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W sobotę 8 kwietnia Sala Rycerska sandomierskiego zam-
ku wypełniła się zapachem święconego, unoszącym się z ko-
szyków przyniesionych przez gospodarzy z okolicznych gmin 
i miast. Tradycyjnie już, co roku, mieszańcy powiatu sando-
mierskiego, na zaproszenie dyrektora Muzeum okręgowego, 
spotykają się w sobotę w przededniu kościelnych obchodów 
Niedzieli Palmowej, aby popularyzować tradycje świąteczne 
i obrzędy ludowe kultywowane przez mieszkańców regionu 
świętokrzyskiego.

Tradycyjnie na świąteczne spotkanie gminy powiatu sando-
mierskiego przygotowują święconkę, która w koszach ekspo-
nowana jest i święcona podczas spotkania, co roku zaś pro-
gram artystyczny przygotowuje wyłoniona podczas losowania 
reprezentacja gminy. Podczas tegorocznego uroczystego XVIII 
już Śniadania Wielkanocnego, gminie Koprzywnica przypadło 
zorganizowanie programu artystycznego, tematyką ściśle na-
wiązującego do zagadnień związanych z obchodami w kultu-
rze ludowej Wielkiego Tygodnia oraz Święta Zmartwychwsta-
nia Pańskiego.

Wielkanocne zwyczaje 
Ziemi Koprzywnickiej

Miasto i Gminę Koprzywnica w tym roku reprezentowa-
li przedstawiciele władz samorządowych, domu kultury oraz 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Program artystyczny miał 
wymiar międzypokoleniowy i ukazywał wielkanocne ko-
przywnickie zwyczaje, na scenie kazimierzowskiego zamku 
demonstrowali je członkowie Zespołu Ludowego Powiślanie 
oraz młodzież gimnazjalna i licealna.

 

Rozmowa z burmistrzem 
Miasta i Gminy Koprzywnica 

Markiem Jońcą
Panie burmistrzu, co sądzi Pan o pracy samorzą-
du podczas pracy w pierwszej połowie obecnej 
kadencji?

Dla mnie początek nowej kadencji był kontynu-
acją dwóch poprzednich. Miałem jasny i czytelny 
program wyborczy, który prezentowałem naszym 
mieszkańcom, który był jednocześnie kontynuacją 
strategii rozwoju naszego miasta i gminy do 2020 
roku. Początek tej kadencji nie należał do łatwych. 
Zmienił się znacząco skład Rady Miejskiej. Nie 
wszystkim podobały się przedstawione kierunki 
rozwoju naszej Gminy, w tym podstawowe inwe-
stycje i zadania, które wynikały z potrzeb naszych 
mieszkańców. Pamiętamy problemy z uchwale-
niem budżetu czy blokowanie wielu prospołecz-
nych inicjatyw. Aby ten stan się zmienił trzeba było 
w spokoju budować nowe relacje oparte o wza-
jemne zaufanie i przekonanie, że to co samorząd 
realizuje służyć będzie naszym mieszkańcom. 
Poza tym ten dwuletni okres to twórcza praca na-
szego zespołu pracowników nad przygotowaniem 
wielu wniosków na pozyskanie środków unijnych 
i krajowych na zadania inwestycyjne. Dziś mogę 
z ogromną satysfakcją powiedzieć, że ta ciężka 
praca przyniosła dobre efekty.

Które z punktów Pańskiego programu prezento-
wanego wyborcom w czasie ostatniej kampanii 
wyborczej udało się zrealizować?

Problemem są drogi transportu rolnego, dojaz-
dowe do pól. Udało się w tym roku wybudować 
około pięciu kilometrów dróg asfaltowych, kilka 
kolejnych odcinków dróg zostało utwardzonych 
materiałem kamiennym. Posiadamy opracowa-
ną dokumentację techniczną na kolejne drogi 
polne i wąwozy. Środki na ten  cel pozyskaliśmy 
z PROW-u i z programu na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych oraz oczywiście środki bu-
dżetu gminy. Ogromnym naszym osiągnięciem 
jest pozytywna ocena naszego wniosku i przy-
znanie dotacji w wysokości 22 mln zł na budo-
wę kanalizacji w ośmiu sołectwach i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy. Cieszymy 
się z otrzymanej dotacji ponad 600 tyś złotych na 
jakże potrzebny samochód strażacki dla OSP Ci-
szyca wraz z wysokowydajną pompą i innym wy-
posażeniem dla ochrony przeciwpowodziowej. Je-
steśmy w pełni przygotowani dokumentacyjnie na 
kolejne programy, które będą w najbliższym czasie 
ogłaszane przez Urząd Marszałkowski.

c.d. str. 3

Z okazji Świąt Wielkanocnych czytelnikom i przyjaciołom „Koprzywnickich Pejzaży” 
życzymy błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Jezusa. 

Życzymy, aby świąteczny czas spędzony z rodziną był pełen radości i nadziei 
oraz żeby przyniósł Państwu spokój i wzajemną życzliwość. 

Wielu sukcesów, pogody ducha, sił i zdrowia 
potrzebnych do realizacji marzeń i planów. 
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Warsztaty Wielkanocnej 
Plastyki Obrzędowej

30 marca 2017 roku w sali rycerskiej san-
domierskiego zamku odbyła się XIII edycja 
Warsztatów Wielkanocnej Plastyki Obrzędo-
wej, w których dział wzięli uczniowie szkół 
podstawowych z powiatu sandomierskiego. 
Zajęcia prowadzili zaprzyjaźnieni z Muzeum 
rękodzielnicy, którzy prezentowali różnorod-
ne motywy dekoracyjne, techniki stylistyczne, 
występujące w świątecznej plastyce obrzę-
dowej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję 
nauczyć się jak wykonać tradycyjną palmę 
wielkanocną, pisanki, kwiaty z bibuły i oko-
licznościowe stroiki.

 
W trakcie zajęć Panie z Zespołu Obrzę-

dowego „Lasowiaczki” z Baranowa Sando-
mierskiego opowiadały o zwyczajach i ob-
rzędach wielkanocnych, które zaciekawiły 
najmłodszych. Frekwencja była bardzo duża, 
w warsztatach wzięło udział 90 osób. Zajęcia 
te cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co 
roku organizatorzy starają się aby inne szko-
ły mogły wziąć udział, kultywując lokalne 
tradycje. Władze Muzeum Okręgowego w 
Sandomierzu składają serdeczne podzięko-

wania nauczycielom, wychowawcom i ich 
podopiecznym za aktywny udział w zajęciach 
warsztatowych. Podziękowanie kierowane 
jest również do Pań rękodzielniczek tj.: Zofii 
Wydro, Barbary Sroczyńskiej, Ewy Ziętek i 
Alicji Lombara-Skura z Zespołu Obrzędowego 
„Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego, 
Marii Sudół z Zawichostu, Alicji Krawczyk i 
Małgorzaty Sarzyńskiej z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy.

I.Ł.

Wielkanocne rękodzieło współczesne
Mieszkańcy gminy Koprzywnica przez 

ostatnie lata wypracowali nowe zwyczaje 
wielkanocne. Co roku w Sośniczanach gospo-
dynie z KGW przed Niedzielą Palmową spoty-
kają się wiją kolorowe palmy, którymi potem 
ozdabiają swoją miejscowość. Nowy pomysł 
wielkanocnego dekorowania zrodził się też 
w domu kultury w Koprzywnicy. Zorganizo-

wano tam warsztaty pn. ,,Nowoczesne inspi-
racje tradycyjnych pisanek”, podczas których 
dzieci i plastyczki z Koła Plastycznego ozda-
biały dużego formatu pisanki wycięte z płyt 
pilśniowych. Efektem pracy stały się kolorowe 
dzieła sztuki, które w okresie świątecznym 
ozdabiają koprzywnicki rynek. 
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Mówiąc o realizacji programu wybor-
czego nasuwa się pytanie, co stanowi 
największy problem stojący na drodze 
do spełnienia wyborczych obietnic?

Nie można obiecywać rzeczy niemoż-
liwych i nierealnych. Mieszkańcy to 
szybko zweryfikują. Potrzeb jak wiemy 
jest bardzo dużo. Problemem są niskie 
dochody w gminach rolniczych wiej-
skich i miejsko – wiejskich. Nie do koń-
ca satysfakcjonuje nas subwencja ogól-
na, a zwłaszcza subwencja oświatowa, 
nie mówiąc już o finansowaniu kultury 
i sportu. To w zasadniczy sposób hamuje 
rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Sły-
szymy zewsząd o potrzebie oszczędza-
nia energii. Wymianą na żarówki LED 
nie osiągniemy spodziewanych efektów. 
Ciągle czekamy na rozsądny program, 
który pozwoli na szeroki rozwój odna-
wialnych źródeł energii w tym wytwarza-
niu energii na potrzeby własne przy wy-
sokim nawet 90 % dofinansowaniu. To 
spowoduje nie tyko w samorządach, ale 
w gospodarstwach domowych wymierne 
oszczędności. Spowoduje oszczędności 
i unowocześnienie oświetlenia uliczne-
go. My cały czas nadrabiamy zaległości. 
Ogromną pomocą są środki unijne i pro-
gramy krajowe. One głównie stanowią 
podstawę realizowania przedsięwzięć, 
które zabezpieczają potrzeby naszym 
mieszkańcom, i które poprawiają warun-
ki życia. Założenia programu rozwoju 
naszej Gminy mają, więc realne podsta-
wy i w ogromnej mierze są realizowane.

Jednym z podstawowych problemów 
jest brak środków finansowych na re-
alizację zadań. Budżet jest za mały, aby 
sprostać stawianym zadaniom. Trzeba 
sięgać po środki zewnętrzne. Jak to wy-
gląda w Pańskiej gminie?

Rzeczywiście budżet w wysokości 25 
mln. jest zbyt skromny, by realizować 
szeroki program inwestycyjny. Jak już 
wspomniałem program i strategia roz-
woju naszej Gminy opracowane zosta-
ły w oparciu o możliwości pozyskania 
i z uwzględnieniem środków unijnych 
i krajowych. Ogłaszane programy wraz 
z wysokim obecnie poziomem dofinan-
sowania pozwalają na zrealizowanie 
wielu jakże potrzebnych naszym miesz-
kańcom inwestycji. Realizując tak po-
ważne i kosztowne inwestycje opieramy 
o pozyskane środki unijne i one stano-
wią główną oś rozwoju.

Aby mieszkańcy miasta i gminy mieli 
jakiekolwiek perspektywy godziwego 
i bezpiecznego życia muszą być tworzo-
ne dla nich przyjazne warunki. Co obec-
ny samorząd robi, aby zachęcić swoich 
mieszkańców po pozostania w swojej 
gminie?

