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Na uroczystej gali w dniu 29 maja 2017r. 
w Pałacu Prezydenckim, Prezydent RP An-
drzej Duda wręczył odznaczenia państwo-
we za zasługi w działalności społecznej, 
samorządowej oraz na rzecz społeczności 
lokalnej.

Prezydent podkreślił, że samorząd sta-
nowi jeden z najważniejszych elementów 
ustrojowych Rzeczypospolitej; oznacza 
decentralizację władzy państwowej realizo-
waną poprzez zasadę pomocniczości, czyli, 
że władza powinna być w jak największym 
stopniu w rękach zwykłych ludzi.

W uroczystości wzięli udział m.in. Mar-
szałek Sejmu Marek Kuchciński, szefo-
wa Kancelarii Prezydenta Małgorzata 
Sadurska, Szef Gabinetu Prezydenta 
Krzysztof Szczerski. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda, z okazji Dnia Samorządu Te-
rytorialnego nadał odznaczenia państwo-
we osobom zasłużonym w działalności na 
rzecz rozwoju samorządu terytorialnego 
w Polsce. 

Podczas uroczystości w Pałacu Pre-
zydenckim, za zasługi w działalności spo-
łecznej i samorządowej oraz na rzecz spo-
łeczności lokalnej ZŁOTYM KRZYŻEM 
ZASŁUGI po raz drugi został odznaczony 
Burmistrz Koprzywnicy Marek Jońca.
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W spotkaniu, które odbyło się 16 
maja 2017r. w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Koprzywnicy dotyczącego szkód 
w  uprawach, jakie wywołały kwietnio-
we i majowe przymrozki, wzięła udział 
Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojty-
szek.

Wizyta 
wojewody

c.d. str 2
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Wojewoda wraz z  parlamentarzystami 
Ziemi Świętokrzyskiej: Anną Krupką i Mar-
kiem Kwitkiem oraz przedstawicielami lo-
kalnych władz odwiedziła miejsca w gminie 
Koprzywnica, gdzie wystąpiły największe 
szkody w  uprawach. Włodarze gmin Ko-
przywnica – Burmistrz Marek Jońca, Ło-
niów – Wójt Szymon Kołacz oraz Sambo-
rzec – Wójt Witold Surowiec, przedstawili 
sytuację na terenie poszczególnych gmin. 
Po wizytacji odbyła się konferencja praso-
wa, podczas, której Wojewoda poinformo-
wała o aktualnej sytuacji w całym regionie 
oraz przypomniała o procedurach składania 
wniosków o szacowanie strat. 

Poseł na Sejm RP Marek Kwitek pod-
kreślił, że podczas tegorocznych wiosen-
nych przymrozków najbardziej ucierpiały 

Wizyta wojewody

W dniu 19 czerwca 2017 roku w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy zosta-
ły podpisane umowy na wykonanie prac 
konserwatorskich lub robót budowlanych 
przy zabytkach wpisanych do rejestru za-
bytków. Umowy zawarli Burmistrz Miasta 

Dotacje dla Parafii
i Gminy Koprzywnica Marek Jońca oraz 
Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej 
pw. św. Floriana w Koprzywnicy Ks. Je-
rzy Burek i Proboszcz Parafii Rzymsko – 
Katolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Koprzywnicy Ks. Wiesław Surma.

Gmina Koprzywnica przekazała parafii 
kwotę 20 tysięcy złotych z przeznaczeniem 
na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza 
„Opłakiwanie przez Cystersów: w kościele 
pocysterskim pw. św. Floriana w Koprzywni-
cy oraz kwotę 40 tysięcy złotych z przezna-
czeniem na zabezpieczenie budynku przed 
wilgocią polegającym na odwodnieniu i wy-
konaniu drenażu przy kościele Matki Bożej 
Różańcowej w Koprzywnicy.

gospodarstwa z terenu powiatu sandomier-
skiego. Zwrócił także uwagę na rolę ubez-
pieczeń i fakt, że wciąż zbyt mało rolników 
się ubezpiecza. Poseł zapewnił jednocze-
śnie, że państwo nie zostawi rolników sa-
mych z problemem.

