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Wychodząc naprzeciw Polakom i chcąc im służyć pomocą 
w współtworzeniu wydarzeń jubileuszowych, 24 maja 2017r. 
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowie-
nia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na 
lata 2017-2021, która ma zapewnić wsparcie organizacyj-
ne i finansowe obchodom 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości tak, aby objął wiele wydarzeń związa-
nych z odrodzeniem polskiego państwa.

Drugim bardzo ważnym jubileuszem obchodzonym w tym 
roku będzie 750-lecie nadania praw miejskich Koprzywnicy /1268-
2018/. W przygotowanie obchodów obydwu wydarzeń włączyli się: 
Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, Zespół Placówek Oświatowych 
w Koprzywnicy, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedź-
wicach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Pol-
ski w Gnieszowicach, Szkoła Podstawowa w Postronnej, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Koprzywnicy oraz Parafia p.w. Floriana w Koprzywnicy.

W 2018 swoje 50. urodziny będzie świętował także Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej MEDYK, 30. urodziny będzie obchodzić Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Koprzywnicy, a 15 lat wspólnego śpiewu uczci Zespół Ludowy 
Powiślanie.

Rok 2018 obfituje w wielkie wydarzenia zarówno 
ogólnopolskie jak i lokalne.

 Zapewne każdy z nas wie, że 11 listopada 2018r. będziemy 
świętować 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, w związku z tym władze Koprzywnicy wspólnie z placów-
kami oświatowymi na terenie miasta i gminy przygotowały 
samorządowy program obchodów 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 
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 11 listopada 2017r. o godzinie 9.45 z 
Rynku w Koprzywnicy wyruszył IV Wielki 
Marsz Niepodległości, który poprowadzi-
ła Młodzieżowa Orkiestra Dęta. W Marszu 
wzięły udział:
1. Poczet sztandarowy Miejsko – Gminnego 

Zarządu Związku Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Koprzywnicy,

2. Poczet sztandarowy Urzędu Miasta i Gmi-
ny Koprzywnica,

3. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Jasińskiego w Koprzyw-
nicy. 

A także władze samorządowe miasta 
i gminy Koprzywnica, radni wszystkich 
szczebli, dyrektorzy placówek oświato-
wych i kulturalnych z terenu miasta i gminy, 
przedstawiciele służby zdrowia, pracownicy 
fundacji, przewodniczący rad osiedlowych, 
sołtysi, strażacy, dzieci, młodzież, mieszkań-
cy miasta i gminy Koprzywnica. Uczestnicy 
marszu przeszli do kościoła p.w. św. Floria-
na, gdzie uczestniczyli w uroczystej Mszy 
świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny 
i Jej bohaterów przez ks. kanonika Jerze-
go Burka, ks. Wiesława Surmę, ks. Pawła 
Piędzio. Po Mszy świętej udali się pod Mur 
Straceń, gdzie delegacje złożyły kwiaty od-
dając hołd bohaterom. Uczniowie Szkoły 

KOPRZYWNICKIE OBCHODY 99. ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ  

Mottem obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Ko-
przywnicy były słowa prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką 
jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”. 

Nietypowym, ale bardzo widowisko-
wym elementem świętowania tego dnia 
był I Patriotyczny Rejs Wiślany, dedykowany 
przewoźnikom, którzy w okresie zaboru ro-
syjskiego odważnie przeprawiali przez Wisłę 
patriotów, szukających schronienia w Galicji 
przed carską policję patriotyczną. Organiza-
torem wyprawy był Stanisław Baska z part-
nerstwa „Napędzani Wisłą” przyznał, że tym 
rejsem pragnie połączyć dwa zabory.- Dziś 
będziemy orać granice na Wiśle i łączyć dwa 
zabory - mówił Stanisław Baska. - Będziemy 
w Baranowie Sandomierskim, Łoniowie, 
Koprzywnicy, Tarnobrzegu. - Jest to pierw-
sza patriotyczna wyprawa na Wiśle ku czci 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Na łodziach powiewały flagi narodowe oraz 
flagi zaangażowanych w projekt miejsco-
wości i powiatów znajdujących się po obu 
stronach Wisły. Organizatorzy zabierali flagi 
Polski, sztandary gmin i organizacji na po-
kład i razem pod wspólnymi banderami po-

Podstawowej im. Władysława Jasińskiego 
złożyli kwiaty na płycie pamięci poświęco-
nej partyzantom z oddziału „Jedruś”. Starsi 
uczniowie Zespołu złożyli kwiaty pod pły-
tą upamiętniającą Polaków rozstrzelanych 
w Koprzywnicy w czasie II wojny światowej. 
Zebrani uczestniczyli w krótkiej modlitwie 
za bohaterów odmówionej przez ks. pro-
boszcza Jerzego Burka, wysłuchali przemó-
wienia burmistrza Miasta i Gminy Koprzyw-
nica p. Marka Jońcy, który powiedział m.in.: 
„Spotykamy się dzisiaj przed tym Murem 
Straceń z okazji 99. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Uroczystości 
poświęconej ojczyźnie i wolności. 11 Listo-
pada to symbol wolności, niepodległości 
a także miłości ojczyzny, walki o wolność, 
symbol wiary i symbol zwycięstwa. Od-
śpiewany hymn państwowy, przypomina, 
że należy zachować powagę i spokój. Od-
dając szacunek symbolom narodowym, 
oddajemy go wszystkim Polakom, tym, 
którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. 
Nasi dziadkowie pamiętają czasy, gdy 
za śpiewanie hymnu, wywieszenie flagi 
narodowej można było stracić życie. Tak 
się składa, że Święto Niepodległości ob-
chodzimy w listopadzie. Listopad to czas 
szczególnej refleksji nad przemijaniem. 
Niedawno sprzątaliśmy groby naszych 
zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy 
znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, 
że pamiętamy... Zapaliliśmy także znicze 
na grobach nieznanych żołnierzy, którzy 
w różnym czasie, te daty wyryte są na 
kamieniu pamięci, oddali życie za ojczy-
znę...” Następnie uczestnicy uroczystości 
wysłuchali krótkiego programu okoliczno-
ściowego przygotowanego przez uczniów 
szkoły z Niedźwic. 

płynęli w dół Wisły, aby pokazać, że po 99. 
latach Wisła przestała być granicą między 
zaborcami a jest miejscem łączącym miesz-
kańców Ziemi Sandomierskiej. W gminie Ko-
przywnica przepływające łodzie były wita-
ne kwiatami w narodowych kolorach przez 
delegację w miejscowości Ciszyca, gdzie do 
powiewających na łodziach flag dołączyła 
również ta z herbem Koprzywnicy.

Dopełnieniem tegorocznych obcho-
dów Święta Niepodległości był wieczorny, 
przepiękny program poetycki zatytułowa-
ny „Bóg. Honor. Ojczyzna”, który w Domu 
Kultury w Koprzywnicy zaprezentowali 
uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych 
w Koprzywnicy. Obchody Święta Niepodle-
głości inspirują nas do zadania sobie pyta-
nia, czym, w czasach wolnej Polski jest pa-
triotyzm. W jaki sposób wyrazić jego istotę 
w życiu codziennym. Spróbujmy wszyscy 
odpowiedzieć sobie na to pytanie. 

Jolanta Bzduch
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„Agro na Obcasach”
w Filharmonii Świętokrzyskiej 

Święty Mikołaj u maluszkówMikołajkowy Turniej Szachowy 

Na kilka godzin kielecka Filharmonia 
zamieniła się w miejsce wspólnych spotkań 
i dyskusji kobiet z regionu świętokrzyskie-
go. Spotkania takie organizowane są z ini-
cjatywy Banku BGŻ BNP Paribas „Agro na 
Obcasach” i dają one kobietom możliwość 
czynnego rozwoju, poszerzania wiedzy 
w zakresie segmentu rolnego, a także na-
wiązywania nowych przyjaźni. „Agro na 
Obcasach” w Kielcach zostało połączone 

z Mikołajkami, a dla wszystkich przybyłych 
pań przygotowano ciekawe niespodzianki.  
Jedną z nich był koncert grupy Affabre Con-
cinni, męskiego zespołu wokalnego, które-
go wyróżnikiem jest śpiew a cappella, ich 
artystyczne credo określa nazwa oznacza-
jąca (łac.) „idealnie współbrzmiąc”, miłą nie-
spodzianką były także porady kosmetyczne 
poprowadzone przez konsultantki firmy 
Mary Kay.

Kobiety zostały zaproszone nieprzypad-
kowo, dane statystyczne potwierdzają, bo-
wiem wielkie zaangażowanie oraz odważne 
starania pewnych siebie kobiet w  prowa-
dzeniu gospodarstw rolnych. Zapewne 
na przestrzeni lat, liczby te będą się nadal 
zmieniać i szczegółowo odzwierciedlać, jak 
istotną rolę pełnią panie we współczesnym 
rolnictwie, tym samym utwierdzając swoją 
pozycję w strefie agrobiznesu. Wydarzenie 
to zorganizowano po to, aby docenić zaan-
gażowanie kobiet w i wynagrodzić im trud 

wielkiej pracy sektorze rolno-spożywczym. 
Za pamięć o paniach działających na 

terenie miasta i gminy Koprzywnica dzię-
kujemy p. Ewie Boryckiej - głównemu 

specjaliście ds. agroturystyki i wiejskiego 
gospodarstwa domowego w Świętokrzy-
skiej Izby Rolniczej.

Zimowa pora i długie wieczory sprzyjają 
zapomnianym już trochę grom stolikowym, 
to także doskonały czas na to, aby poświę-
cić kilka chwil na starą grę z rodziny strate-
gicznych gier planszowych, czyli SZACHY.

Przy domu kultury działa sekcja szacho-
wa, instruktor p. Sławomir Grzyb prowadzi 
grupę młodych szachistów już 3 lata, a roku 
na rok przybywa nowych adeptów tej po-
nadczasowej królewskiej gry. 

Dla dzieci jeden raz w tygodniu (wtorek 
godz. 14:45) na hali sportowej w Koprzyw-
nicy prowadzona jest nauka gry w szachy, 
organizowane są również turnieje szacho-
we, podczas których mogą wykazać się one 
zdolnością koncentracji uwagi, umiejęt-
nością analizy i dedukcji złożonej sytuacji, 
samodzielnością w podejmowaniu decyzji, 
sprawnością w planowaniu i realizacji ope-
racji wymagających stosowania strategii 
i taktyki. Dla uczących się tej gry i wytraw-
nych graczy, szachy są także doskonałą za-
prawą pamięci, pobudzaniem wyobraźni 
i kształtowaniem nawyku cierpliwości.

W Turnieju Mikołajkowym, który odbyła 
się w 2 grudnia 2017r. udział wzięli: grupa 
młodsza- Julia Grębowiec, Anna Reczek, 
Lena Maciąg, Emilia Bokwa, Tomasz Re-
czek, Bartosz Iwanicki (III miejsce), Filip 
Kosiński (II miejsce), Mateusz Syroka 
(I  miejsce) i grupa starsza – Michał Kola-
siński, Aleksander Kosiński, Jakub Kru-
pa, Dawid Grela, Jakub Wiśniewski (III 
miejsce), Jan Olszewski (II miejsce), Kon-
rad Podlewski (I miejsce).

Widzimy, więc, że w szachy warto grać, 
są one wyrafinowana rozrywką intelektual-
ną, ale także ogromną inwestycją w umysły 
naszych dzieci!

W środowe przedpołudnie ok. 10:00 
dom kultury zamienia się w bawialnię dla 
maluszków. Odwiedzają nas mamy ze swo-
imi najmłodszymi pociechami, dzieci bawią 
się poznają wzajemnie a rodzice wymienia-
ją wzajemnie doświadczeniami.

6 grudnia 2017r. również odwiedziły nas 
maluchy, a że Święty Mikołaj w tym, dniu 
miał wiele pracy postanowił oddelegować 
swojego zastępcę. W roli tej znakomicie 
odnalazła się dyrektor Alicja Stępień, która 
przybywając z prezentami, wyręczyła świę-
tego w obdarowywaniu naszych milusiń-
skich.
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FERIE

Kreatywna
zabawa

Co nam w duszy gra

Nauka logicznego myślenmia
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FOTOREPORTAŻ

Koprzywnicki kiermasz walentynkowy

Naukowe Przedszkole

Zdrowo 
sportowo

Stowarzyszenie „Człowiek Człowieko-
wi…” oraz Gmina Koprzywnica prowadzą 
zapisy dzieci do Niepublicznego Przed-
szkola Naukowego „Akademia Twórczego 
Przedszkolaka” w Sośniczanach. Przed-
szkole zostało utworzone w ramach  pro-
jektu  pn.: „Naukowe Przedszkola powiatu 
sandomierskiego”, dofinasowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu  Społecznego. Przed-
szkole mieści się w budynku po Szkole 
Podstawowej, który staraniem Stowarzy-
szenia Dla Rozwoju Sośniczan i Gminy Ko-
przywnica jest przebudowywany i kom-
pleksowo remontowany. Wymienione 
zostały okna, docieplone ściany. Wiosną 
zyska nową elewację. Dalsze planowane 
prace, w które włączy się także Stowarzy-
szenie „Człowiek Człowiekowi…” to budo-
wa nowego ogrodzenia wokół budynku 
oraz placu zabaw dla dzieci. Przedszkole 
obecnie mieści się na I piętrze, ale trwają 
prace adaptacyjne na parterze budynku, 
gdzie funkcjonowała będzie grupa „Ma-
luszków”. 