Chcę z całą mocą podkreślić, że jesteśmy 
Gminą, która dla swoich mieszkańców, 
a także inwestorów stwarza korzystne 
i przyjazne warunki. Począwszy od przed-
szkola, gdzie każde dziecko ma zapew-
nione miejsce i opiekę, poprzez szkoły, 
w których dzieci i młodzież mają zapew-
nioną opiekę pedagogiczną i wychowaw-
czą. Dobrze wyposażone gabinety i pra-
cownie, zapewnione dożywianie,  naukę 
dwóch języków zachodnich, dobrą bazę 
sportowo - rekreacyjną. Systematyczne 
rozbudowujemy i poprawiamy infrastruk-
turę techniczną. Od wielu lat zapraszamy 

to znaczące wpływy podatkowe do bu-
dżetu gminy. To także szansa na rozwój 
spółek współpracujących z przetwórnią. 
Wspomnę, że głównym odbiorcą soków 
jest amerykańska Coca –Cola. Upatruje-
my też zawiązanie współpracy w dzie-
dzinie oświaty. Chcemy razem utworzyć 
szkołę branżową I stopnia o profilu rolno 
– przetwórczym. Da to impuls do rozwo-
ju gospodarstw sadowniczych i doborze 
takich odmian, które będą najbardziej 
korzystne do produkcji soku. Radni po-
wiatu sandomierskiego zgodzili się na 
utworzenie takiej szkoły, jej inauguracja 
nastąpi 1 września tego roku. 

Przed jakim na dziś najważniejszymi wy-
zwaniami stoi gmina Koprzywnica?

Pełna realizacja planu inwestycyjnego, 
szczególnie tych najbliższych zadań 
to jest rozpoczęcie budowy kanalizacji 
wraz z rozbudową oczyszczalni ście-
ków, zakup samochodu strażackiego 
wraz z pompą wysokowydajną oraz zło-
żenie wniosku na dofinansowanie rewita-
lizacji miasta. Kolejnym wyzwaniem jest 
opracowanie dokumentacji technicznej 
i wniosku na zakup 110 oczyszczalni 
przydomowych dla gospodarstw, w któ-
rych nie ma możliwości budowy kana-
lizacji sieciowej. Wyzwaniem też jest 
dobre przygotowanie się do przeprowa-
dzanej przez Rząd reformy oświaty. Chcę 
zapewnić, że sprzyjamy tej reformie i je-
steśmy do niej już w dużej mierze przy-
gotowani.

Co jest największą przysłowiową piętą 
achillesową Pańskiej gminy?

Sprawą szczególnej wagi jest brak syste-
mowych rozwiązań w zakresie dokoń-
czenia rekultywacji i zagospodarowa-
nia w kierunku rekreacyjnym wyrobiska 
posiarkowego w Piasecznie. Mieszkań-
cy terenów przyległych do wyrobiska 
i nadwiślańskich ciągle żyją pod presją 
strachu zatopienia, zalania ich upraw 
sadowniczych i warzywniczych. Sady te 
zostały posadzone wtedy, gdy powstawał 
przemysł wydobywczy siarki i są jedne 
z najpiękniejszych w Europie. Dlate-
go potrzebne jest zapewnienie bezpie-
czeństwa dla mieszkających tam ludzi, 
ich gospodarstw i upraw. Potrzebna jest 
budowa systemu rowów odprowadzają-
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i zachęcamy przedsiębiorców do inwe-
stowania w naszej gminie. Na tym polu 
mamy znaczące osiągnięcia.

Jednym z takich zachęt jest tworzenie 
nowych miejsc pracy. Nie jest to łatwe, 
zważywszy chociażby na fakt jak wielka 
jest konkurencja w pozyskiwaniu poten-
cjalnych inwestorów. Panu się to udało...

Z dużą skromnością powiem, że tak, 
udało się. Przez wiele lat były to tylko 
marzenia. Zawsze przedstawiałem na-
sze piękne miasto i gminę jako miejsce 
szczególne. Z bogatą i ciekawą historią. 
Gminę ludzi pracowitych i zaradnych, 
którzy są jej prawdziwym bogactwem. 
Gminę, której potencjałem są dobre, 
urodzajne gleby, na której uprawiane są 
coraz większe powierzchnie sadów i wa-
rzyw. Gminę o zdrowym, przyjaznym 
środowisku i swoistym mikroklimacie.

Proszę powiedzieć kilka słów na temat 
planowanej inwestycji jaką jest budowa 
zakładu przetwórstwa owocowo-wa-
rzywnego.

Oprócz powstałych już przedsiębior-
stwach i zadomowieniu się w Koprzyw-
nicy kilku inwestorów w branży usługo-
wo – handlowo – wytwórczej np. sieć 
handlowa Lewiatan, myjnia samochodo-
wa wraz z budowaną stacją paliw, kilka 
sieci handlowych owoców, budowana 
chłodnia – mnożarnia Poltino, firmy 
transportowo – sprzętowe rozpoczęła się 
budowa na 6 ha przetwórnia owoców 
i warzyw, wraz z oczyszczalnią ście-
ków. Inwestorem jest w całości spółka 
niemiecka, zamierza zaangażować na 
ten cel 20 mln euro. Przerabiać będzie 
w sezonie od 100 tysięcy do 130 tyś. ton 
jabłek na soki. A więc ogromny potencjał 
przetwórczy. W przetwórni znajdzie sta-
łą pracę od 40 do 50 osób, sezonowo 80 
– 90 osób. Cykl inwestycyjny przewidzia-
ny jest na około 10 miesięcy. Będzie to 
jedna z najnowocześniejszych przetwór-
ni w Europie.

Jakie nadzieje wiąże Pan z tą inwestycją? 
Jaki wpływ mieć będzie na rozwój mia-
sta i gminy Koprzywnica?

Jak wspomniałem to ogromna szansa dla 
Gminy. Oprócz tak licznego zatrudnienia 

cych wodę wraz z przepompowniami. 
Poza tym samo wyrobisko ulega systema-
tycznej degradacji w wyniku zaniechania 
robót technicznych, objawiających się 
osuwiskami. Erozja wodna czyni kolejne 
szkody. Skierowanie z budżetu państwa 
pieniędzy na samo pompowanie wody 
z wyrobiska, co politycy lokalni okrzyk-
nęli z zachwytem wielkim sukcesem jest 
tylko załatwieniem części ogromnego 
problemu. Bez systemowego załatwienia 
tego problemu jakim jest uregulowanie 
gospodarki wodno – ściekowej w zasię-
gu oddziaływania leja depresji problem 
po kilku latach powróci ze zdwojoną 
energią. Przyznane 20 mln popłyną Wi-
słą do morza a wyrobisko stanie się cuch-
nącym bajorem. Pozostaną tylko ma-
rzenia o pięknych terenach rekreacyjno 
– wypoczynkowych co nam wielokrotnie 
obiecywano. Na pewno nie uczyni tego 
obecny właściciel tego terenu, którym 
jest miasto Tarnobrzeg.

Patrząc z perspektywy minionych dwóch 
lat, czy dziś, patrząc na to, co jeszcze jest 
do zrobienia, jest Pan optymistą i może 
powiedzieć, że Pański program wybor-
czy prezentowany w ostatniej kampanii 
wyborczej będzie zrealizowany?

Jesteśmy jako Gmina dobrze przygotowa-
ni do pełnej realizacji naszego programu 
inwestycyjnego. Z perspektywy minio-
nych lat, gdzie solidnie przygotowywali-
śmy się do nowego okresu finansowania 
z Unii Europejskiej, przy zachowaniu 
wysokiego poziomu dofinansowania 
z optymizmem patrzę w przyszłość. 
W poprzednim okresie bardzo racjo-
nalnie wydawaliśmy środki budżetowe. 
Staraliśmy się realizować te zadania, 
na które nasi mieszkańcy długo czekali 
i które uzgodniliśmy przy okazji spotkań 
również wynikających z kampanii wy-
borczych. Wierzymy też, że Program Od-
powiedzialnego Rozwoju wicepremiera 
Morawieckiego przyczyni się do rozwoju 
naszej pięknej Gminy.

Nadchodzi wiosenny, świąteczny czas 
korzystając z okazji życzę Państwu Zdro-
wych, pogodnych Świat Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości oraz rado-
snego wiosennego nastroju, serdecznych 
spotkań w gronie rodziny i wśród przyja-
ciół. Wesołego Alleluja!!!.

Trwają prace przy budowie nowoczesnej fabryki soków.
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1 marca 2007 roku przy ul. Rynek 39 w 
Koprzywnicy rozpoczął działalność Dom Kul-
tury. Od dekady zapewnia dzieciom, młodzie-
ży i dorosłym rozrywkę, stwarza warunki do 
rozwijania talentów, promuje lokalnych arty-
stów, dba o zachowanie regionalnych tradycji,  
inspiruje, łączy, poszukuje i wspólnie kreuje 
przestrzeń kulturalną  miasteczka i gminy Ko-
przywnica. Podsumowaniu 10-lecia koprzyw-
nickiej instytucji kultury poświęcona była ju-
bileuszowa gala, która odbyła się w sobotę 4 
marca br., oczywiście w siedzibie jubilata.

Pierwsza niespodzianka czekała na gości 
już w holu budynku. Koprzywnickie mażo-
retki  częstowały pysznymi krówkami z logo 
MGOKiS, a pracownicy wręczali okazjo-
nalne upominki.  Każdy z przybyłych mógł 
własnoręcznie wpisać się na nietypową listę 
zacnych gości uroczystości. W sali widowi-
skowej zgromadzili się tego popołudnia licznie 
przybyli przedstawiciele lokalnych władz, róż-
nych instytucji, szkół i stowarzyszeń, anima-
torzy kultury, duchowni, sympatycy, a także 
pracownicy instytucji. Galę jubileuszową pro-
wadził Jacek Piwowarski przyjaciel DK.

Oficjalne rozpoczęcie  poprzedził  koncert 
galowy w wykonaniu grup działających obec-
nie w MGOKiS. Program został  tak dobrany, 
by  jak najlepiej urozmaicić artystyczną część 
uroczystości. Był zatem mini koncert najdłu-
żej działających zespołów w naszej gminie, tj. 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej i chóru ludo-
wego Powiślanie. Były też piosenki w wyko-
naniu podopiecznych  sekcji wokalnej. Kilka 
układów, tym razem z tańcem współczesnym 
hip-hop i mażoretkowym zaprezentował ze-
spół Black-Stars i Koprzywnickie Mażoretki. 
Zebranych  zachwyciły popisy pary  tanecznej 
ze Szkoły Tańca Samba. Dynamiki spotkaniu 

Jubileusz 10-lecia Domu Kultury
dodał pokaz techniki karate w wykonaniu sek-
cji Karate Koprzywnica.

