	się		w	piątek,	4	listopada	w	Targach	Kielce.	
Zaproszono	na	nią	laureatów.	Nagrody	powędrowały	do:
-		KGW	w	Koprzywnicy	za	II	miejsce	w	konkursie	na	Najlepsze	Koło	Gospodyń	i	Gospodarzy	
Wiejskich	2016	w	powiecie	sandomierskim,

-		KGW	w	Błoniu	za	III	miejsce	w	konkursie	na	Najlepsze	Koło	Gospodyń	i	Gospodarzy	wiejskich	
2016	w	powiecie	sandomierskim,

-		KGW	w	Koprzywnicy	za	IV	miejsce	w	województwie	świętokrzyskim	w	plebiscycie	na	Najlep-
sze	Koło	Gospodyń	i	Gospodarzy	Wiejskich	2016,

Zgromadzenie Wsi Polskiej 

„PiS kontynuatorem 
polskiego ruchu  

ludowego”



15Koprzywnickie Pejzaże tel. 15 847 63 22

 

GMINA KOPRZYWNICA REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY 

EUROPEJSKICH „ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP 
CISZYCA W GMINIE KOPRZYWNICA W CELU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM KLĘSK 

ŻYWIOŁOWYCH ORAZ USUWANIA ICH SKUTKÓW” 

CELEM PROJEKTU JEST: Poprawa stanu bezpieczeństwa, zapobieganie 
zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup specjalistycznego 
samochodu strażackiego dla   OSP Ciszyca.  
Wartość ogólna projektu : 804 481,50 zł 
Dofinansowanie projektu z UE: 603 361,12 zł 
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Hej kolęda, kolęda...
   Miejsko-Gminny Ośrodek 
   Kultury i Sportu w Koprzywnicy

   wspólnie z partnerami

   serdecznie zapraszają

Na Galę Kolęd i Pastorałek 

„DOKĄD GWIAZDA PROWADZI”
   sala widowiskowa 
   domu kultury w Koprzywnicy

   8 stycznia 2017r.  godz. 15.00
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Uczniowski	Klub	Sportowy	„Sokół”	Koprzywnica,	który	skupia	w	swo-
ich	szeregach	25	młodych	chłopców	pasjonatów	piłki	nożnej	z	terenu	gm.	
Koprzywnica	w	miesiącach	sierpień	–	listopad	zorganizował	swój	pierwszy	
poważny	turniej	o	SuperPuchar	Prezesa	UKS	„Sokół”	Koprzywnica.	Turniej	
możliwy	był	do	zorganizowania	głównie	dzięki	finansowemu	wsparciu	Świę-
tokrzyskiego	Urzędu	Marszałkowskiego	w	Kielcach	w	ramach	projektu	Świę-
tokrzyska	Akademia	Sportu.	Turniej	podzielony	był	na	kilka	etapów	rozgry-
wek	przeprowadzanych	od	sierpnia	z	wielkim	finałem	w	dniu	26.11.2016r.	
W	 turnieju	 oprócz	 oczywiście	 dwóch	 drużyn	 gospodarza	 uczestniczyły	
zaproszone	kluby	sportowe	z	gmin	ościennych	woj.	Świętokrzyskiego	i	Pod-
karpackiego	tj.	dwie	drużyny	Siarki	Tarnobrzeg,	dwie	drużyny	Olimpii	Pogoń	
ze	Staszowa	oraz	dwie	drużyny	Piłkarskiej	Akademii	z	Samborca.	W	ciągu	
tych	czterech	miesięcy	zespoły	w	poszczególnych	cyklach	zawodów	roze-
grały	pomiędzy	sobą	po	kilkanaście	meczy.	Rozgrywki	przebiegały	w	bardzo	
miłej,	 przyjacielskiej	 atmosferze,	 chociaż	 niepozbawionej	 zdrowej	 sporto-
wej	nuty	współzawodnictwa	i	chęci	zwycięstwa.	Drużyny	rywalizowały	ze	
zmiennym	szczęściem,	nie	było	z	góry	przesądzonego	faworyta	rozgrywek.	
Ostatecznie	 po	 zsumowaniu	 wyników	 z	 poszczególnych	 etapów	 turnieju	
zwyciężyła	Pogoń	Olimpia	Staszów,	drugie	miejsce	zajęła	Piłkarska	Akade-
mia	z	Samborca	a	 trzecie	UKS	„Sokół”	Koprzywnica.	Wszystkie	uczestni-
czące	drużyny	otrzymały	drobne	upominki	upamiętniające	udział	w	turnieju	
i	adekwatne	do	osiągniętego	miejsca	okolicznościowe	puchary.	Zorganizo-
wany	 turniej	 pozwolił	wszystkim	uczestnikom	podnieść	 swoje	 umiejętno-
ści	piłkarskie,	wymienić	doświadczenia	pomiędzy	poszczególnymi	klubami	
a	także	nawiązać	nowe	znajomości.	

Działacze	UKS	 „Sokół”	 Koprzywnica	 pragną	 podziękować	 za	 pomoc	
w	organizacji	tego	turnieju	Świętokrzyskiemu	Urzędowi	Marszałkowskiemu	
w	Kielcach,	Burmistrzowi	Miasta	i	Gminy	w	Koprzywnicy,	Prezesowi	Gmin-
nej	 Spółdzielni	 „Samopomoc	 Chłopska”	 w	 Koprzywnicy	 oraz	 wszystkim	
wolontariuszom	i	sympatykom	klubu.	

SuperPuchar Prezesa 
UKS „Sokół” Koprzywnica