Niepubliczne Przedszkole Naukowe 
„Akademia Twórczych Przedszkolaków” 
jest wyjątkowym przedszkolem w skali 
powiatu sandomierskiego. Na program 

przedszkola składają się zajęcia wynika-
jące z podstawy programowej opraco-
wanej przez MEN oraz programu autor-
skiego Naukowe Przedszkole. Program 
uzupełnia bogata oferta zajęć dodatko-
wych rozwijających zdolności językowe, 
artystyczne, matematyczne i techniczne 
oraz sportowe. Prowadzony jest trening 
twórczego myślenia, którego celem jest 
między innymi rozwój schematów myślo-
wych polegających na zadawaniu pytań 
i dążeniu do rozwiązywania problemów, 
co jest niezbędne by wzmocnić dziecięcy 
rozwój umiejętności poznawczych i  lo-
gicznych. Prowadzone są liczne ekspery-
menty i doświadczenia naukowe. Dzieci 
korzystają ze wsparcia doświadczonego 
logopedy oraz pedagoga. W ramach dzia-
łalności przedszkola prowadzona jest 
współpraca z ośrodkami naukowymi i ba-
dawczymi oraz organizowane wyjazdy 
edukacyjne. 12 stycznia odbyła się wy-
cieczka do Bałtowa, gdzie dzieci wzięły 
udział w warsztatach plastycznych z pa-
nią Jodełką, spotkały się z Królową Śniegu 
i Magikiem oraz odwiedziły Wioskę Świę-
tego Mikołaja. Wielką atrakcją był również 
spacer ścieżką dydaktyczną po JuraParku. 

Przedszkole wyposażone jest w no-
woczesny sprzęt, w tym w tablicę interak-
tywną, grę edukacyjną „Magiczny dywan” 
oraz pomoce dydaktyczne do prowadze-
nia doświadczeń i eksperymentów na-
ukowych. 

Przedszkole czynne jest od 6.00 do 
18.00 przez cały rok. 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 606-132-756 
lub 693-944-566

Katarzyna Kondziołka
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Ideą projektu po pierwsze było stworzenie warunków, w których młodzież z Gminy Ko-
przywnica mogłaby zrealizować własne kulturalne pomysły, w sposób, jaki jej najbardziej 
odpowiada. Po drugie celem było odkrywanie i rozwijanie potencjału kulturowego, wresz-
cie motywowanie, inspirowanie i zachęcanie młodych mieszkańców do bardziej aktywnego 
i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Zadanie polegało na ogłoszeniu konkursu na młodzieżowe inicjatywy kulturalne, wybo-
rze czterech najciekawszych pomysłów, dofinansowaniu ich i pomocy w realizacji.

W wyniku konkursu zrealizowane zostały następujące inicjatywy:

Młodzi & Kreatywni
Stowarzyszenie Qlturalnia.pl w drugiej połowie 2017 r. zrealizowało projekt pod 

nazwą „Młodzi & Kreatywni” w ramach programu „Świętokrzyskie dla Młodych”. Za-
danie zostało dofinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego. Partne-
rami byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy oraz Fundacja 
Fundusz Lokalny SMK.

Planowana jest kontynuacja wszystkich 
inicjatyw.

Zadanie zostało dofinansowane ze 
środków Województwa Świętokrzyskiego, 
Fundacji Fundusz Lokalny SMK oraz Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Koprzywnicy.

KB

- Spektakl słowno-muzyczny „Wieczór z Historią Kolędy”

Kolędy, pomimo swej powszechności, niezmiennie cieszą się popularnością i zawsze 
chętnie się je słucha. Choć wszyscy je znamy, to jednak niewielu z nas zna ich historię, auto-
rów. To właśnie, czyli piękno melodii i tekstu, oraz zarys historii kolęd postanowiły pokazać 
młode dziewczyny, które stworzyły, na podstawie własnego scenariusza,  Spektakl słowno-
-muzyczny „Wieczór z historią kolędy”. Mało tego, dziewczyny nagrały też płytę z kolędami. 
To pierwsza płyta w ich życiu. Radości było co niemiara.  

- Kolędowanie z tradycją

Kolędowanie, choć może się wydawać łatwym, niewymagającym przygotowania przed-
sięwzięciem, w rzeczywistości jednak, szczególnie, gdy zależy nam na wysokim poziomie 
przedstawienia, wymaga opracowania ciekawego scenariusza i systematycznej pracy nad 
jego realizacją. Z takiego właśnie założenia wyszła grupa młodzieży z Ciszycy, która posta-
nowiła odtworzyć tradycyjne kolędowanie. Efekt okazał się wspaniały, wszyscy, którzy mieli 
przyjemność zobaczyć występ, okraszony dźwiękiem akordeonu byli zachwyceni widowi-
skiem.   

- Reaktywacja – czyli poszerzenie działalności Teatru Ognia

Przedstawienia teatru ognia są bardzo efektownym widowiskiem. A teatr ognia dobrze 
wyposażony, którego członkinie i członkowie posiadają wysokie umiejętności, daje publicz-
ności możliwość tym bardziej wyjątkowych przeżyć. 

Mając to na uwadze, młodzież z Koprzywnicy postanowiła reaktywować Teatr Ognia 
„Flame”. Odbył się cykl spotkań-warsztatów dla młodzieży chcącej zostać członkami Teatru 
Ognia, na których chętni zapoznawali się z tajnikami sztuki kuglarskiej, ćwiczyli koordynację 
ruchową oraz zasady bezpiecznego używania sprzętu. Pokaz prezentujący zdobyte umie-
jętności został zaprezentowany w sali widowiskowej Domu Kultury w Koprzywnicy

- W młodości siła

Pomysły, zakładające działania na rzecz kultury i łączące lokalną społeczność zasługują 
na uznanie. Takie właśnie uznanie należy się pomysłodawcom i realizatorom tej inicjatywy. 

Była to grupa młodych ludzi z Sośniczan i 
Błonia, którzy postanowili utworzyć Klub 
Działań Pozytywnych, zorganizować spo-

tkanie kulturalne dla mieszkańców pn. „Na-
sze wczoraj i dziś” zebrać stare fotografie 
od mieszkańców Sośniczan i zorganizować 
z nich wystawę w siedzibie klubu. Warto 
wspomnieć, że wystrój i sprzęty w Klubie 
zostały wykonane własnoręcznie przez 
młodzież.
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W środowy wieczór 15 listopada licz-
nie zgromadzeni w sali Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury koprzywniczanie i goście 
spoza gminy mieli okazję cofnąć się o sto 
lat do okresu zaboru rosyjskiego, I woj-
ny światowej i II Rzeczypospolitej. Okazją 
do podróży w czasie było podsumowa-
nie projektu „Koprzywnica Odkrywa/My”, 
którego ideą było wyszukanie ważnych 
wątków, osób i miejsc mających wpływ na 
życie i  kształtowanie się poczucia wspól-
noty i  narodowości ówczesnej Koprzywni-
cy w  czasie odzyskiwania Niepodległości. 
Przez cały wieczór można było oglądać 
wystawę ośmiu wielkoformatowych plansz 
stanowiących kolaż historyczny zbudowany 
z fotografii, map, tekstów źródłowych oraz 
przekazów rodzinnych i wspomnień miesz-
kańców o tamtych czasach. Dopełnienie 
stanowiły mapy i artykuły z czasopism wy-
dawanych w pierwszej połowie XX wieku 
oraz zagadki dołączone do każdej z plansz. 

19 listopada 2017r. w domu kultury 
w Koprzywnicy odbył się IV Przegląd Chó-
rów i Orkiestr Dętych czyli Koprzywnickie 
dni Cecyliańskie. Każdego roku wydarzenie 
to cieszy się dużym zainteresowaniem i tak 
było podczas tegorocznej uroczystości. 
W niedzielne popołudnie gościliśmy poniż-
sze grupy: Sandomierski Chór Katedralny pod 
dyrekcją siostry dr Marioli Konopki, Zespół 
Wokalny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Podzielmy się opłatkiem
Mimo, że od Bożego Narodzenia 

upłynęło już sporo dni, to jeszcze w stycz-
niu mieszkańcy miasta i gminy Koprzyw-
nica wciąż spotykali się przy stole, na któ-
rym leżał opłatek.

Spotkania opłatkowe to okazja do 
wspólnego przeżywania wyjątkowego 
nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Rado-
sna, życzliwa i rodzinna atmosfera towa-
rzyszyła, każdej takiej uroczystości. 

Co roku gospodarzami spotkań 
opłatkowych i spotkań wigilijno – świą-
tecznych na terenie miasta i gminy Ko-
przywnica są: Placówki Oświaty i Kultury, 
Ochotnicze Straże Pożarne, Rady Sołec-

kie, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzy-
szenia i organizacje.

Najważniejszą częścią spotkań było 
podzielenie się opłatkiem – symbolem 
zgody i pojednania. Przy wigilijnym stole 
była okazja, by wymienić poglądy, pody-
skutować o minionym czasie i o nadzie-
jach związanych z nadchodzącym No-
wym Rokiem.

Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serce mają. 
Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają

(Przypisywany J.W. Goethe)

Opatowie oraz Zespół Ludowy Powiślanie 
z Koprzywnicy; obydwa zespoły prowadzo-
ne przez instruktora Pawła Żerdeckiego, 
Opatowską Orkiestrę Dęta im. Józefa Grudnia 
z Opatowskiego Ośrodka Kultury oraz Mło-
dzieżową Orkiestrę Dętą z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy oby-
dwa zespoły prowadzone przez instruktora 
Marka Kosiora. 

Kończąc uroczystość Alicja Stępień 
- dyrektor domu kultury w Koprzywnicy, 
podziękowała za liczne przybycie i mile spę-
dzony czas, zaś na ręce dyrygentów/instruk-
torów występujących grup złożyła „Złote 
Dyplomy” i symboliczne podziękowania. 

Przegląd Chórów i Orkiestr Dętych czyli 
Koprzywnickie Dni Cecyliańskie odbyły się 
w ramach Kulturalnej Recepty na Jesień. 

Aleksandra Olszewska

W niedzielne popołudnie w koprzywnickiej instytucji kultury spotkali się miłośnicy śpiewu oraz 
orkiestr dętych aby wspólnie świętować uroczystość ku chwale swojej patronki.  

Śpiewanie i granie ku czci św. Cecylii

Koprzywnica sprzed stu lat
Można je było swobodnie czytać, przeglą-
dać i szukać w nich odpowiedzi na zadane 
pytania. Wydarzeniu towarzyszył pokaz ar-
chiwalnych fotografii. To wszystko stało się 
zaczynem do żywej dyskusji o minionych 
czasach, do lokalnych opowieści, refleksji 
o tym. co wpływało na życie mieszkańców 
100 lat temu.

Na koniec na każdego uczestnika cze-
kała niespodzianka w postaci zestawu 16 
pocztówek z archiwalnymi zdjęciami opa-
trzonymi związanymi z nimi tematycznie 
wspomnieniami mieszkańców. Pocztówki 
także są efektem pracy projektowej.

Rezultaty projektu są wynikiem żmud-
nej pracy rozpoczętej od poszukiwania 
i  rozczytywania źródeł historycznych: do-
kumentów, starych czasopism, wspomnień, 
wydobytych z Archiwów Państwowych 
w  Sandomierzu i Kielcach, z sandomier-
skiego Archiwum Diecezjalnego, z interne-
towych bibliotek cyfrowych i użyczonych 

przez mieszkańców. Doszły do tego pa-
miętniki i prace historyczne koprzywni-
czan. Warte wspomnienia są tu wyniki spisu 
ludności z 1916 roku, przedstawiającego 
mozaikę narodowościową, wyznaniową 
i zawodową ówczesnej Koprzywnicy czy też 
dokładna relacja z działań wojennych na te-
renie Koprzywnicy w 1915 roku, odnalezio-
na w „Kronice Diecezji Sandomierskiej”.

Poza tym zostały przeprowadzone wy-
wiady z mieszkańcami Koprzywnicy, którzy 
dzieląc się pamiątkami rodzinnymi, wspo-
minali swoją młodość, a przede wszystkim 
snuli opowieści i wspomnienia rodzinne 
przekazywane im przez rodziców oraz 
dziadków. Jakże zdumiewającym i wspa-
niałym było na przykład słyszeć seniorów 
recytujących wierszyki, wcale nie krótkie, 
których nauczyli się w latach 30. w szkole 
albo historie o uczestnictwie ich dziadków 
w wojnie rosyjsko-japońskiej w 1904-1905 
roku. 

Lokalna historia powinna być przekazy-
wana następnym pokoleniom, bo to buduje 
naszą tożsamość i uczy historii w oparciu 
o doświadczenia naszych przodków. Temu 
właśnie służyła gra historyczna przygoto-
wana dla młodzieży. Wzięło w niej udział 
sześć klas szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Koprzywnicy. I tu znów bardzo pozytyw-
ne zaskoczenie. Młodzi ludzie rozwiązując 
lokalne historyczne zagadki, posiłkując się 
przy tym projektowymi tablicami edukacyj-
nymi, byli pełni zaangażowania, i pasji. Dzię-
ki temu mogli poznać, choć cząstkę lokalnej 
historii.

Koordynatorami projektu „Koprzywnica 
Odkrywa/My” są Pola Rożek (animatorka, 

etnografka i pomysłodawczyni projektu) 
oraz Kazimierz Brzeziński (ekspert od 
historii, pasjonat archiwaliów, prezes Sto-
warzyszenia Qlturalnia.pl), a jego rezultaty 
to wspólna praca całego zespołu Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ko-
przywnicy prowadzonego przez dyrektor 
Alicję Stępień.