A że dom kultury, to nie tylko budynek, 
lecz przede wszystkim ludzie realizujący jego 
misję, to też nie zabrakło tego dnia podzię-
kowań i dowodów uznania. Dyrektor Alicja 
Stępień  podziękowała serdecznie swojemu 
zespołowi – pracownikom i instruktorom za 
angażowanie w twórcze budowanie wartości 
kultury oraz działania wpływające na rozwój 
gminy Koprzywnica. Burmistrz Marek Jońca 
i Przewodnicząca RM Aleksandra Klubińska 
wręczyli dyrektor  list gratulacyjny (grawer) 
i przekazali na jej ręce bukiet kwiatów dla 
wszystkich współtworzących kulturę w MGO-
KiS.

Gratulacje i życzenia na ręce dyrektor zło-
żyli także: Stanisław Pawlik były burmistrz 
MiG i inicjator powołania koprzywnickiej in-
stytucji kultury, Danuta Litarowicz dyrektor 
GOK w Rymanowie, Patrycja Sus-Lutyńska 
dyrektor GOK w Zawichoście, Iwona Łukaw-
ska etnograf w imieniu dr Dominika Abła-
mowicza dyrektora Muzeum Okręgowego w 
Sandomierzu, Agnieszka Szczucińska dyrek-
tor Biura LGD Ziemi Sandomierskiej w imieniu 
Janusza Stasiaka Prezesa Zarządu LGD Ziemi 
Sandomierskiej, Anna Paluch przewodnicząca 
KGW z Błonia, Justyna Piórkowska dyrektor 
Środowiskowego Domu Samopomocy Funda-
cji La Zebra w Krzcinie. Miłą niespodziankę 
sprawił Stanisław Baska Prezes Zarządu Fun-
dacji Fundusz Lokalny SMK wręczając jubila-
towi czek w wysokości 1 000,00 zł za 10 lat 
inspirującej pracy z młodzieżą.

Wśród wielu innych sympatyków insty-
tucji zaszczycili nas swoja obecnością: Nina 
Szymańska, Agnieszka Ordon i Paweł Jasiń-
ski  członkowie Komisji Oświaty i Kultury, Ma-
ria Dziubek, Zenon Papka, Anna Zioło, Anna 
Materkowska radni RM w Koprzywnicy, Zdzi-
sław Nasternak radny Rady Powiatu, Stefan 
Chmielowiec komendant OSP Koprzywnica, 
Zdzisław Cebuchowski prezes OSP Koprzyw-
nica, Piotr Frańczak prezes OSP Zbigniewice, 
Jerzy Lipa prezes OSP Krzcin, Jacek Szymań-
ski prezes OSP Dmosice, Tadeusz Krakowiak 
v-ce prezes Zarządu  Oddziału MG ZOOSP 
RP,  Halina Ostrowska przewodnicząca rady 
Zarządu Osiedla Koprzywnica, Anna Baran 
sołtys wsi Zbigniewice Kol., Zdzisława Sygnet 

sołtys wsi Dmosice, Halina Knap przewodni-
cząca KGW Sośniczany, Maria Zwolska prze-
wodnicząca KGW Koprzywnica, Marianna 
Zych przewodnicząca KGW Dmosice, Miro-
sława Komaniecka kierownik Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy wraz 
z Anną Adamczak, Jolanta Struska dyrektor 
SP w Gnieszowicach, Beata Dębowska dyrek-
tor SP Koprzywnica, Jolanta Bzduch z-c dy-
rektora SP Koprzywnica,  Mirosław Sarzyński 
dyrektor ZSO w Koprzywnicy, Ks. Jerzy Burek 
proboszcz parafii św. Floriana, Ks. Wiesław 
Surma proboszcz parafii MBR, Marian Wa-
lewski v-c prezes GS „SCH” Koprzywnica, 
Jan Ordon, Marian Tokarski, Jan Lipiński, Jan 
Beksiński, Józef Myjak regionalista, Maria Ka-
linowska prezes Koprzywnickiego Koła Eme-
rytów, Ewa i Andrzej Boryccy, Sandomierski 
Klub Karate, Szkoła Tańca Samba. 

Wśród gości byli też przedstawiciele me-
diów z Echa Dnia, Extra Korso, Gościa Nie-
dzielnego.

Dziękując za wyróżnienia oraz serdeczno-
ści Alicja Stępień podkreśliła, że osiągnięcia 
domu kultury są efektem wszystkich zaanga-
żowanych w działalność MGOKiS. 

Następnie przybyli na uroczystość goście 
zaproszeni zostali do wspólnego odbycia po-

10 lat bicia kulturalnego serca 
Ziemi Koprzywnickiej skłania nas, 

by z uznaniem podziękować 
sympatykom i przyjaciołom 
Domu Kultury za otwartość, 

życzliwość oraz społeczną pasję 
w działaniach kulturalnych i pracy 

na rzecz społeczności lokalnej.

 Alicja Stępień wraz z zespołem 
MGOKiS w Koprzywnicy

dróży w czasie przez minione 10 lat. Opo-
wieść o przeszłości zilustrowano w formie 
filmiku, który był wspomnieniem wydarzeń, 
jakie miały miejsce w historii MGOKiS. W 
tym dniu nie mogło jednak obyć się bez tortu, 
wszak były to obchody rocznicy. Słodki po-
częstunek podzielono wśród wszystkich go-
ści. Jubileuszowym obchodom towarzyszyła 
wystawa plansz obrazujących działające sek-
cje tematyczne w domu kultury oraz obrazów 
malarek z Klubu Plastyka Amatora. Wydano 
też serię pocztówek okolicznościowych z wy-
branymi pracami malarek. 
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Ferie zimowe wolne od zajęć szkolnych to, zaraz po wakacjach najbardziej wyczekiwany 
przez dzieci czas. To okazja do relaksu po ciężkiej pracy w szkole oraz do nabrania energii na 
drugi semestr.

Tegoroczna oferta domu kultury była zróżnicowana i skierowana do osób z różnych grup 
wiekowych. Były zajęcia stacjonarne, ale gro feryjnych aktywności stanowiły wyjazdy.

Zajęcia stacjonarne cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
ponieważ malowano zimowe obrazy, wykonywano karnawłowe kwiaty z bibuły, udoskonalano 
technikę karate, sprawdzano czy ,,Wszystko gra” w instrumentach dętych, recytowano po angiel-
sku a także szlifowano głos z Dianą Ciecierską i wysłuchano jej recitalu.

Na Anielskie Śpiewanie z innymi zespołami powiatu sandomierskiego do Muzeum Okrę-
gowego w Sandomierzu pojechali członkowie Zespołu Ludowego Powiślanie. W domu kultury 
miał miejsce Gminny Turniej Szachowy - Koprzywnicki Szach Mat, jego uczestnicy mieli okazję 
wyjechać do zaprzyjaźnionego Klubu Szachowego przy MOSiR w Tarnobrzegu. Aktywny wypo-
czynek czekał też na dzieci, które uczestniczyły w wyjazdach na lodowisko i na stok narciarski. 
Wyjazdowo i tanecznie poniedziałkowe popołudnie upłynęło mażoretkom, które odwiedziły 
koleżanki w Tarnobrzegu. Zajęcia integracyjne tańca mażoretkowego miały miejsce na hali tar-
nobrzeskiego MOSiR. Elementem podsumowującym dwutygodniowy feryjny okres był wyjazd 
edukacyjny, który skierowany był dla osób uczęszczających na zajęcia w domu kultury, zarówno 
dla dzieci jak i dla dorosłych. Celem podróży była Filharmonia Świętokrzyska i koncert ,,Cudow-
ny świat musicalu”. Na zakończenie zimowego szaleństwa dom kultury w partnerstwie z parafią 
św. Floriana zorganizowali gry zabawy i ognisko na świeżym powietrzu 

Niezależnie od rodzaju zajęć, każda forma aktywnego wypoczynku stanowiła świetną oka-
zję do poszerzenia horyzontów i zdobycia nowych doświadczeń. Podziękowania należą się ro-
dzicom dzieci i władzom Miasta i Gminy Koprzywnica za pomoc w transporcie. 

Wyjazdowe ferie DK
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W niedzielne popołudnie, 12 marca br. scena koprzywnickiego ośrodka kultury należała do 
uzdolnionych muzyków z Wąchocka; kapeli grającej przeróżny typ muzyki. Jak sami mówią, 
to „folklor miejski oraz wszystko co nam w duszy gra” oraz „Wąchock jest miastem cudów. 
W związku z tym, mamy komfort grania wszystkiego, co nam się podoba, byle to o czymś było 
i wzbudzało u ludzi uczucia oraz skłaniało do myślenia”. 

Taki właśnie był koncert w koprzywnickim ośrodku kultury. Muzyka oraz świetna interakcja 
z publicznością do tego stopnia porwała zgromadzonych, że śpiewali wspólnie większość utwo-
rów, od niezastąpionych szlagierów po nowoczesne brzmienia, od utworów granych i śpiewa-
nych wspólnie po występy indywidualne.

Tradycją już Koprzywnicy stało się organizowanie cyklicznego Święta Za-
kochanych. Jak co roku przy kościele św. Floriana staje kolorowy kram z tema-
tycznym rękodziełem, wypiekami w kształcie serca i innymi walentynkowymi 
gadżetami.

Wieczorem w tym samym kościele z racji przechowywania relikwii św. Wa-
lentego odbywa się msza św. dla zaręczonych i zakochanych par. Na zakończenie 
uczestnicy mszy prze kościołem zapalili wielkie serce miłości.

Nieodłącznym elementem świętowania tego wyjątkowego dnia jest wieczorny koncert dla 
zakochanych, w tegorocznym wydaniu królowały piosenki o miłości w wykonaniu Karoliny 
Kołodziej, której na gitarze akompaniował Mariusz Czak. Podczas koncertu tańczyli również 
tancerze z zespołu Black Stars, a nowi członkowie formacji pokazali swój premierowy układ.  
Interesującym elementem koncertu okazał się konkurs dla zakochanych, w którym na wygraną 
parę czekał voucher na romantyczną kolacje w Cafe Małej w Sandomierzu.

Sołtys z Wąchocka 
dla wszystkich kobiet

Koncert w wykonaniu Kapeli Sołtysa 
z Wąchocka był prezentem dla wszyst-
kich pań z terenu gminy Koprzywnica 
ufundowanym przez władze Koprzyw-
nicy, radnych różnych szczebli, sołty-
sów oraz druhów Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Koprzywnica.

Mimo młodego stażu scenicznego, Kapela Sołtysa z Wąchocka to grupa w pełni ukształto-
wana muzycznie. Dużym doświadczeniem był występ naszych gości w programie talent show 
Must Be The Music. 

Dziękujemy sponsorom za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu kulturalnym, zaś 
załodze kapeli za niezapomniany koncert. 