W Urzędzie Miasta i Gminy Koprzywnica 
wojewoda podpisała także z  burmistrzem 
umowy na odbudowę i remont dróg uszko-
dzonych w  wyniku niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych oraz zabezpieczenie wą-
wozów lessowych na łączną kwotę ponad 
800 tys. zł z rezerwy celowej MSWiA. 

W gminie Koprzywnica Wojewoda Aga-
ta Wojtyszek w  towarzystwie parlamenta-
rzystów oraz Burmistrza Marka Jońcy zwie-
dziła również powstającą tam przetwórnię 
owoców.

c.d. ze str 1
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Lista beneficjentów z terenu gminy Koprzywnica, którzy otrzymali „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spo-
łeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej reali-
zowanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej ze środków PROW na 
lata 2014-2020.

1. Stowarzyszenie dla Rozwoju Sośniczan - realizacja operacji pn. „Przebudowa budynku wiej-
skiego w miejscowości Sośniczany” - przyznana kwota pomocy: 99 684,00

2. Fundacja La Zebra w Krzcinie - realizacja operacji pn. „Utworzenie ogólnodostępnego ogro-
du sensorycznego” - przyznana kwota pomocy: 50 795,05

3. Stowarzyszenie przyjaciół dzieci i młodzieży „Omnibus” w Niedźwicach - realizacja opera-
cji pn. „Baw się razem z nami” - przyznana kwota pomocy: 52 600,00

Aktywnie i zdrowo w Sośniczanach
W zdrowym ciele zdrowy duch to tytuł 

projektu jaki otrzymało Stowarzyszenie 
dla Rozwoju Sośniczan w ramach konkursu 
grantowego „Działa Lokalnie 2017”. Pro-
gram „Działaj Lokalnie” wspiera projekty, 
które  inicjują współpracę mieszkańców na 
rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzo-
ny z myślą o organizacjach pozarządowych 
oraz grupach nieformalnych, które podej-
mują wspólny wysiłek, aby w ich społeczno-
ściach żyło się lepiej.

Główny celem inicjatywy jest rozwój 
aktywności kobiet w społeczności lokalnej, 
ich większe zaangażowanie w życie wsi 
poprzez społeczne uświadomienie o zdro-
wym stylu życia. Kobiety na wsi wciąż pełnią 
bardzo ważne funkcje: matki i gospodyni, 

odpowiadają też za prawidłowy sposób ży-
wienia rodziny, animują spędzanie wolnego 
czasu oraz mają wpływ na wychowywanie 
i  kształtowanie prawidłowych postaw ży-
ciowych wśród rodzin i młodego pokolenia. 
Poprzez cykl projektowych spotkań z różny-
mi ekspertami zaplanowano uświadomić 
kobiety, min. o tym jak istotną funkcję pełnią 
w domu i rodzinie, jak wielka odpowiedzial-
ność spoczywa na nich, gdy kształtują gusta, 
smaki i przyzwyczajenia żywieniowe swoich 
rodzin, jak ważne jest budowanie dobra 
wspólnego mieszkańców Sośniczan- bycia 
razem, spędzania aktywnie czasu razem. 

Serdecznie zapraszamy do udział w na-
szym projekcie. 

Zespół Projektu

Nowe inwestycje w gminie

4. Stowarzyszenie nasze Dmosice - realizacja operacji pn. „Przebudowa części świetlicy wiej-
skiego w Dmosicach wraz z zagospodarowaniem” - przyznana kwota pomocy: 50 021,00

5. Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy - realizacja operacji 
pn. „Zagospodarowanie terenu przy kościele MBWW w Łukowcu” - przyznana kwota pomo-
cy: 56 000,00 
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OGŁOSZENIE 
Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica  

Serdecznie zaprasza mieszkańców gminy KOPRZYWNICA 
na spotkania dotyczące odnawialnych źródeł energii instalacje fotowoltaiczne, pompy cie-

pła, kolektory słoneczne jako źródło korzyści, oszczędności  dla każdego gospodarstwa.
Spotkania odbędą się:

Data Godz. Miejsce spotkania Mieszkańcy miejscowości

14.07.2017 17:30
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury  

i Sportu w Koprzywnicy Ul. Rynek 39 
27-660 Koprzywnica

Koprzywnica, Zarzecze Cegielnia, 
Sośniczany

14.07.2017 19:30 Remiza OSP w Ciszycy 
27-660 Koprzywnica

Ciszyca, Kamieniec Świężyce, Błonie 
Łukowiec, Krzcin

20.07.2017 17:30
Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Żeromskiego w Niedźwicach 
27-660 Koprzywnica

Niedźwice, Beszyce Zbigniewice Zbignie-
wice -Kolonia Dmosice, Postronna

20.07.2017 19:30 Remiza OSP w Gnieszowicach 
27-660 Koprzywnica Gnieszowice, Trzykosy

Tematem spotkania będzie przedstawienie możliwości i zasad skorzystania z dofinansowania do inwe-
stycji związanych z budową infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źró-
deł odnawialnych tj. m.in. instalacje wykorzystujące energię słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), pom-
py ciepła, biomasa itp. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Program 
ten daje możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinasowania (do 60 %) do kosztów związanych z budową/
przebudową infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym instalacji FOTOWOLTAICZ-
NYCH, dzięki którym możliwa jest produkcja prądu elektrycznego na potrzeby własne gospodarstwa. 

Podczas spotkań, przedstawiciel firmy „VOLTIKA” zaprezentuje szczegóły dotyczące udziału w projekcie 
oraz przedstawi problematykę odnawialnych źródeł energii.

Tematem spotkań będzie jak:
• Produkować prąd elektryczny na własne potrzeby i sprzedaż
• Nie płacić rachunków za prąd lub maksymalnie zmniejszyć ich wartość
• Ogrzewać dom i wodę nawet gdy nie świeci pełne słońce
• Obniżyć koszty funkcjonowania gospodarstwa
• Skorzystać z dotacji na realizację inwestycji
Po udziale w spotkaniu, osoby zainteresowane będą proszone o wypełnienie stosownej ankiety, w której 

można będzie określić swoje preferencje co do rodzaju ewentualnej inwestycji. Ankieta ta dostępna jest w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy oraz na stronie internetowej: www.koprzywnica.eu. Po wypełnieniu i 
podpisaniu prosimy o dostarczenie ankiety do Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy.
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Obchody 226 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja rozpoczęła Msza 
św. odprawiona za Ojczyznę o  godzinie 
12.00 w  kościele pod wezwaniem św. 
Floriana w  Koprzywnicy.  We wspólnej 
modlitwie uczestniczyły poczty sztandaro-
we, władze samorządowe z  Burmistrzem 
p. Markiem Jońcą, dyrektorzy szkół, dyrek-
torzy i pracownicy instytucji z ternu miasta 
i  gminy, nauczyciele i  uczniowie, strażacy, 
mieszkańcy, goście. Mszy świętej przewod-
niczył proboszcz parafii p.w. św. Floriana 
w  Koprzywnicy ks. Jerzy Burek. Na wstę-
pie podkreślił, że Msza św. jest sprawowana 
z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja, ale również w modlitwie wspomi-
na się ofiary zbrodni katyńskiej z 1940 roku, 
a także 47 mieszkańców Koprzywnicy i oko-
licznych wiosek rozstrzelanych przez hitle-
rowców w  1943 roku w  Koprzywnicy, jak 
również ofiary katastrofy nad Smoleńskiem 
z 2010 roku.  Po Mszy świętej nastąpiła dru-
ga część uroczystości patriotycznej. Delega-
cje złożyły kwiaty przy Pomniku Jędrusiów 
i  Obelisku Prezydenckim upamiętniającym 
ofiary katastrofy smoleńskiej z  2010 roku. 
Następnie uczestnicy obchodów  rocznico-
wych udali się pod Koprzywnicki Mur Stra-
ceń, gdzie odśpiewano hymn państwowy, 
złożono kwiaty, a  po wspólnej modlitwie 
poprowadzonej przez ks. proboszcza Jerze-
go Burka, wysłuchano przemówienia bur-
mistrza p. Marka Jońcy. W pierwszej czę-
ści przemówienia pan burmistrz przywołał 
fakty historyczne poprzedzające uchwale-
nie Konstytucji 3 Maja, następnie podkreślił 