Więcej o samym projekcie można prze-
czytać na stronie projektu na facebook.com 
wpisując w wyszukiwarkę: Koprzywnica Pa-
trzyMy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Koprzywnicy

Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofi-
nansowano ze środków Programu Wieloletniego 

NIEPODŁEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu 
dotacyjnego „Niepodłegła”.
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Wystawy i wernisaże w Domu Kultury

W domu kultury w Koprzywnicy wysta-
wy malarstwa prezentowane są w dwumie-
sięcznych cyklach. W listopadzie i w grudniu 
2017r. prezentowane były prace malarskie 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z Tarnobrzega. Było to prawie 50 obrazów 
wykonanych na brystolu farbami wodnymi 
(tempera – pasta) o różnorodnej tematy-
ce. Są to pejzaże przedstawiające okolice 
Tarnobrzega i dalsze, bardziej egzotyczne 
strony: góry, wodospady i jeziora. Na tej 
wystawie (20-ta wystawa sekcji malarskiej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku) dominują 

6 grudnia 2017 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Zaleszanach od-
było się spotkanie „Mikołajki dla se-
niorów”, na którym wiele się działo. 
Mieliśmy okazję podsumować jeden 
z  projektów programu Działaj Lokal-
nie, odbyła się Gala Stypendialna, 
podczas której oficjalnie wręczyliśmy 
umowy stypendialne. A dodatkowo 
był to dzień otwarcia biura Fundacji 
SMK w Zaleszanach! Organizatorem 
całego wydarzenia było Stowarzysze-
nie Rodzin DAR, któremu dziękujemy.

W tegorocznej edycji programu Dzia-
łaj Lokalnie realizowanych jest 13 inicja-
tyw. Jedna z nich pt. „Twoje życie, może 
stać się darem” zrealizowana została 
przez Stowarzyszenie Rodzin DAR. Inicja-
tywa dotyczyła wsparcia psychologicz-

Gala Stypendialna 2017

nego osób starszych i samotnych. Pod-
czas podsumowania projektu był czas na 
rozmowy o dalszych planach. Uwzględ-
niając powstającą świetlicę dla seniorów 
w gminie Zaleszany.

Kolejnym punktem spotkania było 
wręczenie stypendiów skierowanych 
do młodzieży. Co roku Fundacja ogłasza 
nabór wniosków. Oferujemy stypen-
dia naukowe, artystyczne, umożliwia-
jące rozwój swoich pasji oraz wsparcie 
w  pierwszym roku studiów. Laureatami 
Stypendium Pomostowego są: z gminy 
Dwikozy Mateusz Borkowski, z gminy 
Nowa Dęba Kinga Zięba, z gminy Ko-
przywnica Dominika Sarzyńska oraz 
z gminy Baranów Sandomierski Magda-
lena Kosztur i Paulina Sabo. Tegorocz-
ne stypendia nasza Fundacja przyznała 
w ramach współpracy z Programem Sty-
pendiów Pomostowych oraz Programem  
Stypendialnym Agrafka Agory.

Gratulujemy wszystkim stypendy-
stom za wzorowe wyniki w nauce, ale 
również zaangażowanie społeczne, które 
jest równie ważne w uzyskaniu stypen-
dium. Podziękowania również dla grup 
sponsorskich z każdej gminy, bez których 
ciężko byłoby nam uzbierać środki.

Cieszymy się, że działania oparte na 
zasadzie partnerstwa oraz współpracy 
Fundacji z samorządem dają takie efekty. 
Podsumowaliśmy dwa ważne dla Fun-
dacji SMK programy Młodzi Gniewani 
skierowany do młodzieży oraz program 
Lokalne Inicjatywy.

Miło nam, że możemy tak skutecznie 
współpracować z samorządem, ale rów-
nież z lokalnymi mediami. Dziękujemy 
oraz zapraszamy do obejrzenia relacji 
przygotowanej przez iTV Wisła, w której 
znajduje się więcej informacji o ofercie 
Fundacji SMK.

Zapraszamy do współpracy!

pejzaże, kwiaty, martwe natury itp. zeszły 
na dalszy plan. Dnia 28 listopada odbył się 
wernisaż. Przyjechało 11 malarek z Tarno-
brzega, przyszły malujące panie z Klubu 
Plastyka Amatora działającego przy domu 
kultury w Koprzywnicy i zaproszeni goście. 
Było uroczyście i miło.

Od nowego 2018 roku miejsce tarno-
brzeskiej wystawy zajęły obrazy koprzyw-
nickiej grupy. Wystawiono 60 obrazów 
olejnych o podobnej tematyce, jak twórców 
z Tarnobrzega, z tym, że tu dominują zieleń 
i kwiaty. Jest tez sporo pejzaży zimowych. 
Wernisaż równie uroczysty jak poprzedni, 
odbył się 12 lutego 2018r. Obydwie wystawy 
są porównywalne, zarówno przez twórców 
jak i przez oglądających, ponieważ wspól-
nym ich mianownikiem jest prowadząca te 
grupy artystka-plastyk Helena Pilecka.
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Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

21 lutego 2018r. Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Bartosz Marczuk spotkał się 
z samorządowcami oraz beneficjentami pro-
gramu Maluch+ z terenu województwa świę-
tokrzyskiego. Wiceministrowi towarzyszyła 
wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, 
senator Krzysztof Słoń, posłowie Marek 
Kwitek i Michał Cieślak, burmistrzowie, 
wójtowie oraz wielu samorządowców 
a spotkanie odbyło się w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy.

1 lutego 2018 roku został rozstrzygnięty 
konkurs na realizację zadań w ramach Pro-
gramu MALUCH+ 2018. Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinan-
sowanie wszystkim jednostkom Samorządu 

Wizyta wiceministra w Koprzywnicy

terytorialnego oraz podmiotom niepublicz-
nym zakwalifikowanym przez wojewodów. 
Łącznie rozdysponowano kwotę 385 697 
958,59 zł, w tym dla województwa święto-
krzyskiego 7 479 890,10 zł.

Dzięki tym środkom w województwie 
świętokrzyskim powstanie 19 instytucji 
(nowych bądź rozbudowywanych, w tym: 
13 żłobków, 2 kluby dziecięce i 4 instytucje 
dziennego opiekuna) - łącznie   346 miejsc. 
Ponadto dofinansowanych zostanie 1354 
miejsc w placówkach już istniejących, w tym 
61 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub 
wymagających szczególnej opieki.

Zarówno w gminach, jak i podmiotach 
niegminnych ubiegających się o dofinanso-
wanie tylko na funkcjonowanie, miesięczne 
dofinansowanie na 1 miejsca opieki wynosi 
150,00 zł (z wyłączeniem dzieci niepełno-
sprawnych lub wymagających szczególnej 
opieki), a na funkcjonowanie miejsc dla 
dzieci niepełnosprawnych lub wymagają-
cych szczególnej opieki – 500,00 zł.

Szczegółowy podział środków na poszcze-
gólne moduły przedstawia się następująco:
1. w ramach modułu 1a   na utworzenie 

i  funkcjonowanie 7 instytucji w 4 gmi-

nach na łączną kwotę dofinansowania 
1 590 279,10 zł.  MRPiPS przyznało:

 • Gmina Włoszczowa kwota 400 000,00 zł
 • Gmina Chęciny kwota 660 679,10 zł
 • Gmina Brody kwota 121 600,00 zł 

(4 dziennych opiekunów);
 • Gmina Koprzywnica kwota 408 000,00 zł
Łączna liczba powstałych miejsc – 105.
2. w ramach modułu 1b   na utworzenie 

i  funkcjonowanie 3 instytucji w 3 gmi-
nach na łączną kwotę dofinansowania 
2 229 000,00 zł.  MRPiPS przyznało: 

 • Gmina Morawica kwota 1 020 000,00 zł
 •  Gmina Bejsce kwota 600 000,00 zł
 • Gmina Kielce kwota 609 000,00 zł
Łączna liczba powstałych miejsc – 110.
3. w ramach modułu 2   na funkcjonowa-

nie 22 instytucji w 12 gminach na łączną 
kwotę dofinansowania 1 804 200,00 zł.   
MRPiPS przyznało 

Łączna liczba dofinansowanych miejsc – 
874, w tym 55 dla niepełnosprawnych 

4. w ramach modułu 3   na utworzenie 
i  funkcjonowanie 7 instytucji w 5 gmi-
nach, 7 podmiotów niegminnych) na 
łączną kwotę dofinansowania 996 161,00 
zł.   MRPiPS przyznało   Łączna liczba po-
wstałych miejsc – 131. 

5. w ramach modułu 4  na funkcjonowanie 
37 instytucji w 13 gminach (dotyczy 23 
oferentów) na łączną kwotę dofinanso-
wania 860 250,00 zł.  MRPiPS przyznało.

Łączna liczba dofinansowanych miejsc – 
495, w tym 5 dla dzieci niepełnosprawnych.

MALUCH+ 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 
żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się 
zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.

Obietnica została zrealizowana !!!
Otóż 25 stycznia 2018r. zagościł w mu-

rach Zespołu Placówek Oświatowych 
Kasztelan ale i sędzia Sądu Rejonowego 
w Sandomierzu Pan Karol Bury. Założyciel 
Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej 
która powstała w 1994 roku jako jedna 
z sekcji Ludowego Klubu Sportowego „San-
domierz”. Klub ten specjalizował się dotąd 
w popularyzowaniu i rozwijaniu sportów 
siłowych: kulturystyki rekreacyjnej i wyczy-
nowej, trójboju siłowego i fitness. Twórcą 
klubu, zarazem trenerem słynnych sando-
mierskich siłaczy jest Karol Bury. Od po-
czątku pełni funkcje kasztelana chorągwi. 
Chorągiew Sandomierska była pierwszym 
bractwem rycerskim w Polsce południo-
wo-wschodniej i dzięki temu zyskała dużą 
popularność. Rycerze sandomierscy orga-
nizowali lub brali udział w około 100 impre-
zach rocznie, występowali i nadal występu-
ją w  wielu imprezach międzynarodowych 
i zagranicznych. W spotkaniu wzięła udział 

XIV Konkurs Kolęd i Pastorałek 
Koprzywnica 2018

młodzież klas: VIIa,VIIb,III LO oraz klasy III 
gimnazjum. Spotkanie było pogadanką na 
temat pasji i zainteresowań młodzieży, ale 
także na temat konsekwencji ponoszonych 
przez nieletnich.

Spotkanie dla młodzieży zostało zorga-
nizowane przez Panie Anetę Drypę i Panią 
Sylwię Marcjan.

Zapraszamy do udziału w zajęciach pro-
wadzonych przez stowarzyszenie w formie 
„Szkoły Rycerskiej” kto wie może w naszej 
szkole.

W czwartek,11 stycznia 2018 roku w Ze-
spole Placówek Oświatowych w Koprzywni-
cy odbył się XIV Konkurs Kolęd i Pastorałek. 

Po raz kolejny nasza szkoła miała za-
szczyt gościć w swoich progach najlepsze 
chóry, zespoły wokalne i najzdolniejszych 
wokalistów województw świętokrzyskiego 
i podkarpackiego.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Koprzywnica – p. Mar-
ka Jońca. Dzięki pomocy Urzędu Miasta 
i Gminy Koprzywnica mogliśmy ufundować 
atrakcyjne nagrody dla zwycięzców.

Ponadto Gminna Spółdzielnia w Koprzyw-
nicy sponsorowała dla uczestników posiłek.

IX Konkurs Kolęd i Pastorałek uroczyście 
otworzył dyrektor szkoły p. Mirosław Sa-
rzyński, który powitał zaproszonych gości 
i uczestników konkursu, życząc młodym ar-

tystom udanych występów, a publiczności 
wielu muzycznych wrażeń.

Konkurs swoją obecnością zaszczycili:
Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica – 
p. Dorota Kruszec – Nowińska,
Prezes Gminnej Spółdzielni ,,Samopo-
moc Chłopska” – p. Marian Walewski
Dyrektor MGOKiS – p. Alicja Stępień 
Dyrektor NBS w Koprzywnicy – p. Krzysz-
tof Kaczmarczyk,
Proboszcz parafii p.w. św. Floriana – ks. 
Jerzy Burek,
Dyrektor ZPO – p. Jolanta Bzduch,
Dyrektor ZPO – p. Marta Marczewska.

Studniówka 2018
Studniówka to wydarzenie, które 

obok matury budzi wśród uczniów naj-
więcej emocji. To tak naprawdę pierwszy 
dorosły bal wymagający wiele przygoto-
wań i pięknej oprawy, by po latach można 
było wspominać niezapomniane chwile 
wspólnej zabawy. Studniówka to tradycja 
wpisana w kalendarz każdego licealisty. 
To impreza oczekiwana przez maturzy-
stów z niecierpliwością, lekkim wzrusze-
niem i niepokojem. Pozostaje w pamięci 

młodego człowieka na długie lata, jako jed-
no z wielu przyjemnych i pięknych przeżyć 
szkoły średniej. 

Tak też było i w tym roku. Maturzyści 
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Placówek Oświatowych w Koprzywnicy 
po długich przygotowaniach związanych 
z wystrojem sali oraz wyborem kreacji i gar-
niturów 10 lutego Anno Domini 2018 roku 
rozpoczęli swój Bal Studniówkowy. 

W uroczystości wzięła udział przedsta-
wiciel władz samorządowych –

- sekretarz gminy pani Dorota Kru-
szec – Nowińska. Na uroczystość przybyli 

także proboszcz parafii p.w. św. Floriana 
ks. Jerzy Burek, rodzice, dyrekcja i grono 
pedagogiczne ZPO. 

Uroczystego otwarcia balu dokonał dy-
rektor szkoły pan Mirosław Sarzyński, 
który życząc wszystkim udanej studniówki 
przypomniał o czekającym maturzystów 
za sto dni egzaminie dojrzałości podkre-
ślając jednocześnie jego rangę i znaczenie 
rzutujące na całe dorosłe życie. Również 
sekretarz gminy, pani Dorota Kruszec 
- Nowińska, włączając się w tradycyjne ży-
czenia miłej zabawy zwróciła uwagę na to, 
by tegoroczni maturzyści równie pomyślnie 

zdali czekający ich egzamin dojrzałości.  
Z kolei rodzice i sami maturzyści dzięko-
wali za trud wniesiony w ich wychowanie 
i wykształcenie.  

Wszyscy jednak z niecierpliwością 
czekali na inauguracyjny taniec. Gdy więc 
prowadzący powtórzyli za wieszczem ,,Po-
loneza czas zacząć” przy dźwiękach muzy-
ki Wojciecha Kilara tegoroczni maturzyści 
rozpoczęli tradycyjnego ,,chodzonego”. 
Prezentowali się wspaniale. Piękni, młodzi, 
uśmiechnięci, inni niż na co dzień.  