Koprzywnickie 
Walentynki
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W ramach wdrażania LSR na lata 2016-2022 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sando-
mierskiej realizuje, na obszarze gmin: DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIP-
NIK, ŁONIÓW, OBRAZÓW, SAMBORZEC, WILCZYCE, ZAWICHOST, Strategię Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w ramach, której dysponujemy środkami 
w wysokości 7 200 000,00 zł na wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój przed-
siębiorczości na obszarach wiejskich, zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej oraz 
rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych. W 2016 r. zostały ogłoszone i zakoń-
czone trzy nabory wniosków. Konkursy dotyczyły przedsięwzięć związanych z działal-
nością gospodarczą oraz tworzeniem i rozwojem ogólnodostępnej, niekomercyjnej infra-
struktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W ramach naboru nr 1/2016, który 
skierowany był dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej wpłynęło 
33 wnioski na łączną kwotę 2 640 000,00 zł. Ze względu na limit środków w LSR wyno-
szący 1 200 000,00 zł, dofinansowanie otrzymało 15 wniosków. Nabór nr 2/2016 dotyczył 
rozwoju działalności gospodarczej i skierowany był dla mikro i małych firm z obszaru LGD. 
Wpłynęło 15 wniosków na łączną kwotę 2 039 860,28 zł. Limit środków w ramach naboru 
wynosił 1 920 000,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 14 projektów. Kolejny nabór prze-
znaczony był dla organizacji pozarządowych, osób fizycznych, instytucji kultury i jst na 
tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekre-
acyjnej lub kulturalnej. Nabór ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – do biura 
LGD wpłynęły 34 wnioski na łączną kwotę 5 573 171,96 zł. Kwota limitu w ramach tego 
naboru wynosiła 2 530 000,00 zł, w związku z powyższym dofinansowanie otrzymało 18 
projektów. W najbliższym czasie kolejne nabory wniosków. Zapraszamy na naszą stronę 
www.lgd-sandomierz.eu.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi pragniemy złożyć naszym 
obecnym i przyszłym wnioskodawcom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, sa-
mych słonecznych dni oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Zarząd i pracownicy  
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej 

Informujemy również, iż dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej 
Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej 
rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na 
podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódz-
kim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia 
udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskie-
go, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie 
prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu 
oraz w biurze LGD: Łoniów 56, 27-670 Łoniów, tel./fax 158320944.

Od marca, w sobotnie popołudnia Ko-
przywnicki Dom Kultury rozbrzmiewa śmie-
chem maluchów oraz rozmowami ich mam. 
Klub Mamy i Malucha to nowa propozycja 
spotkań dla kobiet w ciąży oraz mam z dzieć-
mi w wieku do lat 3. To świetna okazja, aby 
poznać inne zabiegane mamy, wymienić 
się doświadczeniem, wyjść z domu, posłu-
chać historii, zainspirować się, napić się cie-
płej kawy, kiedy potomek jest zajęty zabawą 
z rówieśnikami. Macierzyństwo jest bardzo 

Klub Mamy 
i Malucha

wymagające, kobiety odnajdują u siebie mnó-
stwo siły i cierpliwości, jednocześnie izoluje 
od społeczeństwa, ponieważ nie każde miej-
sce jest przychylne osobie z dzieckiem. Spo-
tkania przyciągają coraz liczniejsze grono, za-
częło się od 3 dorosłych i 4 maluchów, liczba 
stale się powiększa. Zapraszamy! 

Klub Mamy i Malucha, sobota godz. 15 
Dom Kultury Koprzywnica

W dniu 21.02.2017r. podpisana została umowa  z
PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWO-HANDLOWYM MOTO-TRUCK Leszek Chmiel

ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce
 

za cenę brutto 672 810,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć złotych 00/100).
na I część zamówienia:  

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNI-
CZEGO Z NAPĘDEM 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ciszyca w Gminie Koprzywnica.

 
Zadanie  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podsta-
wie umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-0025/16-00 o dofinansowanie projektu nr  WND-
-RPSW.04.01.00-26-0025/16 pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ciszyca 
w Gminie Koprzywnica – przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skut-
ków” w ramach Działania 4.1. „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie 
ich skutków” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.”

Nowy samochód 
strażacki w Ciszycy
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24 marca 2017r. w Gminie Koprzywnica odbyły się 40. Eliminacje gminne w Ogólnopol-
skim Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”.

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

Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Koprzywnicy oraz Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

W eliminacjach gminnych wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niedźwicach: 
Wiktoria Kaczmarska, Amelia Błąd, Oliwia Twaróg z opiekunem Maciejem Boćkowskim, dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach: Bartosz Piątkowski, Kamil Paprocki, Amelia Dybus 
z opiekunką Moniką Ziomkowską, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy: Oliwia Bru-
dek, Karolina Fudala, Dominika Bryła z opiekunem Wojciechem Mrozikiem oraz młodzież 
z Gimnazjum w Koprzywnicy: Jakub Drypa, Adam Gach, Bartłomiej Stańczyk oraz młodzież 
z ZSO w Koprzywnicy: Kamila Klubińska, Izabela Żołądek, Patryk Misiur z opiekunem Stani-
sławem Judą.

W wyniku eliminacji gminnych w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej szkół pod-
stawowych:

I miejsce Bartosz Piątkowski
 II miejsce Dominika Bryła
 III miejsce Wiktoria Kaczmarska. 
W Gimnazjum:
 I miejsce Jakub Drypa
 II miejsce Bartłomiej Stańczyk 
 III Adam Gach
W Liceum Ogólnokształcącym: 
I miejsce Kamila Klubińska
 II miejsce Izabela Żołądek 
III miejsce Patryk Misiur

„Młodzież zapobiega pożarom”

W finale powiatowym naszą gminę reprezentować będą posiadacze I miejsc: Bartosz Piąt-
kowski reprezentujący Szkołę Podstawową w Gnieszowicach, Jakub Drypa reprezentujący Gim-
nazjum w Koprzywnicy oraz Kamila Klubińska reprezentująca szkoły ponadgimnazjalne w Ko-
przywnicy.

Za udział w Turnieju wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali dyplomy, nagrody, upo-
minki oraz słodycze, które zostały ufundowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywanie Pro-
blemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom eliminacji gminnych życzymy sukcesów 
w kolejnych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Po-
żarom”

B.Toś

Apel do hodowców drobiu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Głównego Lekarza 

Weterynarii
Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale 

jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przy-
czyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przy-
czyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
• zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
• nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
• nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których 

dostęp mają dzikie ptaki;
• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem 

lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
• stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany 

jest drób;
• przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swo-

bodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary admini-

stracyjne.
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Przedszkole „Pod sosnami”

Dzień Świętego Patryka w Przedszkolu 
„Pod Sosnami” w Koprzywnicy

Dzień Świętego Patryka jest obchodzony poza Irlandią także w Polsce. W ramach rozbudza-
nia wrażliwości kulturowej oraz ciekawości świata wszystkie dzieci tego dnia zgodnie z tradycją 
miały na sobie coś zielonego - zieleń, a zwłaszcza koniczyna (shamrock) jest symbolem obcho-
dzonego w tym dniu święta narodowego i religijnego Zielonej Wyspy. Dzieci dowiedziały się kim 
był Św. Patryk, poznały barwy narodowe oraz tradycyjne zabawy irlandzkie. Dodatkową atrakcją 
dla dzieci tego dnia były posiłki i napoje serwowane w kolorze zielonym.

Małgorzata Czechowska

Żegnaj zimo - witaj wiosno!
Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Przyj-

ście wiosny jest doskonałą okazją do tego, by 
uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo 
niesie z sobą budząca się do życia przyroda. 
W salach przedszkolnych zazieleniły się kąci-
ki przyrody, w wazonach pojawiły się bazie 
wierzbowe i gałązki forsycji. Nie zabrakło też 
prac plastycznych dotyczących pierwszych 
zwiastunów nowej pory roku. 21 marca b.r. 
przedszkolaki z Przedszkola „Pod Sosnami” 
w Koprzywnicy powitały długo wyczekiwa-
ną Wiosnę. W ten dzień dzieci ze wszystkich 
grup z instrumentami, w barwnym korowo-
dzie z donośnymi okrzykami: „Precz zimo zła” 
przeszły uliczkami Mini- miasteczka ruchu 
drogowego. Następnie przedszkolaki stojąc 
wokół wiosennego gaiku zaśpiewały piosenki 
z wiosennego repertuaru, które przygotowały 
specjalnie na tę okazję. Wiosennego nastro-
ju dodawały temu wydarzeniu stroje dzieci- 
w tym dniu bowiem dominującą barwą był 
kolor zielony i żółty.

INAUGURACJA
w Przedszkolu „Pod Sosnami” w Koprzywnicy

UNIWERSYTETU PIERWSZEGO WIEKU przez 
Wyższą Szkołę Humanistyczno – Przyrodniczą 

w Sandomierzu „Studium Generale Sandomiriense”
W dniu 17 stycznia 2017 roku w Przed-

szkolu „Pod Sosnami” w Koprzywnicy nastą-
piła Inauguracja Uniwersytetu Pierwszego 
Wieku przez Wyższą Szkołę Humanistycz-
no – Przyrodniczą w Sandomierzu „Studium 
Generale Sandomiriense”. 

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor 
przedszkola mgr Marta Marczewska witając 
władze uczelni: pana Rektora dr Andrzeja 
Lisa, pana Prorektora dr Adama Erechemlę, 
panów wykładowców akademickich – prowa-
dzących zajęcia dla dzieci, koordynatora pro-
jektu pana mgr Krzysztofa Nowaka, licznie 
przybyłych gości – przewodniczącego komisji 
oświatowej radnego pana mgr Pawła Jasiń-
skiego, Rodziców małych studentów, Nauczy-
cieli przedszkola. 

Uroczystego pasowania przedszkolaków 
na studentów Uniwersytetu Pierwszego Wie-
ku Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przy-
rodniczej w Sandomierzu dokonał pan Rektor 
dr Andrzej Lis, natomiast indeksy wręczył pan 
Prorektor dr Adam Erechemla. 

Studentami Uniwersytetu Pierwszego Wie-
ku Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrod-
niczej w Sandomierzu „Studium Generale 
Sandomiriense” zostali: 

Chmielowiec Wiktoria, Drypa Piotr, Jasiń-
ska Julia, Kapuścińska Emilia, Kopeć Dorota, 
Kosiński Filip, Łukawska Agnieszka, Małkow-
ska Gabriela, Marcjan Amelia, Saja Jakub, 
Stylski Łukasz, Szczęsny Bartłomiej, Zwolski 
Adam, Lasota Adrian, Sędrowicz Dominik, 
Płaneta Julia, Partyka Ilona, Ostrowski Filip, 
Ćwiertnia Kamila, Samulska Aleksandra, Hara 
Jan, Stefaniak Bartosz, Sośniak Wojciech.

Po uroczystości pasowania młodzi studen-
ci wraz z rodzicami i paniami nauczycielkami 
przedszkola uczestniczyli w pierwszym mara-
tonie zajęciowym – Kształtowanie dyspozycji 
kierunkowych poprzez ruch; Muzykoterapii 
według mobilnego modelu rekreacji muzycz-
no –ruchowej; Teatr cieni i ty możesz być ak-
torem – prowadzonym przez wykładowców 
Uczelni. Kolejne trzy grupy studentów zmie-
niały sale ćwiczeń na kolejne zajęcia trwające 
ok. 30 min. Po każdym zajęciu wykładowcy 
dokonywali wpisu zaliczenia zajęć do Indek-
sów. 