OBCHODY 226 ROCZNICY UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA

jej znaczenie i  wyjątkowość. Szczególnie 
uwypuklił jej postępowość i  ponadczaso-
wość. Wskazał na konieczność czerpania 
dobrych wzorów z  idei Konstytucji 3 Maja, 
kształtowania i  budowania społeczeństwa 
zaangażowanego w  służbę dla dobra na-
szej Małej Ojczyzny, jaką dla nas jest Ko-
przywnica. M. in. powiedział: „Konstytucja 
3 Maja była ostatnią wolą i testamentem 
gasnącej Ojczyzny. Podczas trudnych lat 
zaborów dawała Polakom nadzieję na 
wolność i niepodległość. Patrząc na Kon-
stytucję 3 Maja z  perspektywy obecnego 
czasu mamy świadomość, ile pracy czeka 
nas jeszcze, aby zdobytą wolność rozwijać 
dla Polski i naszej  Małej Ojczyzny. Dziś nie 
możemy jednak żyć tylko wspomnienia-
mi minionej wielkości, minionego czasu, 
ale również codzienną pracą dla dobra 
kraju i  swojej Małej Ojczyzny, także po-
przez kultywowanie tradycji, wychowanie 
młodego pokolenia w  duchu patriotycz-
nym i  w  duchu poszanowania drugiego 
człowieka.   Mamy świadomość trudnych 
wyzwań. Jesteśmy w  trakcie wdrażania 
zmiany w systemie edukacji, którą wpro-
wadza rząd pani premier Beaty Szydło. Je-
stem przekonany o potrzebie przeprowa-
dzenia takiej reformy, również w naszym 
miejsko – gminnym systemie oświaty. 
Dlatego utworzyliśmy szkołę branżową 
I  stopnia. Likwidując Zespół Szkół Ogól-
nokształcących utworzyliśmy Zespół 
Placówek Oświatowych, w  skład którego 
wchodzi Szkoła Podstawowa w Koprzyw-
nicy, Przedszkole „Pod Sosnami”, Szkoła 

Branżowa I  stopnia i  Liceum Ogólno-
kształcące. Jako samorząd stawiamy na 
przedsiębiorczość. Cieszymy się z budowy 
przetwórni w  Koprzywnicy, która wnosi 
ogromny potencjał  inwestycyjny. Powsta-
nie ponad 40 miejsc pracy, przyniesie zna-
czące wpływy podatkowe, zaś przerób 
ponad 100 tysięcy ton jabłek to szansa dla 
sadowników i ogrodników na zbyt i lepsze 
ceny. To właśnie przetwórnia stała się in-
spiracją do powstania szkoły branżowej. 
Podpisanie listu intencyjnego upoważnia 
do   wyrażenia woli współpracy ze szkołą 
o  podobnym profilu na terenie Niemiec. 
Rozpoczynamy w  najbliższym czasie re-
alizację największej inwestycji w  naszej 
gminie, budowę kanalizacji w  8 miejsco-
wościach i  rozbudowę oczyszczalni ście-
ków. Na ten cel otrzymaliśmy ponad 22 
mln dofinansowania z  Urzędu Marszał-
kowskiego w  ramach RPO. Równolegle 
staramy się o  środki na zainstalowanie 
120 przydomowych oczyszczali ścieków 
w  trzech sołectwach. Stale poprawiamy 
bezpieczeństwo p.poż,   przeciwpowo-
dziowe. Za ponad 800 tysięcy zakupiliśmy 
samochód strażacki i  wysokowydajną 
pompę dla OSP Ciszyca. Wybudowaliśmy 
w ubiegłym roku ponad 5 km dróg gmin-
nych. W tym roku rozpoczęliśmy budowę 
ponad 5 km odcinków dróg za ponad 1,3 
mln zł ze środków przyznanych przez pa-
nią wojewodę. Dziękujemy zarówno pani 
wojewodzie jak i  panu marszałkowi za 
wysoką ocenę naszych wniosków i  przy-
znane środki.