A potem … potem już była zabawa 
do białego rana.
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PROJEKTY GRANTOWE 

dla organizacji pozarz¹dowych posiadaj¹cych osobowoœæ prawn¹, 

których siedziba lub oddzia³ znajduje siê na obszarze wiejskim objêtym LSR

Gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, £oniów, 

Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

 Przedsiêwziêcie 2.1.1 ”Aktywizacja i integracja mieszkañców –  ³¹czymy pokolenia, 

wymieniamy doœwiadczenia, przeciwdzia³amy wykluczeniu spo³ecznemu”.

Termin naboru wniosków:
5 marca 2018 r. - 19 marca 2018 r.

Zakres tematyczny:
· imprezy integruj¹ce lokalne œrodowiska,
· organizacja zawodów sportowych, wykorzystuj¹cych istniej¹c¹
  i powstaj¹c¹ bazê turystyczno- rekreacyjn¹,
· tworzenie i wspieranie dzia³alnoœci rêkodzielniczej i artystycznej,
· organizacja szkoleñ i warsztatów dla mieszkañców obszarów wiejskich,
· opracowanie, wydruk folderów, materia³ów promocyjnych, broszur, kronik, 
  przewodników, materia³ów audiowizualnych itp. i ich dystrybucja,
· tworzenie stron internetowych promuj¹cych ca³y obszar LSR,
· promocja obszaru objêtego LSR na targach i wystawach krajowych i zagranicznych,
· tworzenie questów, opracowanie i wydruk niezbêdnych materia³ów promocyjnych.

Poziom dofinansowanie wynosi 100%.

Minimalna wartoœæ wsparcia grantu wynosi 5 000, 00 z³

Maksymalna wartoœæ wsparcia w ramach operacji wynosi 6 700,00 z³

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych 

 

£oniów 56, 27-670 £oniów (budynek Urzêdu Gminy) 

e-mail:  biuro@lgd-sandomierz.eu Kontakt telefoniczny: tel./fax 158320944, 

tel. 795414754, 660664320, 660664817, 

      509364927, 798936070www.lgd-sandomierz.eu 

Lokalna Grupa Dzia³ania Ziemi Sandomierskiej
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Filmowo w Krzcinie
Początkiem 2018 roku Fundacja La Zebra przystąpiła do realizacji projektu finanso-

wanego przez Fundację PZU pod nazwą „Czerwony Dywan – filmoterapia organizacyjna 
w rehabilitacji społecznej”. Głównym jego celem jest stworzenie krótkometrażowego filmu 
w grupie osób niepełnosprawnych  z terenu Powiatu Sandomierskiego. Umiejętności gry ak-
torskiej, umiejętności związane z wyrazem artystycznym, projektowanie i tworzenie sceno-
grafii, nagranie, montaż - wszystkie te elementy składające się na produkcję dzieła filmowe-
go wypracowane zostaną podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w trakcie realizacji 
projektu w okresie od stycznia, do czerwca 2018 roku.

Pierwsze zajęcia warsztatowe już zakończone. W ich trakcie dokonano już podziału ról 
i zadań dla ekipy filmowej i zapoznano ze scenariuszem. Scenariusz został stworzony na po-
trzeby realizacji filmu.

Za aktorami pierwsze próby aktorskie i zdjęcia próbne, a dla ekipy filmowej pierwszy 
kontakt z kamerą i sprzętem. Jedne z zajęć warsztatowych odbyły się w sandomierskim Ki-
nie „Starówka”, gdzie uczestnicy poznali dzieło filmowe z pozycji widza. 

Zdjęcia do filmu realizowane będą na terenie Gminy Koprzywnica, między innymi w sie-
dzibie Fundacji La Zebra w Krzcinie, w Zabytkowym Zespole Pocysterskim w Koprzywnicy, 
i innych charakterystycznych miejscach, których w Gminie nie brakuje.

Zdzisław Walas

Już 6 grupa kursantów stara się o certy-
fikaty Latającej Akademii Edukacji Cyfrowej. 
Docelowo grup ma być 9. Bardzo ważne 
jest aby zwiększać własne kompetencje in-
formatyczne, tak robią mieszkańcy miasta 
i  gminy Koprzywnica, którzy zdobywają 
wiedzę komputerową, która jakże ważna 
jest w dzisiejszym zmieniającym się, nowo-
czesnym świecie. 

Założeniem projektu napisanego przez 
harcerzy z Chorągwi Kieleckiej ZHP jest pod-
niesienie kompetencji cyfrowych u  4370 
osób stanowiących ok. 1,2 % populacji gmin 
objętych projektem. Projekt zakłada prze-
prowadzenie działań informacyjno – promo-
cyjnych, rekrutację, w tym ocenę umiejętno-

Dzięki współpracy z jednostkami samo-
rządu terytorialnego na poziomie gminy 
i  województwa wzrośnie liczba spraw za-
łatwianych drogą elektroniczną, poprawi 
się także komunikacja na linii klient – urząd. 
Wzmocnienie kompetencji cyfrowych, 
zwłaszcza wśród grup wiekowych 44+ po-
zwoli na podniesienie efektywności oraz 
skrócenie czasu załatwiania podstawowych 
spraw, takich jak prowadzenie konta w ban-
ku, założenie profili na platformie ePUAP, 
korzystanie z komunikatorów i mediów 
społecznościowych, robienie bezpiecznych 
zakupów na odległość, czy tworzenia wła-
snych treści w postaci bloga, strony WWW, 
prostego sklepu internetowego. Kurs pro-

W Koprzywnicy zdobywamy 
kompetencje cyfrowe

ści i identyfikację indywidualnych potrzeb 
szkoleniowych, realizację szkoleń z zakresu 
kompetencji cyfrowych, utworzenie 41 PIAP 
oraz stworzenie ponadregionalnej sieci 
współpracy 70 Liderów Cyfrowych.

Plan działań edukacyjnych oparty został 
na przeprowadzonych diagnozach lokal-
nych 41 gmin województw świętokrzyskie-
go i śląskiego. Realizacja projektu pozwoli 
na zwiększenie kompetencji cyfrowych 
wśród 4370 osób, z których min., 5% stano-
wić będą osoby niepełnosprawne. Dzięki 
zastosowaniu kompetencyjnego modelu 
szkolenia ćwiczone umiejętności będą wy-
korzystywane w codziennych czynnościach 
takich jak załatwianie spraw urzędowych. 

wadzą dwie przesympatyczne trenerki, p. 
Małgorzata Chruściel i p. Jolanta Ziarko. 
Dopełnieniem realizacji projektu jest stwo-
rzenie sieci lokalnych punktów dostępu do 
Internetu PIAP, w każdej z gmin objętych 
projektem, umiejscowionych w gminnych 
bibliotekach, szkołach lub urzędach. PIAP 
dostępne będą dla każdej osoby, która bę-
dzie chciała skorzystać z Internetu, w gra-
nicach obowiązującego prawa. Projekt po-
trwa 36 miesięcy.

Planowanym efektem projektu będzie 
istotne podniesienie umiejętności i kom-
petencji cyfrowych min. 4370 mieszkańców 
41 gmin województw świętokrzyskiego 
i śląskiego do 31.08.2019 roku.
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Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można przekazywać informacje o za-
grożeniach występujących w okolicy, w miejscu zamieszkania. Naniesione zagrożenia ukie-
runkują działania Policji. Zgłoszenia są anonimowe – nie trzeba podawać swoich danych.

Jak korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ?
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki które-

mu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa 
i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne 
służby powinny zwrócić szczególną uwagę.

5 października 2017 roku minął  rok od kiedy na terenie naszego województwa 
funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki aplikacji mieszkańcy 
mogą łatwo i anonimowo zgłaszać sytuacje w swoim otoczeniu, które według nich 
bezpośrednio wpływają na poczucie bezpieczeństwa. 

Sandomierscy mundurowi rzetelnie weryfikują sygnały o zagrożeniach, a jeśli infor-
macje okażą się prawdziwe, podejmują odpowiednie działania. 

Jak dodać zgłoszenie?
W dowolnej wyszukiwarce internetowej należy wpisać Krajowa Mapa Zagrożeń 

Bezpieczeństwa i kliknąć w link, który przeniesie nas do geoportalu. Następnie nale-
ży znaleźć na mapie lokalizację (za pomocą czerwonego plusa w lewym dolnym rogu) 
wybrać rodzaj występującego zagrożenia i umieścić je w odpowiednim miejscu. Do 
wyboru mamy m.in. spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidło-
we parkowanie, nielegalne wyścigi samochodowe, grupowanie się małoletnich, akty 
wandalizmu, niszczenie zieleni, kłusownictwo i wiele innych.

Jeżeli nie jest to zgłoszenie alarmowe, należy przycisnąć przycisk „ZGŁOŚ”, w innym 
przypadku należy korzystać z numerów alarmowych 997 lub 112. 

Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można sko-
rzystać z instrukcji obsługi. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Poli-
cji. Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagro-
żenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno 
zagrożenie na dobę.

MAPA nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji bądź zawia-
domienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. W tego typu przypad-
kach należy korzystać z numerów alarmowych 997 lub 112. 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Stowarzyszenie Dla Rozwoju Sośniczan 
beneficjentem projektu: 

"Przebudowa budynku wiejskiego w miejscowości Sośniczany"
w okresie od 24.05.2017 r. do 31.08.2018 r.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej.

www.szlakjablkowy.pl 

Biuro Stowarzyszenia

27-641 Obrazów 121
e-mail: ssj@op.pl

Sandomierski 
Szlak Jabłkowy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Stowarzyszenie Dla Rozwoju Sośniczan 
beneficjentem projektu: 

"Przebudowa budynku wiejskiego w miejscowości Sośniczany"
w okresie od 24.05.2017 r. do 31.08.2018 r.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej.

Przebudowa budynku wiejskiego  
w miejscowości Sośniczany

KRAJOWA MAPA 
ZAGROŻEŃ 
BEZPIECZEŃSTWA

Za nami już prawie 2 lata wdrażania 
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność (LSR) realizowanej przez 
Lokalną Grupę Działania Ziemi Sando-
mierskiej w ramach PROW na lata 2014-
2020. W latach 2016-2017 ogłosiliśmy 4 kon-
kursy na nabór wniosków, na łączną kwotę 
ponad 5,2 mln zł. Złożonych zostało ponad 
80 wniosków, z których do realizacji wybra-
liśmy 44 projekty. Umowy na realizację tych 
przedsięwzięć zostały podpisane z Benefi-
cjentami w czerwcu tego roku. 

15 osób otrzymało dotację w wysokości 
80 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej. W ramach środków pozyskanych za 
pośrednictwem  LGD Ziemi Sandomierskiej 
powstały między innymi gabinety rehabi-
litacyjne, warsztat samochodowy, obiekty 
noclegowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
stolarskie, sklep i serwis rowerowy, suszar-
nia owoców, gabinet kosmetyczny, mobilna 
myjnia parowa, tartak oraz usługi związane 
ze zdrowym trybem życia. Łączna kwota 
środków przeznaczona na przedsięwzięcie 
„Podejmowanie działalności gospodarczej” 
wyniosła 1 200 000,00 zł.

11 firm otrzymało, za pośrednictwem 
LGD Ziemi Sandomierskiej, dofinansowa-
nie na rozwój swojej działalności i utwo-

rzenie nowych miejsc pracy. Przyczyni-
liśmy się do rozwoju firm działających 
między innymi w branży samochodowej, 
winiarskiej, kosmetycznej, noclegowej i ga-
stronomicznej, rekreacyjnej i handlowej.
Łączna kwota środków wykorzystanych 
na przedsięwzięcie „Rozwój działalności 
gospodarczej” wyniosła 1 525 658,00 zł.

18 organizacji pozarządowych (sto-
warzyszenia, klubu sportowe, OSP) z terenu 
działania LGD Ziemi Sandomierskiej otrzy-
mało wsparcie finansowe na utworzenie 
lub rozwój infrastruktury, która będzie słu-
żyła społeczności lokalnej oraz aktywizacji 
i integracji mieszkańców. Wśród projektów 
znalazły się miedzy innymi budowa nowych 
i przebudowa istniejących świetlic wiej-
skich, zagospodarowanie terenów i stwo-
rzenie przestrzeni rekreacyjno-turystycznej 
i miejsc integracji mieszkańców poprzez 
budowę altan, placów zabaw i siłowni ze-
wnętrznych. Z myślą o niepełnosprawnych 
utworzony został w Krzcinie ogólnodo-
stępny ogród sensoryczny. Łączna kwota 

środków jakie, za pośrednictwem LGD 
Ziemi Sandomierskiej, zostały przekazane 
na ten cel to 2 528 991,00 zł. 

Wszystkim naszym Beneficjentom gra-
tulujmy i życzymy szybkich realizacji, prawi-
dłowego rozliczenia projektów i kolejnych 
pomysłów na rozwój swoich firm, organiza-
cji i swoich „małych ojczyzn”.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sando-
mierskie wspiera przedsiębiorców, orga-
nizacje pozarządowe i współpracuje z sa-
morządami na obszarze 9 gmin: Dwikozy, 
Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, 
Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawi-
chost. W ramach realizacji LSR pozostało 
jeszcze około 2 mln zł, na przedsięwzięcia 
związane z aktywizacją i integracją miesz-
kańców. Już wkrótce kolejne nabory wnio-
sków. Zapraszamy na naszą stronę www.
lgd-sandomierz.eu. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:  Biuro 
LGD Ziemi Sandomierskiej w Łoniowie (bu-
dynek Urzędu Gminy), tel./fax 158320944, 
e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu

Obiekt będący przedmiotem remontu 
jest budynkiem wolnostojącym, dwukon-
dygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym 
wykonanym w technologii tradycyjnej. 
Jego budowę zakończono w 1986 roku.  
Pow. zabudowy to 248m2, zaś pow. użytko-
wa stanowi 300m2. Do 2010. r. w budynku 
funkcjonowała Szkoła Podstawowa. Od 
10.01.2012r. część obiektu (pow. 100m2) 
została oddana w użyczenie Stowarzysze-
niu dla Rozwoju Sośniczan na działania 
społeczne, zaś od 28.08.2017r. w pozostałej 
przestrzeni (ok. 200m2) funkcjonuje Niepu-
bliczne Przedszkole Naukowe Akademia 
Twórczych Przedszkolaków prowadzone 
przez Stowarzyszenie „Człowiek Człowieko-

wi” oraz Gminę Koprzywnica. Od niedawna 
budynek znalazł się tuż przy szlaku rowero-
wym Green Velo. 