Zaangażowanie w zajęcia wszystkich 
uczestników było zachwycające. Wykazy-
wali się aktywną, twórczą postawą. Grupy 
wspaniale współpracowały, integrowały się 
podczas zajęć. Teatr cieni dostarczył nowych 
doświadczeń i doznań. 

Finałem zjazdu było wspólnie obejrzenie 
teatru cieni pt. „Legenda o Helenie Krempian-
ce” ze zbioru legend sandomierskich. 

Na zakończenie podziękowano sobie za 
udział w spotkaniu. Wykładowcy zapraszali 
do udziału w nowych projektach zajęć. Mło-
dzi studenci z niecierpliwością oczekują już 
na kolejny zjazd UNIWERSYTETU PIERWSZE-
GO WIEKU. 

Dziękujemy Wyższej Szkole Humani-
styczno – Przyrodniczej w Sandomierzu za 
podjęty projekt – dr Bożenie Krupie – Dy-
rektor Ośrodka Doradczo-Doskonalącego 
WSHP, dr Andrzejowi Lisowi – Rektorowi 
WSHP, dr Adamowi Erechemli – Prorekto-
rowi WSHP. Dziękujemy Uczelni za pomoce 
dydaktyczne i zabawki którymi obdarowano 
nasze przedszkole. 

Dyrektor i Nauczyciele
Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy

M.M. 
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Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach

100-lecie Szkoły Podstawowej W Gnieszowicach

W życiu każdego człowieka są chwile, 
wobec których nie można przejść obojętnie, 
momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji, 
wspomnień, przemyśleń…

Mamy wówczas okazję do rozpamiętywa-
nia tego, co było, ale także do rozważań na 
temat tego, co jest i snucia wizji dotyczących 
tego, co będzie; takie chwile można metafo-
rycznie określić „ łącznikiem między dawnymi 
i nowymi czasy”. Okazje tego typu nie zda-
rzają się co dzień; to wydarzenia niezwykłe, 
na które czeka się latami i które równie długo 
się wspomina. 17 grudnia 2016r. zapisał się w 
historii Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach 
jako dzień szczególny i wyjątkowy – można 
powiedzieć to dziejowa chwila dla naszej pla-
cówki. Obfitował w wydarzenia o niezwykłej 
doniosłości, a mianowicie jubileusz 100-lecia 
istnienia naszej szkoły oraz nadanie jej imie-
nia. Odtąd będzie ona nosić dumne imię 
Świętej Królowej Jadwigi.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą 
odprawioną w kościele p.w. św. Floriana w Ko-
przywnicy w intencji nauczycieli, pracowników 
obsługi, uczniów, rodziców oraz absolwentów, 
celebrowaną przez ks. Jerzego Burka, ks. Stani-
sława Chmielewskiego oraz ks. Piotra Klocka.

Po Mszy Świętej zebrani goście, dyrekcja, 
nauczyciele, uczniowie, udali się do budynku 
szkolnego gdzie odsłonięto tablicę pamiątko-
wą z okazji 100-lecia szkoły, a także odczy-
tano uroczysty akt nadania imienia Świętej 
Królowej Jadwigi.

Następnie odbyła się dalsza część uroczy-
stości, która rozpoczęła się powitaniem licznie 
przybyłych gości przez panią dyrektor Jolantę 
Struską.

Kolejnym punktem programu była część 
artystyczna w wykonaniu uczniów. Przypo-

minała ona podróż w czasie i przybliżyła ze-
branym dzieje szkoły – od roku 1916, czyli od 
momentu powstania placówki, poprzez lata 
wojenne i powojenne, do współczesności. 
Dzieci szkolne jak przystało na tak ważne wy-
darzenie wystąpiły w pięknych strojach dosko-
nale prezentując specjalnie wyreżyserowane 
przedstawienie. Szczególny zachwyt wśród 
gości wzbudziła postać św. Jadwigi Królowej, 
w którą to wcieliła się uczennica kl. V Barbara 
Gach. Niemniej entuzjazmu wywołało wśród 
zgromadzonych na sali przedstawienie jaseł-
kowe w wykonaniu przedszkolaków. 

Następnie nadszedł czas na przemówie-
nia okolicznościowe szanownych gości. Były 
to słowa piękne, pełne podziękowań i życzeń 
kierowanych pod adresem pani dyrektor, gro-
na pedagogicznego i pracowników obsługi 
oraz uczniów.

Pani dyrektor w ciepłych słowach podzię-
kowała gościom i ofiarodawcom za obecność, 
uświetnienie i wsparcie uroczystości. 

Wszyscy przybyli na tę uroczystość mogli 
dokonać wpisu do „Księgi pamiątkowej”. Du-
żym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fo-
tograficzna z różnych okresów istnienia szkoły, 
która wywołała wiele wspomnień i wzruszeń. 
Wszyscy uczestnicy rozkoszowali się smakiem 
jubileuszowego tortu. Każdy z uczestników 
otrzymał znaczek upamiętniający uroczystości 
Jubileuszowe.

Śmiało możemy powiedzieć, że 17 grudnia 
2016 roku - to wielki i niepowtarzalny dzień dla 
całej społeczności szkolnej. To wielka i niezwy-
kła lekcja historii i patriotyzmu. Nawet słońce 
w tym dniu mocniej świeciło, tak jakby razem 
z nami przeżywało tę ważną uroczystość.
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Bal karnawałowo-walentynkowy

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to szczególne świę-

to w naszej szkole. Uczniowie poprzez wier-
sze, piosenki, laurki i słodkie upominki chcą 

Dnia 15 lutego w naszej szkole odbył się 
bal karnawałowo-walentynkowy. 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego 
zadbali o magiczny nastrój podczas naszej 
szkolnej zabawy dekorując salę gimnastyczną 

kolorowymi balonami i światełkami. Wszyscy 
bawili się znakomicie w rytm popularnych 
przebojów. Podczas krótkich przerw ucznio-
wie mogli zjeść pyszne  posiłki przygotowane 
przez rodziców, które dodawały im energii do 
dalszej zabawy i szaleństwa na parkiecie.

wyrazić wdzięczność i podziękować Babciom 
i Dziadkom za obecność w ich życiu oraz za 
trud jaki wkładają w ich wychowanie.

W tłusty czwartek nie powinno liczyć 
się kalorii. Zgodnie z tradycją w ostatni 
czwartek przed Wielkim Postem dozwo-
lone jest objadanie się. Jeden z przesądów 
mówi, że kto nie zje w tłusty czwartek ani 
jednego pączka, temu w dalszym życiu 
nie będzie się wiodło. Nasi uczniowie, na-
uczyciele i pracownicy powodzenie mają 
zagwarantowane! 

Dzieci z uśmiechem zajadały się mię-
ciutkimi pączusiami, które wcześniej same 
przygotowały. Jest to przysmak, który sma-
kuje chyba wszystkim na świecie. Nawet 
niejadki, dołączyły do grona „pączkożer-
ców”. Mniam, mniam ślinka leci…  

Tłusty czwartek
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Koprzywnicy

Sukces Jakuba Drypy
Jakub Drypa uczeń klasy IIIc uzyskał ty-

tuł Laureata XIV Konkursu Historycznego dla 
uczniów gimnazjum województwa święto-
krzyskiego.  Nic tak nie cieszy nauczycieli 
, jak sukcesy ich uczniów. Kuba wykazał się 
ogromnym poziomem wiedzy i umiejętności. 
Na przestrzeni 3 lat nauki w naszym gimna-
zjum, wielokrotnie udowadniał, iż potrafi 
stawiać sobie cele i skutecznie je realizować, 
kształcić umiejętności analizowania oraz  
wykorzystywać w nauce różnorodne formy 
i sposoby zdobywania wiedzy. Przykładem 
tego są liczne konkursy i turnieje wiedzowe w 
których uczestniczył zdobywając trofea: kon-
kursy historyczne, ekologiczne, polonistyczne,  
wiedzy pożarniczej, fizyczny a także reali-
zował projekt pt. „Innowacyjny program na-
uczania fizyki dla uczniów gimnazjum w tym 
uczniów szczególnie uzdolnionych”. Możemy 
więc śmiało nazwać Jakuba młodym człowie-

„I nie umiera ten,
kto trwa w pamięci i sercach żywych”

Karol Wojtyła

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy w szczególny spo-

sób upamiętnili 12 rocznicę śmierci Jana Pawła II, przygotowując pod opieką pani Agnieszki 
Chmielowiec i pani Beaty Szemraj montaż słowno-muzyczny. Hasłem przewodnim uroczystości 
były słowa Karola Wojtyły: „I nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych”. 

Przy dźwiękach werbli po uroczystym wprowadzeniu sztandaru Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących odśpiewano hymn państwowy, po czym głos zabrał pan dyrektor Mirosław Sarzyń-
ski, który powitał przybyłych gości i przedstawił wszystkim cel naszego spotkania. Przypomniał 
chwile, kiedy odchodził do domu Pana, nasz ukochany Papież, Rodak, nasz Patron, bardzo bliski 
naszym sercom człowiek. Podkreślił, że Jan Paweł II jest wiecznie żywy w sercach młodych lu-
dzi, młodzież na nowo odkrywa jego nauczanie i jego osobowość. 

Następnie głos zabrał burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Marek Jońca. Pan burmistrz 
zwrócił uwagę, że jest to dzień w którym w szczególny sposób należy pamiętać o naszym Papie-
żu. Musimy mieć świadomość, że wśród wielu wybitnych dokonań Jana Pawła II obszar wycho-
wania młodych, był dla niego dziedziną wyjątkowej odpowiedzialności przed Bogiem. Jan Paweł 
II nieustannie kształtował młode pokolenie. 

Kluczowym momentem było przekazanie obrazu z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II przez 
burmistrza Marka Jońcę na ręce pana dyrektora szkoły oraz poświęcenie obrazu przez księdza 
parafii św. Floriana w Koprzywnicy Pawła Sobanię. Wikariusz podkreślił, że Papież traktował 
młode pokolenie jako nadzieję Kościoła i przyszłość świata, przekazywanie dziedzictwa Jana 
Pawła II to wielkie wyzwanie.