Remont obiektu w ramach projektu 
obejmuje:
• Wymianę pokrycia dachowego z desko-

waniem i łaceniem,
• Wymianę obróbek blacharskich,
• Wymianę stolarki okiennej (częściowo) 

i drzwiowej zewnętrznej,
• Docieplenie ścian zewnętrznych-ściany 

fundamentowe,
• Docieplenie ścian zewnętrznych-ściany 

nadziemia.
Kwota dofinansowania zgodnie z umo-

wą o przyznanie pomocy Nr 00186-6935-
UM1310410/17 z dn. 24.05.2017r. wynosi 
99 680.00 zł.

Mając na względzie społeczną funkcję, 
jaką ten budynek będzie pełnił poza projek-
tem zostały dodatkowo wymienione okna 
(stare były w złym stanie technicznym) oraz 
trwają prace w pomieszczeniu piwnicznym. 
Zaplanowano też zakup blachy na dach 
oraz jego wykonanie. Wymienione działa-
nia w całości zostaną pokryte ze środków 
Gminy Koprzywnica.
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

Ostatnim akordem obchodów Jubi-
leuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy 
było posadzenie Drzewka Jubileuszowego. 
Wydarzenie to miało miejsce 21 listopada 
2017 roku o godzinie 10.00  na placu przed 
budynkiem szkoły.  Dyrektor Zespołu Placó-
wek Oświatowych pan Mirosław Sarzyński, 
zwracając sie do grona pedagogicznego, 
pracowników szkoły oraz uczniów powie-
dział m.in. „Jesteśmy świadkami ważnego 
wydarzenia. Posadzone drzewo będzie 
przypominało nam wszystkim o Jubileuszu 
naszej szkoły.  I kiedy nas już nie będzie, 
drzewo będzie trwałym znakiem tego, że 
kiedyś byliśmy uczniami, absolwentami, 
a niektórzy z nas jednocześnie  pracowni-

AD PERPETUAM REI MEMORIAM
Na bezpieczeństwo dzieci zasadza się 

wiele zagrożeń: podczas drogi do szkoły, w 
szkole, w domu, czy w czasie zabawy. Rodzi-
ce, nauczyciele, różne instytucje starają się, 
by chronić dzieci i zapewnić im bezpieczeń-
stwo w każdej sytuacji. Ważnym elementem 
tych działań jest edukacja dzieci – uświado-
mienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz 
nauczenie, jak ich unikać i jak postępować 
w razie ich zaistnienia. W  związku z po-
wyższym środowisko szkolne jakim jest 
Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy zapro-
ponowało swoim wychowankom udział 
w programie edukacyjnym „Akademia 
Bezpiecznego Puchatka” mającym   ma 
na celu   zwiększenie bezpieczeństwa naj-
młodszych uczniów. W styczniu 2018r. 44 
pierwszaków z klasy Ia i Ib przystąpiło 
do realizacji projektu. W cyklu kilku zajęć 
dydaktycznych za pomocą różnych metod 
i form pracy, dzieci utrwalały podstawowe 
zasady bezpieczeństwa na drodze, dosko-
naliły umiejętności przewidywania nie-
bezpiecznych sytuacji w drodze do szkoły, 
omawiały zasady postępowania w sytu-
acjach zagrożenia, przypominały sobie za-
sady dotyczące bezpieczeństwa w domu, 

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

w szkole i na podwórku. Lekcje te zapozna-
wały także  dzieci z zasadami bezpiecznego 
korzystania z Internetu oraz z zagrożeniami, 
jakie mogą czyhać na nie w sieci. Pierw-
szoklasiści m. in. dzięki temu programo-
wi znają prosty schemat ratowania życia, 
umieją wezwać służby ratunkowe, rozwijały 
kreatywność i umiejętność   efektywnego 
zapamiętywania. W  ramach „Akademii 
Bezpiecznego Puchatka” po zakończeniu 
zajęć pierwszaki wzięły udział w Ogólno-
polskim Teście Bezpieczeństwa będącym 
podsumowaniem programu edukacyjnego. 
Po przeprowadzeniu testu, Szkoła Podsta-
wowa w Koprzywnicy nabyła   prawo do 
posługiwania się prestiżowym certyfika-
tem „Akademii Bezpiecznego Puchat-
ka”.

kami tej szkoły”. Świadkami i uczestnikami 
tego doniosłego wydarzenia byli: dyrektor 
placówki pan Mirosław Sarzyński, wice-
dyrektor pani Jolanta Bzduch, nauczycie-
le, pan Stanisław Kornacki-konserwator, 
pani Ewa Jasińska-sekretarz szkoły oraz 
cała społeczność uczniowska.

Jolanta Bzduch

9 lutego w sali gimnastycznej naszej 
szkoły odbyło się spotkanie uczniów i wy-
chowawców z panem dzielnicowym mł. 
asp. Andrzej Strojnowskim, któremu to-
warzyszyła koleżanka, policjantka-st. asp. 
Krzysztofa Abramczyk. Gości powitał 
i  przedstawił pan dyrektor Mirosław Sa-
rzyński. Ponieważ od poniedziałku w szkole 
zaczynają się ferie zimowe, policjanci wyja-
śnili uczniom, jak organizować bezpieczne 
zabawy na śniegu, jak unikać zagrożeń pod-
czas zabaw na lodowisku, a także jak zadbać 
o swoje bezpieczeństwo w domu. Goście 
poruszyli również zagadnienia związane 
z  cyberprzemocą. Dzieci z  uwagą wysłu-

BEZPIECZNE FERIE-DOBRE RADY NA ZIMOWE WYPADY

chały informacji przekazanych przez gości. 
Spotkanie zakończyły życzenia bezpieczne-
go i miłego wypoczynku zimowego!

Idea wolontariatu w Szkole Podstawo-
wej im. Władysława Jasińskiego w Zespole 
Placówek Oświatowych w Koprzywnicy jest 
obecna od wielu lat. Każdego roku, szcze-
gólnie w okresie Bożego Narodzenia prze-
kłada się na czyny. Tak było i tego roku. W 
akcji charytatywnej „Poduszka dla Malusz-
ka” zorganizowanej przez panią Bożenę 
Grzyb wraz z uczniami klasy III „c” wzięli 
udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. 
Akcja polegała na zbiórce poduszek- przy-
tulanek na prezenty mikołajkowe dla dzieci 
z Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specja-
listycznego Ducha Świętego w Sandomie-
rzu. Zebrane prezenty zostały wręczone 
chorym dzieciom 6 grudnia. Uzupełnieniem 
były ciepłe życzenia szybkiego powrotu do 
zdrowia, radości i uśmiechu, które od Dy-
rekcji Zespołu, nauczycieli i uczniów prze-
kazali: pani wicedyrektor Jolanta Bzduch, 

pani Bożena Grzyb, inicjatorka akcji oraz 
uczniowie Oliwia Wójcik oraz Konrad 
Podlewski. Ordynator oddziału, doktor 
Jan Józefczuk powiedział, że mikołajkowe 
prezenty dla chorych dzieci są rodzajem 
terapii, a wszystkich, którzy biorą udział 
w  akcji uczą wrażliwości i empatii. Z pew-
nością tak jest. Czynienie dobra innemu 
człowiekowi ubogaca również tych, którzy 
je czynią.

Jolanta Bzduch

15 stycznia 2018r w naszej szkole z inicja-
tywy wychowawczyni klasy IIIc Pani Boże-
ny Grzyb odbyło się klasowe ,,Spotkanie 
z gwarą’’, które poprowadził Pan Andrzej 
Cebula, regionalista i przewodnik Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego 
z Andruszkowic. Podczas spotkania ucznio-
wie dowiedzieli się czym jest gwara i co ją 
wyróżnia. Zapoznali się również z gwarą 
koprzywnicką oraz hasłami zawartymi 
w  ,,Słowniku gwary sandomierskiej’’ autor-
stwa gościa. W słowniku ujętych jest blisko 
1110 haseł, które zostały zgromadzone na 
podstawie rozmów i konsultacji ze starszy-
mi ludźmi. Większość z nich stanowią słowa 
już nieznane, zupełnie zapomniane. Słow-
nik to efekt siedmiu miesięcy pracy autora. 
Na swoim koncie Pan Andrzej ma kilka pu-
blikacji, ale ta najnowsza to prawdziwy rary-
tas, podbija serca dorosłych i dzieci. Gwara, 
jak mówi autor, jest piękna i jednocześnie 
trudna. Zainteresowanie tym zjawiskiem 

to efekt patriotyzmu lokalnego. Ważne 
jest to, aby przekazać zapomniane słowa 
i  zwroty następnym pokoleniom .Teraz już 
garstka starszych mieszkańców naszego 
regionu posługuje się gwarą. Gwara staje 
się coraz mniej zrozumiała dla młodych. Nie 
powinniśmy się jej wstydzić, ponieważ jest 
to nasze bogactwo.     Pasją Pana Andrzeja 
oprócz pisania jest też kolekcjonowanie że-
lazek. W ciągu 15 lat uzbierał ich ponad 200. 
Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej 
atmosferze i cieszyło się dużym zaintereso-
waniem wśród dzieci.  

Bożena Grzyb

W piątek 27 X 2017r. w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Koprzywnicy odbyła 
się uroczystość ślubowania klas pierw-
szych. Przez ten pierwszy, jakże ważny 
etap edukacji szkolnej poprowadzą dzieci 
nauczycielki- p. Ewa Dziuba i p. Elżbieta 
Kalinowska. Część artystyczną w wykona-
niu pierwszaków otworzył polski taniec 
narodowy- polonez. Potem dzieci prezen-
towały swoje umiejętności recytatorskie 
i wokalne. Kolejnym punktem spotkania był 
akt Ślubowania i Pasowania. W trakcie skła-
dania ślubowania wszyscy pierwszoklasiści 
obiecali być dobrymi uczniami i wspaniały-
mi kolegami, swym zachowaniem i  nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 
Po uroczystej przysiędze zostali pasowani 

12 stycznia 2018 roku uczniowie naszej 
szkoły odwiedzili podopiecznych Środo-
wiskowego Domu Samopomocy Fundacji 
La Zebra w Krzcinie. Z otwartym sercem 
i kolędą na ustach, młodzi artyści przebra-
ni za Maryję, św. Józefa, anioły, pastuszków 
i królów opowiedzieli nie tylko o Bożym 
Narodzeniu, ale też o tym, że warto kochać 
innych ludzi. Tym samym podtrzymali świą-
teczną atmosferę panującą wśród senio-
rów od kilku tygodni. Podczas spektaklu 
na wielu twarzach malowała się zaduma, 

FINAŁ AKCJI CHARYTATYWNEJ „PODUSZKA DLA MALUSZKA”

SPOTKANIE Z GWARĄ

„ŚLUBUJĘ BYĆ DOBRYM POLAKIEM”

„czarodziejskim ołówkiem” przez panią wi-
cedyrektor Jolantę Bzduch. Pierwszoklasiści 
w  obecności Dyrekcji Zespołu Placówek 
Oświatowych, zaproszonych gości, star-
szych kolegów i koleżanek, wychowawców 
i rodziców, zostali oficjalnie włączeni do 
społeczności uczniowskiej naszej szkoły. 
Z okazji swojego święta pierwszaki zostały 
obdarowane pamiątkowymi dyplomami 
i prezentami. Jesteśmy przekonani, że ten 
szczególny dzień na długo pozostanie w pa-
mięci dzieci. Wszystkim uczniom klas pierw-
szych życzymy sukcesów w nauce. 

Ewa Dziuba 

WARTO NIEŚĆ RADOŚĆ INNYM

a niektórym łza zakręciła się w oku. Piękna 
ta przyjaźń międzypokoleniowa i wspaniała 
postawa uczniów naszej szkoły. Myśl, któ-
ra przyświecała tej wizycie –„ Warto nieść 
radość innym”, właśnie w takich chwilach 
realizuje się najpełniej. Uczniów przygoto-
wały panie: Agnieszka Kolasińska, Mag-
dalena Komorowska, Jolanta Ordon.
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JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO W KOPRZYWNICY

Aby upamiętnić stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę w naszej szko-
le, gdzie rozbudzanie patriotyzmu jest 
jednym z filarów wychowania dzieci i mło-
dzieży został opracowany Szkolny Program 
Obchodów tej ważnej dla każdego Polaka 
rocznicy. Jednym z jego punktów był pokaz 
historyczny przygotowany przez Grupę Ar-
tystyczną Rekonstrukto zatytułowany „Ku 
niepodległej”, który odbył się 29 stycznia 
2018 roku w sali gimnastycznej naszej szko-
ły. Pokaz był swoistego rodzaju opowieścią 
o tym, jak Polacy walczyli o wolność, honor 
i  ojczyznę. Wzięli w nim udział uczniowie 
klas nauczania początkowego, oraz, w dru-
giej grupie, starsi uczniowie. Walorem po-
kazu było m.in. to, że przedstawione treści 
były dostosowane do wieku odbiorców, tak 
więc uczniowie ciekawie spędzili czas.

Program obejmował:
• wesołą lekcję historii, upamiętniającą dą-

żenia niepodległościowe Polaków,
• stroje z epoki (szwoleżera, powstańca, kosy-

niera, oficera I brygady Legionów Polskich)
• powstanie narodowe - kościuszkowskie, 

okres Księstwa Warszawskiego, listopa-
dowe, styczniowe, I Wojnę Światową,

• kolekcję replik broni używanych przez 
powstańców w I wojnie światowej

• opis życia Polaków pod zaborami
• przybliżenie roli i legendy marszałka Jó-

zefa Piłsudskiego oraz Legionów
• demonstrację żołnierskiego ekwipunku 

i uzbrojenia,
• przekazanie wartości patriotycznych. 

SPOTKANIE UCZNIÓW KLASY IIIC Z PANIĄ REGIONALISTKĄ

17 listopada 2017 roku Szkoła Podsta-
wowa im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy 
obchodziła 50. rocznicę powstania i nadania 
imienia. Uroczystości jubileuszowe rozpo-
częła Msza święta odprawiona w szkolnej 
hali gimnastycznej przez księży absolwen-
tów szkoły: ks. prof. dra hab. Ignacego Bo-
kwę, ks. proboszcza Janusza Krupę, ks. 
proboszcza Ryszarda Podlewskiego, ks. 
emeryta Józefa Stylskiego, proboszczów 
miejscowych parafii: ks. Wiesława Surmę 
i ks. Jerzego Burka wraz z księżmi wika-
riuszami: Pawłem Piędzio i doktorem 
Antonim Drabowiczem. Homilię wygłosił 
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa. W Jubile-
uszu uczestniczyli: poczet sztandarowy ze 
sztandarem Szkoły Podstawowej im. Wła-
dysława Jasińskiego w Koprzywnicy, pan 
Marek Kwitek poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej, pan Zdzisław Nasternak 
radny Rady Powiatu reprezentujący Sta-
rostę Sandomierskiego, gospodarz Mia-
sta i Gminy Koprzywnica pan Marek Joń-
ca, pani sekretarz Urzędu Miasta i Gminy 
Koprzywnica Dorota Kruszec-Nowińska, 
pan Stanisław Pawlik wójt, a potem bur-
mistrz Koprzywnicy w latach 1998-2006, 
pan Stanisław Kućmira – inżynier, który 
przed 50. laty nadzorował budowę szkoły i 6 
stycznia 1967 roku przekazał gotowy budy-
nek społeczeństwu, przewodnicząca Rady 
Miasta w Koprzywnicy pani Aleksandra 
Klubińska wraz z przedstawicielami Rady 
Miejskiej, pani dyrektor Katarzyna No-
wacka reprezentująca Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty, przedstawiciele śro-
dowiska Jędrusiowego, byli dyrektorzy 

szkoły, partnerzy i przyjaciele, których 
reprezentowali państwo Lucyna i  Ma-
rek Majkowscy, dyrektorzy placówek 
oświaty i kultury z terenu miasta i gminy, 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych insty-
tucji z terenu miasta i gminy, absolwen-
ci szkoły na czele z podpułkownikiem 
pilotem Piotrem Ordonem i kapitanem 
Krzysztofem Oszczudłowskim, nauczy-
ciele emeryci, emeryci obsługi i admini-
stracji, nauczyciele aktualnie pracujący 
w Zespole Placówek Oświatowych, pra-
cownicy obsługi i administracji, przed-
stawiciele Rady Rodziców szkoły, spo-
łeczność uczniowska. Uroczystość odbyła 
się pod hasłem „Pamięć o przeszłości ozna-
cza zaangażowanie w przyszłość”. Dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych, w skład 
którego wchodzi szkoła podstawowa, pan 
Mirosław Sarzyński po niezwykle ciepłym 
powitaniu wszystkich uczestników Jubile-
uszu powiedział m.in.: 

„  Pragnę wyrazić uznanie dla wysił-
ku i pracy dyrektorów, nauczycieli, księ-
ży, pracowników administracji i obsługi, 
którzy przez wiele lat tworzyli historię 
i  tradycję szkoły. Prowadzili nas do suk-
cesów, wychowywali, wpajali właściwe 
wartości, wpływali na rozwój szkoły i jej 
pozytywny wizerunek i wysoko postawili 
poprzeczkę następnym pokoleniom. Skła-
dam serdeczne podziękowania nauczy-
cielom i  pracownikom pracującym teraz 
w szkole, za wszystko to, co powstało i po-
wstaje – za wspólne działania dla dobra 
uczniów i społeczności lokalnej. Chciał-
bym, by Szkoła Podstawowa im. Wł. Ja-

sińskiego w Koprzywnicy pozostała – jak 
dotąd – miejscem, w którym zdobywamy 
wiedzę i  umiejętności, rozwijamy talenty 
i odnosimy sukcesy, abyśmy tutaj uczyli 
się mądrości.” Następnie przedstawiciele 
społeczności uczniowskiej złożyli kwiaty 
i zapalili znicz przed płytą Patrona szkoły 
Władysława Jasińskiego. W części artystycz-
nej zebrani wysłuchali humorystycznych 
wierszy i piosenek poświęconych szkolnym 
wspomnieniom. Program został wzbogaco-
ny bardzo ciekawą prezentacją multimedial-
ną na temat historii szkoły. Dyrektor szkoły 
wręczył również nagrody uczniom, którzy 
zdobyli laury w konkursach plastycznym 
i literackim związanymi z obchodami Jubile-
uszu. Następnie zebrani wysłuchali okolicz-
nościowych przemówień i życzeń złożonych 
na ręce dyrektora szkoły przez zaproszo-
nych gości. Na zakończenie pan dyrektor 
podziękował księżom za sprawowaną ofiarę 
Mszy świętej, księdzu kaznodziei za wygło-
szoną homilię, gościom za przybycie, na-
uczycielom, uczniom i pracownikom szkoły 
za pomoc w przygotowaniu uroczystości. 
Każdy gość otrzymał pamiątkowy folder 
o szkole i tarczę szkolną. Ostatnim akordem 
odchodów 50. rocznicy powstania koprzyw-

nickiej podstawówki były: wspólny obiad, 
jubileuszowy tort i wspomnienia o czasach 
minionych snute przy stole w świetlicy 
szkolnej przez emerytów, gości i nauczycieli. 
Swoimi wspomnieniami podzielili się: pani 
Maria Kalinowska, emerytowana nauczy-
cielka języka polskiego, pan Edward Wój-
cik, absolwenci: doktor Marek Majkowski 
i ppłk. pilot Piotr Ordon. Ciepłe życzenia z 
okazji Jubileuszu nadesłali: Świętokrzyski 
Kurator Oświaty pan Kazimierz Mądzik, 
Starosta Powiatu Sandomierskiego pan 
Stanisław Masternak, absolwent szkoły, 
dr hab. Kierownik Zakładu Prawa Ko-
ścielnego i Wyznaniowego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, pan Zdzisław Zarzycki. 
22 listopada w roku jubileuszowym dla spo-
łeczności Szkoły Podstawowej im. Włady-
sława Jasińskiego w Koprzywnicy w obec-
ności dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów, 
pracowników obsługi i administracji na 
placu przed szkołą zostanie zasadzony dąb 
czerwony, jako symbol i pamiątka dla po-
tomnych tych doniosłych, jubileuszowych 
wydarzeń, by wiedzieli, że bycie uczniem, 
absolwentem i pracownikiem Szkoły Pod-
stawowej im. Władysława Jasińskiego w Ko-
przywnicy to powód do dumy!

Jolanta Bzduch

Kolejną uroczystością z cyklu uroczy-
stości i wydarzeń kulturalnych, udziałem 
w której dyrekcja, nauczyciele i społeczność 
naszej szkoły podkreśli rangę obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości bę-
dzie 155 rocznica obchodów potyczki pod 
Sperandą, bitwy powstania styczniowego. 
Speranda to nieistniejąca wioska położona 
na terenie naszej gminy w pobliżu Ciszycy. 
Znajduje się tam obelisk upamiętniający 
walki powstańców styczniowych. Uro-
czyste odsłonięcie obelisku miało miejsce 
22 kwietnia 2012. Pomnik ustawiony jest 
nieopodal przeprawy promowej do Tarno-
brzega i stanowi go okazały głaz granitowy 
z tablicą wykonaną z czarnego granitu. Na 
tablicy został wryty krzyż oraz napis: Glo-
ria Victis (Chwała Zwyciężonym). Obchody 
tego wydarzenia będą miały miejsce 15 
marca. Rozpocznie je Msza św. odprawio-
na w intencji powstańców w kościele p.w. 
Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki 
Wiernych w Łukowcu. Następnie uczestnicy 
obejrzą patriotyczny program artystyczny 
w wykonaniu uczniów naszej szkoły, a także 
wysłuchają prelekcji na temat tamtego wy-
darzenia. Obchody zakończy złożenie kwia-
tów i zapalenie zniczy przy obelisku w Spe-
randzie. Już teraz zapraszamy do wzięcia 
udziału w uroczystości rocznicowej.

Jolanta Bzduch

KU NIEPODLEGŁEJ
Tak o spotkaniu opowiada p. Ewa Juda: 

„8 listopada 2017 roku miałam przyjem-
ność gościć w Zespole Placówek Oświa-
towych w Koprzywnicy. Spotkałam się 
tam z uczniami klasy III c, której wycho-
wawczynią jest Pani Bożena Grzyb. I to 
właśnie ona w porozumieniu z Dyrekcją 
Szkoły zaprosiła mnie na to spotkanie 
z dziećmi. Kluczowym powodem wspo-
mnianego spotkania była uroczystość, 
jaką Szkoła Podstawowa będzie w naj-
bliższym czasie obchodzić- 50- lecie swe-
go istnienia. Na tę okoliczność miałam 
przyjemność napisać i odczytać wier-
szowane życzenia, zawierające w  po-
czątkowej części historię tejże Szkoły. 
Ozdobny wydruk życzeń przekazałam 
na ręce Pani mgr Jolanty Bzduch – Wice-
dyrektora Szkoły. Dzieciom opowiedzia-
łam o sobie, o swojej pasji do pisania, 
o środowisku w którym mieszkam i przy-
jaciołach, dzięki którym mogę tworzyć, 
gdyż dodają mi oni wiary w sens tego, co 
robię. Spotkanie upłynęło w miłej i ser-
decznej atmosferze. Dziękuję wszystkim 
osobom, które się do tego przyczyniły, 
a w szczególności Bożence Grzyb, z któ-
rą się przyjaźnię. Przy okazji miałam 
przyjemność poznać kilku nauczycieli 
z powyższej Szkoły. Szkoła piękna, dzie-
ci sympatyczne, kadra pedagogiczna na 
wysokim poziomie. Miałam też możli-
wość poznać wyjątkowy smak szkolnej 
kuchni, gdyż zostałam poczęstowana 
gorącym posiłkiem, który jedzą uczące 

się dzieci i młodzież. Pyszny. Podsumo-
wując na ręce Dyrekcji Zespołu Placówek 
Oświatowych w Koprzywnicy składam 
serdeczne podziękowania i gratulacje, 
życząc pomyślności w obranej drodze, 
która jest powodem do dumy tak dla 
uczniów, jak i nauczycieli. Serdecznie 
pozdrawiam Ewa Juda”. Spotkanie po-
zostanie na długo w mojej pamięci oraz 
w pamięci wychowawczyni klasy i uczniów. 
Dziękujemy za możliwość poznania cie-
kawej osoby, którą cechuje bogata oso-
bowość, wysoka kultura osobista i która 
z pasją potrafi opowiadać o swoich zaintere-
sowaniach. Dziękujemy za życzenia z okazji 
Jubileuszu i również życzymy wszystkiego 
najlepszego. Poniżej zamieszczamy wiersz 
jubileuszowy, którego autorką jest nasz zna-
mienity Gość. Miłej lektury!  

J. Bzduch
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Mikołajkowy wyjazd

Uczniom klas czwartych ze Szkoły Pod-
stawowej im. Wł. Jasińskiego w Koprzyw-
nicy św. Mikołaj przyniósł już prezenty. 
01 grudnia 2017 r. dzieci z klas czwartych 
wzięły udział w integracyjnym wyjeździe 
do Tarnobrzega. Z uśmiechami na twarzach 
i  w mikołajkowych czapeczkach wyjechały 
spod szkoły o godz. 8.00. Pierwszym punk-
tem programu była wizyta w zabytkowym 
zamku Tarnowskich na Dzikowie, w  któ-
rym z okazji uczczenia pierwszego flisu na 
Wiśle   uczniowie obejrzeli stałą ekspozy-
cję przybliżającą zwiedzającym królową 
polskich rzek. Dzieci z zainteresowaniem 
przyglądały się przestrzennej dioramie 
obrazującej piaszczysty brzeg Wisły z mo-
delami zwierząt i roślin, nie mogły też ode-
rwać oczu od potężnego 1000- litrowego 
akwarium z żywymi rybami i skorupiakami 
wiślanymi. Uwagę uczniów przykuły duże 
terraria z żywymi jaszczurkami, zaskrońcami 
i żółwiami, długo wsłuchiwały się również 
w odgłosy ptaków i zwierząt umieszczo-
nych na tablicach interaktywnych. Dzieci 
były zadowolone, że w taki właśnie sposób 
mogły włączyć się w obchody Roku Rzeki 
Wisły 2017. Kolejnym punktem programu 
mikołajkowego wyjazdu była projekcja ani-
mowanego filmu pt. ,,Pierwsza gwiazdka”, 
który wprowadził dzieci w bożonarodze-
niowy klimat. Jest to bowiem historia naro-
dzin Jezusa opowiedziana z perspektywy 
zwierząt. Głównymi bohaterami opowieści 
– oprócz Maryi, Józefa i Bożej Dzieciny jest 

Karnawał to miła tradycja przepełniona 
muzyka i zabawą, nieodłącznym elemen-
tem tego okresu są bale.