W drugiej części spotkania głos został oddany młodzieży naszej szkoły. W atmosferze zadumy 
i wyciszenia wspominaliśmy wydarzenia związane z  życiem codziennym Papieża, a także z jego 
młodością i dorastaniem w ukochanych Wadowicach. Nie zabrakło również myśli i przesłań Jana 
Pawła II  skierowanych do dzieci i młodzieży. Całość apelu dopełniły utwory poetyckie Karola 
Wojtyły recytowane przez uczniów z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem oraz pięknie 
zaśpiewane piosenki przez chór szkolny. Usłyszeliśmy m.in. ukochaną pieśń Papieża „Barkę”, 
„W Tobie jest światło”, „Ojcze Święty błogosław nam”, ”Ty tylko mnie poprowadź”, „Błogosławie-
ni  miłosierni” oraz „Leć muzyczko”. Program wzbogacony został także wzruszającą prezentacją 
multimedialną ukazującą zdjęcia związane z Osobą Jana Pawła II. Uroczystość ta była zarówno 
hołdem oddanym przez uczniów naszej szkoły największemu Polakowi wszechczasów – Świę-
temu Janowi Pawłowi II, jak też podziękowaniem za jego pontyfikat, będący niepowtarzalnym 
darem dla każdego z nas. Ojcze Święty na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci…

AKADEMIA PIŁKI SIATKOWEJ

Lepiej stojąc umierać, 
niż klęcząc na kolanach żyć 

Pod takim hasłem odbyła się kolejna już rocznica upamiętniająca Żołnierzy Wy-
klętych. Uroczystość miała miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Papieża 
Jana Pawła II w Koprzywnicy. Uczniowie mieli okazję uzupełnić oraz pogłębić wiedzę 
na temat bohaterów antykomunistycznego powstania. Żołnierzy, dla których wojna nie 
zakończyła się wraz z kapitulacją Niemiec. Postanowili walczyć dalej, z nowym wro-
giem- Rosją sowiecką. Wobec terroru stosowanego przez NKWD oraz UB , tysiące 
powróciło do konspiracji aby stawiać opór wobec prób narzucenia siłą nowego ustroju 
politycznego w Polsce. Akcje większości oddziałów podziemia antykomunistycznego 
wymierzone były w oddziały zbrojne UB, KBW, MO. Wśród najbardziej spektaku-
larnych były takie jak: uwolnienie 298 więźniów w Radomiu. Rozbicie więzienia w 
Rembertowie. Ostatnia duża akcja, to uwolnienie w maju 1946 roku 300 więźniów 
przetrzymywanych w Zamościu. Ostateczny opór  został złamany na początku lat 50. 
Jednak ostatni Niezłomny zginął w obławie w 1963 roku. Żołnierze z lasu, wyklęci 
bohaterowie, waleczni i niezłomni, to im młodzież dedykowała utwory patriotyczne w 
wierszu i piosence. Skazani na karę pogardy i zapomnienie: Zygmunt Szendzielarz-Łu-
paszko, Mieczysław Dziemieszkiewicz- Rój, ale także Danuta Siedzikówna Inka, Wi-
told Pilecki Witold, Hieronim Dekutowski Zapora a to zaledwie kilka postaci. Odebra-
no im młodość, wiarę, marzyli o defiladzie w Alejach a poszli czwórkami do więzień 
do bezimiennych dołów. NKWD i bezpieka walczyła z konspiracją niepodległościową 
różnymi metodami, wiarołomne obietnice, groźby, tortury oto skuteczna broń która 
miała złamać ducha jedynych prawdziwych obrońców ojczyzny. Zatrzymywanych żoł-
nierzy w kłamliwy sposób oskarżano o współpracę z niemieckim okupantem a wyrok 
orzekano z łamaniem wszelkich zasad prawa ,niezgodnie z regulaminem sądowym, 
bez możliwości obrony. Kwatera na Łączce-  jedno z miejsc ich pochówku , jedyna 
możliwa droga do zapomnienia. Chowano tam potajemnie ich ciała , na tym miejscu 
urządzono później kompostownik a następnie śmietnik. W sumie ponad 20 tysięcy żoł-
nierzy zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD 
i UB, część wywieziono na wschód, wielu skazano na kary pozbawienia wolności lub 
przetrzymywano w obozach pracy. Ofiary zbrodni komunistycznych dokonywanych w 
pierwszych latach po II wojnie wciąż czekają na upamiętnienie I choć w wielu Polskich 
miastach stanęły pomniki Żołnierzy Wyklętych to potrzeba jeszcze wiele czasu aby 
przywrócić o nich  pamięć, oddać sprawiedliwość , poczucie godności a ich rodzinom 
szacunek. Na koniec młodzież recytowała fragmenty tekstów Andrzeja Kołakowskiego 
między innymi: 

Rozstrzelana armia
W ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki, 

To śpiący rycerze majora Łupaszki. 
Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom, 
Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach.

Uczciliśmy minutą ciszy pamięć bohaterów z deszczu, którzy marzyli o wolnej Polsce.
Sylwia Marcjan, Marzanna Urbańska

kiem renesansu. Wysokie wyniki naukowe 
uczniów, budują prestiż szkoły. Nasz uczeń 
będzie zwolniony z egzaminu gimnazjalnego 
z historii, ponieważ zdał go już celująco, taką 
też oceną otrzyma na świadectwie. Potrafi 
doskonale łączyć wrażliwość humanisty z za-
miłowaniem do poszukiwania wciąż nowych 
dróg swojego rozwoju. Jest wzorem do na-
śladowania. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów na nowej drodze edukacji.

Sylwia Marcjan

Piłka siatkowa jest jedną z najchętniej 
wybieranych przez uczniów dyscyplin spor-
towych. Duża dynamika i różnorodność dzia-
łań oraz fakt, że każda akcja zakończona jest 
punktem powoduje, iż jest to gra bardzo emo-
cjonująca i atrakcyjna zarówno dla dzieci jak 
i młodzieży. Z drugiej strony jest to dyscyplina 
bardzo trudna do nauczania dla początkują-
cych. Często pierwszy kontakt dziecka z piłką 
siatkową, jego pierwsze wrażenia po zajęciach 
mają wpływ na to czy zainteresuje się nią, 
czy wręcz przeciwnie, będzie jej „unikał jak 
ognia”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
dzieci oraz ich rodziców Zespół Szkół Ogól-
nokształcących im. Papieża Jana Pawła II 
w Koprzywnicy utworzył AKADEMIĘ PIŁKI 
SIATKOWEJ. 

Naszym głównym celem jest to, aby 
uczestnicy naszych zajęć poprzez zabawę 
dochodzili do mistrzowskich umiejętności.

Obecnie Akademia Piłki Siatkowej liczy 12 
dziewczynek: Katarzyna Zych, Antosia Floras, 

Klaudia Staszczak, Natalia Zych, Oliwia Szu-
mowska, Diana Żak, Nikola Żuraw, Gabrysia 
Kulza, Karolina Kicińska, Kamila Sośniak, We-
ronika Bochyńska, Katarzyna Wiśniewska. 

Zajęci odbywają się w każdy czwartek od 
godz. 13.30 do 15.00 na hali sportowej.

Wszystkie chętne dzieciaki zapraszamy 
serdecznie do nas na zajęcia! Bo najważniej-
sze dla nas zawsze było, jest i będzie jak naj-
lepszy rozwój młodych sportowców.
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

III Mistrzostwa Powia-
tu Sandomierskiego 

Szkół Podstawowych w 
Narciarstwie Alpejskim

Pod patronatem Ministerstwa Sportu  
i Turystyki

W dniu 17.02.2017r odbyły się III Mistrzo-
stwa Powiatu Sandomierskiego w narciarstwie 
zjazdowym w kategorii szkół podstawowych.

W zawodach wzięło udział 78 zawodni-
ków reprezentujących 12 szkól podstawowych.

Zawodnicy zostali podzieleni na cztery 
kategorie. Zawody zostały rozegrane pod pa-
tronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
starosty sandomierskiego.

 
I. chłopcy klasy I-III
 
1. Kosiarski Jakub Sp Ossolin
2. Sykucki Kacper Sp Nr 1 Sandomierz
3. Pruś Jakub Sp Niedźwice
 
II. dziewczęta klasy I-III
 
1. Zimnicka Wiktoria Sp Lipnik
2. Zimnicka Aleksandra Sp Klimontów
3. Staszewska Apolonia Sp Ossolin
 
III. dziewczęta klasy IV-VI
 
1. Twaróg Oliwia SP Niedźwice
2. Grabowska Olga Sp Nr 3 Sandomierz
3. Kaczmarska Wiktoria Sp Niedźwice
 
IV. chłopcy klasy IV-VI
 
1. Rożęk Franciszek Sp nr 1 Sandomierz
2. Baran Michał Sp Niedźwice
3. Binięda Jakub Sp nr 1 Sandomierz

 
Organizatorem zawodów była Szkoła Pod-

stawowa w Niedźwicach, Uczniowski Klub 
Sportowy Junior Niedźwice, stok narciarski 
Konary.

 
Fundatorem nagród byli:
Ireneusz Jarosz i Stanisław Słowik - wła-

ściciele stoku narciarskiego w Konarach, 
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, PZU 
Sandomierz -Halina Dybus,UKS Junior Niedź-
wice, Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 
-Marek Jońca, Wójt Gminy Klimontów- Ma-
rek Goździewski, Pizzeria Malibu Sandomierz 
-Mariusz Bidas, Zdzisław Nasternak- właści-
ciel firmy Auto – Agro serwis Koprzywnica, 
Krzysztof Strobel prezes zarządu Orient – 
Res, Tomek Rembud – Tomasz Twaróg, Piotr 
i Beata Sudy- właściciele restauracji Cykada 
w Klimontowie.

W dniu 17.02.2017r odbyły się III Mistrzo-
stwa Powiatu Sandomierskiego w narciarstwie 
zjazdowym w kategorii szkół podstawowych.

W zawodach wzięło udział 78 zawodni-
ków reprezentujących 12 szkól podstawowych.

Zawodnicy zostali podzieleni na cztery ka-
tegorie;

Zawody zostały rozegrane pod patronatem 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz starosty 
sandomierskiego.

FINAŁ 
WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
W UNIHOKEJU 

DZIEWCZĄT 
W dniu 05.12.2016r w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej odbył się finał woje-
wództwa świętokrzyskiego w unihokeju 
dziewcząt.

Wyniki: 
SP NIEDŹWICE -SP SKOTNIKI  5-0
SP NIEDŹWICE- SP RYTWIANY  5-0
SP NIEDŹWICE- SP NAWODZICE 2-0
SP NIEDŹWICE- SP KLIMONTÓW 2-0

Wyniki końcowe:
1. SP NIEDŹWICE
2. SP KLIMONTÓW
3. SP RYTWIANY
4.SP NAWODZICE
5.SP NR1 SANDOMIERZU
6. SP KOPRZYWNICA
7. SP SKOTNIKI

 
Najlepsza bramkara 

– Natalia Koziarska SP Niedźwice
Król Strzelców 

– Oliwia Twaróg SP Niedźwice
Najlepsza Zawodniczka

Natalia Juda – SP Niedźwice
Marta Dabrowska – Sp Nawodzice

Magdalena Głąb – Sp Klimontów
Monika Nurkiewicz – Sp Rytwiany

 
SKŁAD:

1. Wiktoria Kaczmarska
2. Oliwia Twaróg
3. Amelia Błąd
4. Natalia Koziarska
5. Anna Ambroziak
6. Natalia Juda
7. Amelia Szlichta
8. Natalia Mysłek

 
Zwycięska drużyna będzie reprezento-

wała województwo świętokrzyskie w finale 
ogólnopolskim unihokeja.

PLAC ZABAW
Nasza szkoła w tym roku wzbogaci się 

jeszcze o nowy plac zabaw. Dofinansowanie 
otrzymaliśmy z Lokalnej Grupy Działania, po 
napisaniu wniosku z  programu PROW 2014-
2020 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej”. Na plac zabaw 
otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 52 tysięcy 
złotych.

Czekamy już tylko na jego realizację.

W dniu 23.02.2017r. w Szkole Podstawo-
wej w Niedźwicach odbył się konkurs wiedzy 
ekologicznej na temat ,,Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”.

W konkursie brało udział 13 uczniów z klas 
IV-VI, który był w formie 8 pytań testowych 
i 2 pytania otwarte. Uczniowie max mogli zdo-
być 22 pkt. Najwięcej punktów zdobyli: Rafał 
Zwierzyk z kl.V i Natalia Koziarska z kl.VI.

„Rozwijamy kompetencje kluczowe”
Kolejny projekt jaki jest realizowany w naszej szkole nosi tytuł: „Kompetencje 

kluczowe – budujemy od najmłodszych lat”.

W ramach tego projektu w naszej placówce są organizowane następujące zajęcia:

Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego ukierunk. na 
rozwój kompet. językowych o raz umiejętności uczenia się w kl.IV Roman Pruś

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z zakresu j. angielskiego ukierunk. na 
rozwój kompet. językowych o raz umiejętności uczenia się w kl V Roman Pruś

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z zakresu informatyki w kl. VI Elżbieta Król
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki w kl. VI Ewa Początek
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl. V Ewa Początek
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl. IV Ewa Początek
7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody w kl. V Elżbieta Król
8. Zajęcia logopedyczne w kl. I Sylwia Sado
9. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w kl. I Renata Dobrowolska
10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  w kl. I Marta Kalist

Beneficjentem projektu jest Gmina Koprzywnica, a jest on dofinansowany z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia w zakresie rozwijania 
wśród uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kompetencji kluczo-
wych niezbędnych na rynku pracy, ze SP w Niedźwicach i SP w Koprzywnicy znajdujących się 
na obszarze woj. świętokrzyskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 473 438,65

W ramach projektu zostały zakupione m.in.
• do zajęć przyrodniczych: przyrządy do obserwacji meteorologicznych, do nauki o człowieku 

(kościec człowieka w sakli 1:2), do obserwacji mikroskopowych (mikroskopy, preparaty), do 
badania przewodnictwa elektrycznego i magnetycznego, i inne pomoce i materiały zużywalne, 
aparat fotograficzny z kamerą;

• do zajęć matematycznych: tablica interaktywna z oprogramowaniem, 10 laptopów, przyrządy 
tablicowe, przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, waga dydaktyczna, klepsydry, cylindry, 
termometry, zestaw do budowy brył przestrzennych,  zestaw na nauki ułamków, programy 
komputerowe, 9 stolików, 18 krzesełek, drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne:

• pomoce do zajęć logopedycznych (pakiet multimedialny – logopedia, materiały do diagnozy, 
wspomagania rozwoju i korygowania deficytów

• pomoce do zajęć z języka angielskiego: tablica multimedialna z oprogramowaniem, program  
multimedialny do nauki języka angielskiego, 

• pomoce do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Jedną z tradycji Świąt Wielkiej Nocy w Pol-
sce jest wspólne, rodzinne celebrowanie śnia-
dania w Wielką Niedzielę.

My, jako społeczność szkolna Szkoły Pod-
stawowej w Niedźwicach też mamy taki zwy-
czaj i organizujemy wraz z uczniami, ich rodzi-
cami i gronem pedagogicznym tzw. śniadanie 
wielkanocne.

W bieżącym roku miało ono miejsce 10 
kwietnia o godz. 11.00. Na wyżej wymienioną 
uroczystość przybyli zaproszeni goście, któ-
rzy tworzą z nami jedną wielka rodzinę i któ-
rzy, mamy taką nadzieję czują się u nas „jak 
w domu”. 

Wśród zaproszonych gości byli:
• Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica – 

pan Marek Jońca,
• Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica – 

pani Dorota Kruszec – Nowińska,
• Proboszcz parafii p.w. Św. Floriana w Ko-

przywnicy – ks. Jerzy Burek,
• Dyrektor MGOKiS – pani Alicja Stępień,
• Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnoszktałcacych 

im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy – 
pan Mirosław Sarzyński,

• Radni Rady miejskiej w Koprzywnicy – panie 
Nina Szymańska i Renata Chochulska,

• Przedstawiciel Oddziału PZU w Koprzywni-
cy – pani Halina Dybus.

Przewodnicząca Rady Rodziców przy 
Szkole Podstawowej w Niedźwicach – Elżbie-
ta Graboń.

Uczniowie naszej szkoły przygotowali 
część artystyczną w postaci wierszy, pieśni 
wielkopostnych, które przypomniały wszyst-
kim zgromadzonym piękne polskie zwyczaje 
i tradycje związane z tymi świętami.

Na zakończenie części artystycznej dyrek-
tor szkoły pan Krzysztof Chmielowiec złożył 
całej społeczności szkolnej oraz przybyłym 
gościom najlepsze życzenia świąteczne. 

Głos zabrali również Szanowni Goście, 
którzy dołączyli się do życzeń świątecznych. 
Po uroczystości wszyscy udali się na tradycyj-
ne śniadanie wielkanocne.

SPOTKANIE WIELKANOCNE
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

„SŁONECZNE 
PRZEDSZKOLAKI”

Od 01 marca 2017 roku w naszej szkole jest realizowany projekt pt „Słoneczne przedszkola-
ki”, którego beneficjentem jest Gmina Koprzywnica i Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskie-
go w Niedźwicach. Jest  on  dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest: Poprawienie dostępu oraz jakości wychowania przedszkolnego dla 10 
dzieci z miejscowości Niedźwice, Trzykosy, Beszyce, Zbigniewice i Dmosice w gminie Koprzyw-
nica poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc oraz doposażenie i realizację dodatkowych 
zajęć w Punkcie Przedszkolnym w Niedźwicach.

 Zajęcia w sali Zajęcia logopedyczne

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Zajęcia aktywizujace

INTERKULTUROWOŚĆ NA LEKCJACH JĘZYKÓW OBCYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. JASIŃSKIEGO W KOPRZYWNICY

w szkole to nie tylko nauka słownictwa, 
zasad gramatyki czy poprawnej wymowy. To 
także poznanie kultury, tradycji i zwyczajów 
danego narodu. Akcenty interkulturowe poma-
gają uczniom poznać i zrozumieć świat ich ró-
wieśników. Lekcja języka obcego powinna roz-
wijać świadomość interkulturową. Jest ona  jak 
okno na  świat, którego zrozumienie ułatwia 
znajomość języka. Jak wirtualna podróż w nie-
znane. A język to narzędzie, dzięki któremu 
świat stoi przed każdym otworem. Marzenia 
o dalekich podróżach, przyjaciołach w każdym 
zakątku globu, stają się realne. Jednocześnie 
bardzo ważne jest utożsamianie się ze swoim 
narodem, tradycjami, historią i mówienie o tym 

ludziom z innych krajów.Uczenie tego wszyst-
kiego to priorytety w naszej pracy. Zarówno na 
lekcjach języka angielskiego, jak i niemieckie-
go uczniowie naszej szkoły uczą się o inter-
kulturowości. Odbywają wirtualne wycieczki, 
poznają tradycje i zwyczaje Wielkiej Brytanii 
i krajów niemieckojęzycznych (DACHL) wy-
konując prace plastyczne, artystyczne, biorąc 
udział w konkursach piosenki, plastycznych, 
czy artystycznych, ucząc się przy tym języka 
obcego. To wszystko kształtuje u nich postawę 
ciekawości, otwartości i tolerancji wobec in-
nych kultur. Bo jak mówi przysłowie: „Co kraj, 
to inny zwyczaj”. I dostarcza dużo zabawy 
i motywacji do nauki. 

 Maria Kossak-Błajszczak

Do nowego oddziału  uczęszcza 10 dzieci (3 i 4- letnie).
Zajęcia odbywają się od godziny 8.00 do 16.00, oprócz tego dzieci mają następujące zajęcia 

dodatkowe: 
• z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – dwa razy w tygodniu po 30 minut;
• zajęcia logopedyczne – trzy razy w tygodniu  po 30 minut
• zajęcia wzmacniające kompetencje społeczno-emocjonalne (tzw. aktywizujące)- dwa razy 

w tygodniu po 30 min
Przedszkolaki korzystają z całodziennego wyżywienia: śniadania, obiadu i podwieczorka.
W ramach projektu została wyposażona sala w nowe meble, stoliki, krzesełka, szatnię, tele-

wizor, laptop, DVD. Zakupiliśmy nowe zabawki i pomoce dydaktyczne zarówno do zajęć dydak-
tycznych jak i tych dodatkowych. 

Wkrótce rozpocznie się montaż kilku elementów do nowego placu zabaw.
Projekt będzie trwał rok, dofinansowanie projektu z UE: 188 859,38 zł



15Koprzywnickie Pejzaże tel. 15 847 63 22

13 stycznia w sali gimnastycznej zgromadzili się wspaniali goście oraz cała społeczność 
szkolna, by uczcić 74-tą rocznicę śmierci Patrona Władysława Jasińskiego. Dyrektor P. Be-
ata Dębowska powitała Burmistrza M i G Koprzywnica P. Marka Jońcę, Proboszcza Parafii 
św. Floriana ks. Jerzego Burka, oficera sandomierskiej jednostki WP płka K. Oszczudłow-
skiego, radnych, dyrektorów placówek oświatowych, kulturalnych i instytucji z terenu miasta, 
przyjaciół i sponsorów szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców oraz emerytowanych nauczy-
cieli. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podkreśliła, jak zaszczytne jest dla nas imię tak 
wielkiego bohatera. Przypomniała zebranym, że 9 stycznia pół wieku temu oddano do użytku 
nowy budynek szkoły, zapowiadając uczczenie tego faktu w listopadzie, kiedy to przypadnie 
50-ta rocznica nadania imienia Wł. Jasińskiego. Święto rozpoczęła Msza św. koncelebrowana 
przez ks. Proboszcza J. Burka i ks. Kanonika J. Rybusińskiego. W dalszej części zebrani obej-
rzeli program artystyczny, do którego autorski scenariusz opracowała p. T. Majczak. Ucznio-
wie klas szóstych przedstawili w nim postać Patrona i Jego niezwykłe dokonania oraz historię 
szkoły od czasu budowy po dzień dzisiejszy. Integralną częścią przedstawienia była prezen-
tacja zdjęć zaczerpniętych z kronik szkolnych, którą przygotowała p. B. Miklas. Częścią mu-
zyczną zajęła się p. A. Kolasińska, a przygotowani przez nią soliści i chór pięknie wyśpiewali 
tematyczne pieśni i piosenki, które stały się dopełnieniem akademii. Wicedyrektor P. J. Bzduch 
poinformowała gości o śmierci Pana Jana Gałuszki „Mizernego”, partyzanta z oddziału „Ję-
drusie”, żołnierza Armii Krajowej, w którego pożegnaniu w Krakowie 2 stycznia brała udział 
delegacja szkoły wraz ze sztandarem. Pan Burmistrz dziękując za zaproszenie zwrócił uwagę 
na walory wychowawcze uroczystości kształtujące patriotyczne postawy młodego pokolenia.