Dlatego też bal karnawałowy dla przed-
szkolaków to dzień niezwykły. Jest atrakcja 
bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą 
im wielu przeżyć i radości. Na długo wcze-
śniej nasi wychowankowie przygotowywali 
się do niego, wykonując maski karnawało-
we, ćwicząc kroki taneczne tańców trady-
cyjnych i nowoczesnych oraz znane przed-
szkolne pląsy.

W końcu nadszedł długo wyczekiwany 
dzień 08.02.2018r. – Dzień Balu Karna-
wałowego. Tego dnia do przedszkola „ Pod 
Sosnami” zawitały; „ Królewny, Księżniczki, 
Śnieżynki, Wróżki, Kwiatuszki, Małe syrenki, 
piękne  panienki” i „ Książęta, Królewięta – 
przemiłe chłopczęta, Zorro i rycerze, Batma-
ny, Spajdermeny, mocne i wesołe chłopaki”.

Przedszkolaki świetnie się bawiły uczest-
nicząc w tańcach i zabawach. Podczas odpo-
czynku od wspaniałej zabawy brały udział 
w  konkursach przygotowanych specjalnie 
na ta okazje. Po chwili odpoczynku muzyka 
znów porwała dzieci do muzyki tanecznej. 
Bajkowe postacie w które wcieliły się byli 
absolwenci przedszkola Natalia Kawecka, 
Natalia Kaczorowska, Marcelina Klimo-
wicz, Ilona Ordon i Michał Janicki, zaprasza-
ły dzieci do wspólnej zabawy i korowodów.

Atrakcja po raz pierwszy na tegorocz-
nym balu była „Fotobudka”, w której dzieci 
miały możliwość pozowania do zdjęć – Kar-
nawał 2018.

„Jak co roku w karnawale przedszkolaki z Przedszkola 
„Pod Sosnami” w Koprzywnicy bawią się wspaniale”

Kiedy czas balu dobiegł końca dzieci 
z wielkim żalem opuszczały salę balowa. Na  
pamiątkę każdy  otrzymał pisemne podzię-
kowania za wspaniałą zabawę.

Nauczycielki Anna Ciach, Ewa Kornac-
ka, Grażyna Milarska i Iwona Staszczak- 
Zwolaska odpowiedzialne za tegoroczny 
bal dołożyły wszelkich starań, by wystrój 
sali balowej, konkursy, tańce i pląsy wpro-
wadziły dzieci w radosny bajkowy nastrój 
oraz zachęcały do wspólnej, wesołej zaba-
wy. Nad oprawa muzyczna tegorocznego 
balu czuwał pan rytmik Paweł Łach.  

Wspólna zabawa wszystkich przed-
szkolaków z przedszkola „ Pod Sosnami” 
przyniosła wiele radości, niezapomnianych 
wrażeń- a to był główny cel balu.

Dziękujemy naszym wychowankom 
i  rodzicom za zaangażowanie w przygoto-
wanie pięknych balowych strojów, a absol-
wentom za umilenie zabawy swym młod-
szym kolegom.

Zapraszamy na kolejny bal karnawało-
wy już za rok.

AC, EK, GM, IS-Z.

pewien osiołek o imieniu Bo, który pragnie 
czegoś więcej niż codzienna praca w młynie. 
Pewnego dnia ucieka. I tak zaczyna się przy-
goda jego marzeń. W wędrówce, szlakiem 
wytyczonym przez Gwiazdkę towarzyszą 
mu przyjaciele: biały gołąbek, owieczka 
i trzy wielbłądy. Wszystkie zwierzęta stają się 
bohaterami największej historii, jaką kiedy-
kolwiek opowiedziano- pierwszego Bożego 
Narodzenia. Wychowawcy mają nadzieję, 
że po projekcji filmu uczniowie zapamiętają 
z niej to, co w ich wieku w tradycji świętowa-
nia Gwiazdki jest najważniejsze- okoliczno-
ści narodzin Jezusa i powód składania sobie 
życzeń i  wręczania prezentów. Po projekcji 
filmu nadszedł czas na zajęcia ruchowe. 
Yupi Park to miejsce, gdzie okrzyki radości 
dało się słyszeć przez cały czas beztroskiej 
zabawy. Sala dostosowana do grupy wieko-
wej, bezpieczny sprzęt dawały możliwość 
wykorzystania niespożytej energii dzieci. 
Wybuchy śmiechu wypełniały sale Yupi Par-
ku. Uczniowie byli zadowoleni, ponieważ 
przyjemnie i pożytecznie spędzili swój wol-
ny czas. Postarały się o to wychowawczy-
nie: pani Beata Dębowska, pani Barbara 
Miklas i pani Ewa Tenderenda. Opiekę na 
grupą sprawowała również pani Agnieszka 
Kolasińska. 

Beata Dębowska

Coroczną Wieczornicę wigilijno-świą-
teczną w tym roku przygotowała wraz z gru-
pą 6-latków wicedyrektor ZPO pani Marta 
Marczewska, opracowała scenariusz oraz 
scenografię, koordynowała i organizowała 
spotkanie. Śpiewu kolęd w języku angielskim 
nauczyła dzieci pani Małgosia Czechowska 
nauczycielka języka angielskiego.  

Tegoroczna wieczornica odbiegała 
charakterem od poprzednich. Uczestnicy 
spotkania stanowili swoisty krąg – dzieci, 
zaproszonych gości, przyjaciół przedszkola, 
rodziców oraz naszych pracowników– gro-
madzący się i jednoczący wokół Świętej Ro-
dziny, będącej centrum spotkania. 

Scenariusz oparty został na utworach li-
terackich uznanych autorów – ks. Jana Twar-
dowskiego, C.K. Norwida, J.V. Eichendorfa, 
Matki Teresy z Kalkuty, K.I. Gałczyńskiego, T. 
Kubiaka, M. Terlikowskiej, L. Krzemienieckiej, 
o. Franciszka Czarnowskiego i innych. Wiersze 
recytowali: M. Marczewska, M. Czechowska 
oraz goście i przyjaciele przedszkola – Zenon 
Papka wiceprzewodniczący RMiG, Dorota 
Kruszec - Nowińska sekretarz gminy, Alicja 
Stępień dyrektor MGOKiS w  Koprzywnicy, 
Edyta Partyka wiceprzewodnicząca Rady 
Rodziców, Iwona Stefaniak przewodnicząca 
Rady Rodziców, Janusz Ćwiertnia, Ks. Jerzy 
Burek proboszcz parafii p.w. Św. Floriana, Do-
rota Michalik, Katarzyna Załucka oraz dzie-
ci z gr. 6-latków. Uczestników wieczornicy po-
łączył wspólny śpiew tradycyjnych polskich 
kolęd przy akompaniamencie muzycznym 

gitary i organów elektrycznych, wykonanym 
przez pana dyrektora ZPO Mirosława Sa-
rzyńskiego oraz pana Pawła Łacha nauczy-
ciela rytmiki. 

Wszyscy uczestnicy współtworzyli 
to piękne kameralne spotkanie. Nastrajał 
śpiew kolęd oraz recytowane wiersze w wy-
konaniu dorosłych i dzieci. Szczególnych 
wrażeń dostarczyła wszystkim swoją recy-
tacją wiersza L. Krzemienieckiej „Wigilijny 
wieczór” Gabrysia Żuraw. Dziewczynka 
zachwyciła dykcją, właściwą intonacją i tem-
pem mowy. Pięknie oddała charakter recy-
towanego utworu. 

Naszą uroczystość uświetnili swoja obec-
nością Znakomitymi Gośćmi – pan Marek 
Kwitek poseł na Sejm RP, pan dr Adam Ere-
chemla prorektor WSHP w Sandomierzu 
oraz pracownicy Uczelni pani Izabela Dzie-
ciuch i pan Krzysztof Nowak, pani Alek-
sandra Klubińska przewodnicząca RMiG 
Koprzywnica oraz Radni Agnieszka Ordon 
i  Paweł Jasiński, pani Jolanta Bzduch wi-
cedyrektor ZPO w Koprzywnicy panie Mał-
gorzata Mazur i Barbara Rewera –GZEASiP 
w Koprzywnicy, pani Lucyna Majkowska 
kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 
w Koprzywnicy, pan Andrzej Strojnowski 
Komisariat Policji w Koprzywnicy. 

Jak określili nasi przyjaciele „Było świą-
tecznie, poetycko, wzruszająco”. 

TU MOŻNA ZOBACZYĆ uroczystość   https://
www.youtube.com/watch?v=VLVlxjyEp0Y&feature-

=youtu.be 
M.M.

Przedszkole „Pod sosnami”  w Koprzywnicy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Gnieszowicach

„Kolęda niebiańskim piórem pisana”
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Królowej w Gnieszowicach

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka to szczególne 
święto w naszej szkole. Uczniowie poprzez 
wiersze, piosenki, laurki i słodkie upominki 
chcą wyrazić wdzięczność i podziękować 
Babciom i Dziadkom za obecność w ich ży-
ciu oraz za trud jaki wkładają w ich wycho-
wanie.

Wieczerza Wigilijna

 21 grudnia 2017r. w naszej szkole odbyła 
się wigilia szkolna, która już na stałe wpisała 
się do kalendarza szkolnych imprez. Wigilia 
jest w naszej szkole dniem szczególnym, 
na który czekamy przez cały rok. Na tak 
ogromnej rangi uroczystość przybyli licznie 
dostojni goście, rodzice, nauczyciele oraz 
dzieci. Wigilię rozpoczęliśmy programem 
jasełkowym. To przepiękne słowno – mu-
zyczne widowisko przeniosło nas w  klimat 
Bożego Narodzenia i wydarzeń, które miały 
miejsce ponad dwa tysiące lat temu w Betle-
jem. Po prezentacji programu artystyczne-
go głos zabrali licznie przybyli goście. Pły-
nęły składane z głębi serc życzenia, uśmiech 
gościł na wszystkich twarzach. Moment 

Zabawa andrzejkowa

W ostatni listopadowy czwartek odbyła 
się w naszej szkole zabawa andrzejkowa. 
Młodszych i starszych uczniów bawili ani-
matorzy. Klasy 4 i 6  przygotowały wróżby 
i zabawy andrzejkowe dla uczniów naszej 
szkoły. Impreza była wyjątkowa.

Warsztaty edukacyjne „Od uprawy do potrawy”

Wycieczka do Krakowa oraz do Kopalni Soli w Wieliczce

Ślubowanie

Dnia 26 października 2017r. w obecności 
rodziców, nauczycieli, uczniów i zaproszo-
nych gości, odbyło się uroczyste ślubowa-
nie klasy pierwszej.

Wszystkich zebranych w pięknie przy-
strojonej sali gimnastycznej przywitała pani 
dyrektor Jolanta Struska.

Uroczystość przebiegła według scena-
riusza, w którym najmłodsi ruszają w daleki 
rejs, pełen przygód, odwiedzając kolejne 
wyspy – Recytacji, Śpiewu, Patriotyczną, 
Umiejętności i Gimnastyki. Dopiero, gdy, 
mali marynarze dzielnie pokonali wszystkie 
rafy i mielizny, poradzili sobie z wszystkimi 
zadaniami zostali dopuszczeni do ślubowa-
nia.

Warsztaty -Bierz się do ROBOTY

Dzień Edukacji Narodowej oraz Święto Szkoły

ten był wyjątkowo wzruszający i podkreślał 
rodzinną atmosferę, jaka panuje w  naszej 
szkole. Kolejnym etapem uroczystości była 
wieczerza wigilijna. Na stołach nie zabra-
kło tradycyjnych wigilijnych potraw. Po raz 
kolejny mogliśmy poczuć niesamowitą at-
mosferę niemal rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia.

17 listopada uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Gnieszowicach wzięli udział 
w  warsztatach edukacyjnych „Od uprawy 
do potrawy” organizowanych przez TESCO.

Z przedstawicielem sklepu – naszym 
przewodnikiem, wyruszyliśmy na ekspedy-
cję podczas, której poszukiwaliśmy na hali 
sklepu ukrytych naklejek do piramidy zdro-
wia. Rozmawialiśmy o produktach zdrowych 
dla naszego organizmu. Próbowaliśmy róż-
nych smaków: kalarepy, rzodkiewki, orze-
chów, suszonych owoców. Zastanawialiśmy 
się, z czego zrobione są różne kasze i płatki. 
Dowiedzieliśmy się, skąd pochodzą różne 
owoce i jak daleką podróż muszą przebyć, 
byśmy mogli je zjeść. Nasz Pani Przewodnik 

nauczyła nas jak odczytywać etykiety i na co 
zwracać uwagę przy wyborze produktów. 
Gdy znaleźliśmy wszystkie naklejki, zrobili-
śmy wspólna piramidę zdrowia. Na koniec 
wspólnie przygotowaliśmy zdrowy posiłek 
z jogurtu naturalnego i owoców.

Nasza wyprawa była bardzo udana.

8 listopada uczniowie naszej szkoły 
spędzili w grodzie Kraka. Pierwszym punk-
tem naszej wycieczki była wizyta w Teatrze 
Współczesnym. Obejrzeliśmy tam spektakl 
„Wyspa skarbów” oraz wzięliśmy udział 
w  warsztatach teatralnych, które pokazały 
nam, jak ważnymi elementami sztuki te-
atralnej są mimika i gest. Naszymi ciałami 
stworzyliśmy niezwykle sugestywne scenki 
inspirowane przedstawieniem.

Następnie dotarliśmy na Rynek, gdzie 
tradycyjnie przypomnieliśmy sobie kościół 
Mariacki, Sukiennice i pomnik Adama Mic-
kiewicza.

Ostatnim punktem wycieczki była Ko-
palnia Soli w Wieliczce. Swoją przygodę 
zaczęliśmy od szybu Daniłowicza, gdzie 
poznaliśmy naszego przewodnika, który 
podczas całej wędrówki opowiadali nam 
o historii i tajemnicach kopalni.