Teresa Majczak

26 marca 2017 roku w kościele Naj-
świętszej Maryi Panny Wspomożyciel-
ki Wiernych w Łukowcu miały miejsce 
obchody 154. rocznicy wybuchu po-
wstania styczniowego i 153. rocznicy 
potyczki pod Sperandą. Uroczystość 
rozpoczęła Msza święta koncelebrowa-
na sprawowana przez ks. Proboszcza 
Wiesława Surmę oraz ks. Kanonika Je-
rzego Rybusińskiego. Następne ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej im. Wł. 
Jasińskiego w Koprzywnicy zaprezento-
wali program artystyczny o tematyce na-
wiązującej do wydarzeń rocznicowych 
przygotowany pod kierunkiem pani dy-
rektor Beaty Dębowskiej, pani Agniesz-
ki Kolasińskiej oraz pani Magdaleny 
Komorowskiej. Pani dyrektor, mówiąc 
o bohaterstwie Polaków walczących 
o wolną Ojczyznę, podkreśliła: „Należy 
w milczeniu skłonić głowę przed roz-
miarem poświęcenia, przed wielkością 

„KOMPETENCJE KLUCZOWE BUDUJEMY OD NAJ-
MŁODSZYCH LAT” – PROJEKT UNIJNY

Szkoła Podstawowa im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy realizuje projekt Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zatytułowany „Kompetencje 
kluczowe budujemy od najmłodszych lat” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Celem głównym projektu jest wzrost efektywności atrakcyjności kształcenia w zakresie 
rozwijania wśród uczniów, w tym wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez 
przygotowanie kadry do realizacji zajęć metodami aktywnymi, w tym eksperymentalnymi, przy 
zastosowaniu narzędzi TIK, co w znaczący sposób podniesie kompetencje nauczycieli. Temu ce-
lowi będzie również służyć doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych 
w pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia TIK oraz w pomoce konieczne do przeprowadzania 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w następują-
cych zajęciach:
• dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, matematyki i przyrody;
• rozwijających zainteresowania i uzdolnienia z języka angielskiego, matematyki i przyrody;
• korekcyjno-kompensacyjnych;
• doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas VI-tych.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli naszej szkoły. Odbywają sie w sześcioosobowych 
grupach. Uczestniczy w nich łącznie 91 uczniów. 

Jolanta Bzduch

ROCZNICA POTYCZKI 
POD SPERANDĄ153. 

ceny, jaką tamto pokolenie zapłaciło za 
niepodległość Ojczyzny. W płaceniu tej 
ceny byli może rozrzutni, ale rozrzut-
ność ta była zarazem wspaniałomyśl-
nością, bo kryła się w niej odpowiedź 
na wezwanie, które przyniósł Jezus 
swoim własnym przykładem, oddając 
życie za ludzi. Nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za 
przyjaciół swoich. To prawda, bo jakże 
wiele musiało być miłości do ojczyzny 
w sercach tych, którzy szli na śmierć 
w imię osobistej i wspólnej wolności.” 
Na zakończenie przedstawiciele władz 
samorządowych oraz mieszkańcy Ciszy-
cy złożyli wiązanki kwiatów przy obeli-
sku upamiętniającym powstańców wal-
czących pod Sperandą. W uroczystości 
wzięły udział poczty sztandarowe, wła-
dze samorządowe, radni, dyrekcja szko-
ły podstawowej, nauczyciele uczniowie 
i mieszkańcy.

Jolanta Bzduch

ŚWIĘTO PATRONA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁ. JASIŃSKIEGO W KOPRZYWNCY
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Na terenie miasta i gminy Koprzywnica prężnie działa wiele organizacji pozarządowych, 
czyli stowarzyszeń i fundacji. Nazywane są one tzw. trzecim sektorem. Organizacje pozarzą-
dowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywat-
ne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsię-
biorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. 
Zakres i formy ich działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, prawami 
człowieka, nauką i techniką.

W Koprzywnicy zarejestrowały się dwie nowe organizacje: Stowarzyszenie Qlturalnia.pl oraz 
Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnicy „ Damy Radę”

Witajcie w naszej bajce…

 Stowarzyszenie Qlturalnia.pl

Jesteśmy nowym stowarzyszeniem, działamy od grudnia 2016 r. Chcemy zająć się szeroko 
pojętą działalnością społeczno-kulturalną oraz działalnością na rzecz człowieka i krajobrazu 
kulturowego. 

Pod naszymi skrzydłami znajdzie się miejsce dla każdego, komu człowiek i kultura leżą na 
sercu.

Interesuje Cię to, co robimy, chciałbyś się włączyć? Zapraszamy.
Zajrzyj na naszą stronę:

www.qlturalnia.pl.wordpress.com
oraz na Facebook:

facebook.com/Stowarzyszenie-Qlturalniapl

Zapraszamy również do kontaktu:
Stowarzyszenie Qlturalnia.pl

ul. Rynek 39
27-660 Koprzywnica

kom. 570076652

NOWE ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE 

na terenie  
Miasta i Gminy Koprzywnica

 Stowarzyszenie Rozwoju Miasta 
 i Gminy Koprzywnicy „ Damy Radę”

10 marca 2017roku rozpoczęło działanie Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Koprzyw-
nica „Damy Radę”. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego 
rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica w zakresie: 
• Edukacji i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży
• Kultywowania polskich tradycji , promocji regionu i Gminy
• Demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym
• Organizowania imprez sportowych i kulturalnych
• Organizowania i wspierania wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez 

wycieczki i obozy
Stowarzyszenie pragnie nawiązać współpracę z instytucjami kultury, oświaty z terenu Miasta 

i Gminy, jak również zaprasza do współpracy osoby aktywne, chcące zrobić coś wartościowego 
i potrzebnego dla innych.

Już po raz drugi redakcja „Echo Dnia” wyda bogaty album 
z przepisami na tradycyjne potrawy regionu świętokrzyskiego i 
przysmaki, z których przygotowania słyną lokalne koła gospo-
dyń wiejskich, stowarzyszenia, restauracje i inne grupy zajmują-
ce się kulinariami. 

Książka „Świętokrzyskie smaki – część 2” będzie kontynuacją zeszłorocznej publikacji. 
Pojawią się w niej nowe, sprawdzone receptury, stosowane dawniej na świętokrzyskiej wsi, 
jak również inspirowane tradycją nowoczesne rozwiązania kulinarne. Nie zabraknie przepi-
sów gospodyń z naszej okolicy – miasta i gminy Koprzywnica. Książka będzie mieć swoją 
premierę 30 kwietnia i 1 maja podczas imprezy w Tokarni. 

Iza Mortas

„BYĆ DOBRYM JAK CHLEB”
-POETYCKI MONTAŻ O ŚW. BRACIE ALBERCIE CHMELOWSKIM

Słowa św. Brata Alberta: „Powinno się 
być dobrym jak chleb. Powinno się być 
jak chleb, który dla wszystkich leży na 
stole, z którego każdy może kęs dla 
siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest 
głodny”, wypowiedziane przez Niego 
samego, stały się mottem montażu po-
etyckiego poświęconego życiu Brata 
Alberta Chmielowskiego, przygotowa-
nego przez uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Wł. Jasińskiego pod kierunkiem 
nauczycieli. Rok 2017 został ogłoszony 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Rokiem św. Brata Alberta, który odszedł 
do Domu Ojca sto lat temu. Jako młody 
człowiek brał udział w powstaniu stycz-
niowy. Potem studiował malarstwo. 
Tworzył dzieła o tematyce religijnej. 
Jego malarstwo charakteryzowała pro-
stota i naturalność. W 1887 r. za zgodą 
Albina kard. Dunajewskiego przywdział 
habit, a rok później złożył śluby za-
konne, przyjmując imię Albert i dając 
początek nowej rodzinie zakonnej. Za-
łożył zgromadzenia: Braci Albertynów 
(1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.), 
które oparte zostały na regule św. Fran-
ciszka z Asyżu. Brat Albert zajmował się 
biednymi i bezdomnymi. Ogrzewalnie 
miejskie dla bezdomnych przemieniał 
w przytuliska. Nie dysponując środka-
mi materialnymi kwestował na utrzy-
manie ubogich. Oddając się z biegiem 
czasu coraz pełniej posłudze ubogim, 
rezygnował stopniowo z malowania 
obrazów. Służbę na rzecz bezdomnych 
i nędzarzy uważał za formę kultu Męki 

Pańskiej. Dyrektor szkoły, pani Beata 
Dębowska witając 2 kwietnia 2017 roku 
w murach szkoły zaproszonych gości, 
powiedziała m.in. „Uroczystości, któ-
re nasza szkoła organizuje w okresie 
wielkiego postu wpisały się już na stałe 
w kalendarz szkolny. Ich celem jest 
nie tylko przybliżenie życia i osiągnięć 
wybitnej postaci, ale przede wszystkim 
podziękowanie wszystkim Państwu za 
rok wspólnej pracy, za podejmowanie 
działań na rzecz zapewnienia naszym 
uczniom bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, a także podnoszenia 
jakości kształcenia”. Przejmujące wystą-
pienia uczniów zachwyciły słuchaczy, 
uświadomiły, przynajmniej w jakimś 
stopniu, na czym polega fenomen św. 
Brata Alberta, o którym św. Jan Paweł 
II powiedział, iż jest; „Bratem naszego 
Boga”. W końcowej części uroczystości 
uczestnicy wzięli udział w licytacji de-
koracji świątecznych, przygotowanych 
przez uczniów i  rodziców, oraz innych 
cennych przedmiotów podarowanych 
szkole przez jej dobroczyńców. Licyta-
cję przygotowali rodzice uczniów pod 
kierunkiem Szkolnej Rady Rodziców: 
pani Magdaleny Bąk, pani Moniki Sta-
rzyńskiej, pani Anny Motyl, pani Dorot 
Knap, pani Ewy Szymoniak, pani Marze-
ny Dudy. Licytację poprowadzili: pani 
Monika Starzyńska i pan Paweł Jasiński. 
W czasie uroczystości odbył się również 
kiermasz dekoracji świątecznych. 

Jolanta Bzduch

Świętokrzyskie 
Smaki