Na początek musieliśmy pokonać aż 
380 schodów w dól, co było dla nas nie lada 
wyzwaniem. Zwiedziliśmy prawie 20 komór, 
z czego najpiękniejsza była kaplica św. Kin-
gi, gdzie zrobiono nam pamiątkowe zdjęcie. 
W sumie dzielnie pokonaliśmy prawie 4 km 

trasy i prawie 800 schodów. Mogliśmy na 
własne oczy zobaczyć symulację wybuchu 
metanu, posłuchać kompozycji Fryderyka 
Chopina nad jeziorem solankowym, a także 
zobaczyć niezwykłą prezentację multime-
dialną, w której pokazano nam pracę gór-
ników. Widzieliśmy także dawne maszyny 
potrzebne do wydobywania soli. Na koniec 
wsiedliśmy do wind, które zabrały nas z po-
wrotem na powierzchnię. Mamy nadzieję, 
że uda nam się jeszcze tam kiedyś wrócić.

Po programie artystycznym pani dy-
rektor uroczyście pasowała uczniów, którzy 
ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać 
o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”.

Zaproszeni goście wręczyli pierwszokla-
sistom pamiątkowe dyplomy oraz prezenty.

Uroczystość przebiegła w miłej i ser-
decznej atmosferze i na długo pozostanie 
w pamięci naszych najmłodszych uczniów.

Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Kró-
lowej w Gnieszowicach udało się pozyskać 
dofinansowanie w ramach projektu „Meet 
and code” na wsparcie organizacji Europej-
skiego Tygodnia Kodowania w szkole. Dzię-
ki temu prestiżowemu wydarzeniu w naszej 
szkole odbędzie się wiele zajęć mających na 
celu przybliżenie dzieciom tematyki progra-
mowania i tym samym przygotowanie ich 
do wyzwań szybko zmieniającego się świa-
ta cyfrowego. Pozyskane dofinansowanie 
zostało przeznaczone na zakup robotów: 
Photon, Lego Education WeDo , Ranger oraz 
6 tabletów .

Pierwsze zajęcia odbyły się w poniedzia-
łek 16 października 2017r. z robotem Pho-
tonem. Warsztaty odbyły się w najbardziej 
atrakcyjnej formie – poprzez zabawę, dając 
jednocześnie możliwość wykorzystania ta-
bletów. Emocje i radość towarzysząca na-
szym uczniom podczas zajęć były bezcenne.

Robot Photon jest pierwszym na świe-
cie interaktywnym robotem, który rozwija 

się razem z dzieckiem. Uczy podstaw pro-
gramowania, pokazuje najnowsze techno-
logie oraz rozwija logiczne myślenie i kre-
atywność.

Photon jest całkowicie polskim robo-
tem. Może być programowany za pomocą 4 
graficznych języków programowania. Pho-
ton poznaje świat dzięki swoim 10 progra-
mowalnym czujnikom.

Inicjatorami Meet and Code są firma 
SAP, niemiecka organizacja Haus des Stiftens 
gGmbH oraz inni partnerzy sieci TechSoup 
Europe, będącej częścią sieci TechSoup Global.

Zajęcia dla dzieci są bezpłatne

16 października 2017r obchodziliśmy 
w  Niepublicznej Szkole Podstawowej 
w Gnieszowicach 1.rocznicę nadania szkole 
imienia św. Jadwigi Królowej, a także świę-
towaliśmy Dzień KEN.

W asyście zaproszonych gości, rodzi-
ców, nauczycieli, pracowników obsługi 
przysłuchiwaliśmy się i zarazem wpatrywa-
liśmy się w piękny scenariusz tak wzniołlej 
uroczystości. Najpierw uczniowie z kl. IV-VI 
przybliżyli nam postać naszej pięknej i mą-
drej patronki, a następnie przedszkolaki za-
prezentowały swoje umiejętności taneczne 

wykonaniem namiastki naszego narodowe-
go tańca poloneza. Nie zabrakło ciepłych 
słów i życzeń składanych przez gości, rodzi-
ców i dzieci. Na zakończenie uroczystości 
rozkoszowaliśmy się smacznym tortem.
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

,,Są dni pełne radości, szczęścia 
i  uniesień. Ale są też inne - pełne zadu-
my i smutku. I taki jest dzień 1 listopada, 
kiedy to przychodzimy na cmentarze, za-
palamy znicze, wzdychamy i tęsknimy.”

W dniu 30 października przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podsta-
wowej w Niedźwicach wraz z opiekunem 
wybrali się na cmentarz w Koprzywnicy. 
Okres przed Dniem Wszystkich Świętych 
to odpowiedni moment na wspomnienie 
o tych, którzy odeszli od nas, czas na roz-
mowy dotyczące szacunku dla zmarłych. 
Uczniowie zapalili znicze i   minutą ciszy 
uczcili pamięć poległych żołnierzy. 

WIZYTA UCZNIÓW SP NIEDŹWICE NA CMENTARZU NARODOWE DNI BADMINTONA W WARSZAWIE

ZBIERAMY KASZTANY DLA LEŚNYCH ZWIERZĄT - WYNIKI KONKURSU

KIBICUJEMY !!!
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedź-

wicach w niedzielę 26 listopada 2017 roku 
byli kibicami na meczu 9. kolejki Ligi Mi-
strzów 2017/2018 w Kielcach.

Mecz odbył się w Hali Legionów, a wal-
czące drużyny to: PGE VIVE Kielce oraz Paris 
Saint Germain.

Mecz był bardzo wyrównany i zakoń-
czył się wynikiem 29:30 dla gości.

Po meczu nasi uczniowie mieli okazję 
do zebrania autografów i zrobienia sobie 
pamiątkowych zdjęć z zawodnikami m.in. 
Krzysztof Lijewski, Karol Bielecki, Julen 
Aginagalde,Dean Bombac.

Przegraną kielczan zakończyło się spo-
tkanie 9. kolejki Ligi Mistrzów. PGE Vive mu-

SZKOLNE KOŁO 
WOLONTARIATU

Szkolne Koło Wolontariatu działają-
ce w Szkole Podstawowej w Niedźwicach 
zorganizowało w naszej placówce zbiórkę 
żywności. Akcja ta została zorganizowana 
w ramach XIII Zbiórki Żywności Caritas „Tak. 
Pomagam”

Wszystkim darczyńcom dziękujemy!

ŚLUBOWANIE  UCZNIÓW KLASY I

17 października tego roku stał się waż-
nym dniem dla sześciu uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Niedźwicach. Tego dnia stali się 
oni pełnoprawnymi członkami społeczności 
naszej szkoły, dzięki ślubowaniu na ucznia. 

Nie było łatwo dostać się w poczet 
uczniów, gdyż chłopcy musieli udowodnić, 
że lubią i chcą się uczyć. Udało się, udo-
wodnili, że świat śpiewu, zabawy, miłości 
i mądrości nie jest im obcy. Nad wszystkim 
czuwała dobra wróżka, zaś pan dyrektor 
przypieczętował wszystko słowami: „Pasuję 
Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Niedź-
wicach”. 

Taka uroczystość nie mogła się odbyć 
bez prezentów, które uczniom wręczyli:

Wizyta na cmentarzu jest doskonałą 
okazją do przybliżenia uczniom historii na-
szego kraju oraz kształtowania uczuć pa-
triotycznych i szacunku do tradycji.

- przybyła na tę uroczystość pani 
sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica– 
Dorota Kruszec – Nowińska

- przewodnicząca Rady Rodziców – 
pani Elżbieta Graboń

- rodzice uczniów klasy I
Uczniowie wyruszyli w cudowny świat 

nauki z prezentami i życzeniami m.in. od 
księdza proboszcza – Jerzego Burka.

siało uznać wyższość Paris Saint-Germain, 
które okazało się lepsze tylko o jedno tra-
fienie. Mistrzowie Polski do samego końca 
walczyli o zwycięstwo.

Kibice PGE Vive Kielce, przychodząc do 
Hali Legionów, liczyli na wyrównane i stoją-
ce na dobrym poziomie spotkanie. Mieli do 
tego pełne prawo, bowiem na mecz 9. ko-
lejki Ligi Mistrzów przyjechało „naszpikowa-
ne” gwiazdami światowego formatu PSG.

W Szkole Podstawowej w Niedźwicach re-
alizowane są programy piłki ręcznej dla dzieci.

„Gramy w Ręczną” oraz „Dziecięca piłka 
ręczna” stąd nasze wizyty na takich me-
czach oraz zamiłowanie do piłki recznej. 
Dzięki temu, iż dzieci mogły na żywo obej-
rzeć gwiazdy światowego handbalu mają 
możliwość się uczyć od najlepszych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedź-
wicach wzięli udział w Narodowych Dniach 
Badmintona odbywających się na Torwarze 
w Warszawie. Szkołę reprezentowało 17 
uczestników w różnych kategoriach wieko-
wych. Pierwszy etap wydarzenia zgromadził 
młodych badmintonistów z ponad 10 wo-
jewództw. W trakcie 11 godzin rywalizacji 
rozegrano ponad 740 meczów w 10 katego-
riach wiekowych dziewcząt i chłopców. Było 
to nieoficjalnie największy turniej badmin-
tonowy w historii naszego kraju. Młodzież 
pomiędzy pojedynkami mogła zapoznać 
się również z szermierką za pośrednictwem 
zajęć Oli Sochy – czterokrotnej uczestnicz-
ki Igrzysk Olimpijskich. Drugą możliwością 
były sporty siłowe prowadzone przez Mi-
strza Armwrestlingu – Alexa Kurdechę. 
Badmintoniści mogli siłować się na rękę 
na profesjonalnym stole lub rywalizować 
między sobą w przysiadach z obciążeniem. 
Szczególnym zainteresowaniem widzów 
cieszył się turniej VIP, w którym udział wzię-
li m. in. Minister Sekretarz Stanu Andrzej 
Dera, posłowie RP Zbigniew Dolata, Jaro-
sław Krajewski, Dariusz Piątkowski oraz 
Olgierd Cieślik  – Prezes Zarządu Totaliza-
tora Sportowego i Adam Konopka – Prezes 
Polskiego Związku Szermierki. Panom to-
warzyszyły również tuzy polskiego sportu 
– Robert Korzeniowski i Artur Siódmiak. 
Panowie wraz z Olą Sochą i Robertem Ma-
teusiakiem i trenerem Kim Young Manem 
wzięli udział w niespełna godzinnej sesji 

autografów i zdjęć. Równolegle do zmagań 
amatorów i VIP-ów odbyły się turnieje bran-
żowe – służby zdrowia, służb mundurowych 
oraz nauczycieli. Ciekawym wydarzeniem 
był trójmecz ambasad Malezja – Indonezja 
– Rosja zakończony zwycięstwem pierwsze-
go zespołu.

Partnerem Narodowych Dni Badminto-
na było Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wiktoria Kaczmarska w kategorii U-13 
zajęła miejsce V. Weronika Czarnecka 
w kategorii U-15 zajęła miejsce VIII. Oliwia 
Twaróg w kategorii U-13 zajęła miejsce IX. 

W drugim dniu odbyła się lekcja wycho-
wania fizycznego poświęcona badmintono-
wi, którą poprowadził trener reprezentacji 
Niemiec. Dzieci miały możliwość treningu 
i poznania tajników sztuki badmintonowej.  

Po zajęciach sportowych dzieci udały 
się do Centrum Nauki Kopernika.  Centrum 
Nauki Kopernik to nie jest muzeum. Nie 
mam tam gablot ani przewodników. To 
przestrzeń, która inspiruje  do obserwacji, 
doświadczania, zadawania pytań i poszuki-
wania odpowiedzi. 

Szkoła Podstawowa w Niedźwicach po 
raz kolejny wzięła udział w zbiórce kaszta-
nów dla leśnych zwierząt.

Celem akcji jest promowanie nawyków 
ekologicznych wśród dzieci, wykształcenie 
wrażliwości na los zwierząt, a także uczenie 
oszczędnego gospodarowania zasobami 
przyrody oraz dobro zwierząt leśnych.

Kasztany i żołędzie nie tylko symbolizu-
ją nadejście jesieni, nie służą tylko do two-
rzenia ozdób przez dzieci, lecz są również 
dobrym pokarmem dla zwierząt wolno ży-
jących. Od września do października trwała 
zbiórka kasztanów i żołędzi przez uczniów 
naszej szkoły przy olbrzymiej, jak zawsze, 
pomocy naszych wspaniałych rodziców. 
Pomimo, iż w tym roku na wiosnę kasztany 
przemarzły to i tak zebraliśmy niebagatelną 
ilość 385 kg kasztanów. 
I miejsce zajęła  Martyna Sygnet z wyni-

kiem - 180 kg 
II miejsce zajęła  Zuzanna Sieradzka- 56 kg
III miejsce zajęli Jakub Pruś , Mateusz 

Cerkiewicz - 108kg

IV miejsce zajęła Patrycja Ozdoba – 30kg
V miejsce zajęła Amelia Prokop – 10 kg
VI miejsce zajął Kacper Jarosz – 1 kg

Zebrane kasztany i żołędzie zostały 
odebrane przez Koło Łowieckie ,,Ziemia 
Sandomierska” w Beszycach. Umieszczone 
w odpowiednich miejscach, będą w sezonie 
zimowym przysmakiem m.in. dzików, saren, 
jeleni i ptaków. Dzięki temu, że są bogate 
w  witaminy i inne substancje odżywcze, 
pozwolą zwierzętom lepiej przetrwać zimę.

Dziękujemy Kołu Łowieckiemu ,,Ziemia 
Sandomierska” w Beszycach za sfinansowa-
nie wspaniałych nagród dla uczniów. 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
Wystarczy tylko się uśmiechnąć do drugiej osoby. Nic więcej!

21 listopada obchodzony był Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. To dzień 
dobrych uczynków i dobrych emocji. Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day 
i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie „hallo” (cześć) do przynajmniej dziesięciu 
osób dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego 
celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytyw-
nych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości.