12 maja 2017 roku władze samorządo-
we Miasta Gminy Koprzywnica, mieszkań-
cy oraz goście wzięli udział w  obchodach 
8 rocznicy pobytu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej śp. prof. Lecha Ka-
czyńskiego w  Koprzywnicy. Uczestniczyli 
we Mszy świętej sprawowanej w  intencji 
Pary Prezydenckiej oraz członków 
delegacji, którzy zginęli w  katastrofie 
nad Smoleńskiem, a  następnie przy 
obelisku prezydenckim zapalono znicze, 
złożono wiązanki kwiatów bukiety biało – 
czerwonych tulipanów, ulubionych kwiatów 
Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej. 
W  swoich wystąpieniach dzień spotkania 
Prezydenta z rolnikami i sadownikami Ziemi 
Koprzywnickiej wspominali: Burmistrz Ko-
przywnicy pan Marek Jońca, Radni Rady 

OBCHODY 8 ROCZNICY POBYTU 
PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W KOPRZYWNICY

Szanowni Państwo, pokorą i  ciężką 
pracą naszej wspólnoty samorządowej, 
naszych mieszkańców, rolników, sadow-
ników wypełniamy testament naszych 
wielkich poprzedników sprzed 226 laty, 
którzy chcieli zmieniać i  reformować 
naszą Ojczyznę. Wypełniamy marzenia 
o  pięknej,   wolnej,   zasobnej   ojczyźnie 
tych, którzy tu, pod tym murem zosta-
li rozstrzelani oraz   tych,   którzy zostali 
zamordowani w  Katyniu, a  także tych ci-
chych bohaterów przewoźników z  Rado-
wąża zamordowanych za pomoc żołnie-
rzom Armii Kraków przy przeprawie przez 
Wisłę. Spełniamy także testament boha-
terskich powstańców z  powstania stycz-
niowego poległych pod Sperandą. Dlate-
go tu jesteśmy każdego roku. Oddajemy 
im hołd, pamiętamy o  ich bohaterstwie, 
dziękujemy i  modlimy się za dar wolnej 
Ojczyzny. Niech to Święto przypomina 
nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się 
trudnego zadania reformy państwa chy-
lącego się ku upadkowi. Niech to Święto 
dostarcza nam też wiele wzorów do na-
śladowania, daje przykłady zachowań 
patriotycznych”.

W dalszej części uroczystościuczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasiń-
skiego w  Koprzywnicy przedstawili krótki 
montaż słowno – muzyczny. Na zakończe-
nie burmistrz p. Marek Jońca podziękował 
wszystkim za udział w  uroczystości. Zgro-
madzeni odśpiewali hymn: „Boże coś Pol-
skę”.

Powiatu: pan Roman Dragan i pan Krzysz-
tof Szaraniec. Były to wspomnienia bardzo 
osobiste i refleksyjne, przepełnione ciepłem 
i serdecznością wobec Niezwykłego Gościa. 
Na zakończenie uroczystości zebrani wy-
słuchali pieśni w wykonaniu Julii Mianow-
skiej ze Szkoły Podstawowej im. Władysła-
wa Jasińskiego w  Koprzywnicy p.t. „Wieża 
modlitwy”. Oto krótkie wspomnienie dnia 
wizyty:  „12 maja 2009 roku kilka minut 
po 12 tej prezydencki helikopter wylądo-
wał na płycie stadionu w  Koprzywnicy. 
Dzień ów był rześki i słoneczny. Prezydent 
Lech Kaczyński wraz z  posłem Przemy-
sławem Gosiewskim, szefem Kancelarii 
Prezydenta Władysławem Stasiakiem 
i  ministrem Pawłem Wypychem udał się 
do klasztoru pocysterskiego, a następnie 
pomodlił się w naszej zabytkowej świąty-
ni. Na placu przy kościele zgromadziło się 
wielu mieszkańców miasta i gminy, wielu 
przyjezdnych, którzy chcieli uczestniczyć 
w  spotkaniu z  głową państwa. Wszyscy 
pamiętamy, jak prezydent spacerował 
wśród ludzi, witał się z nimi, całował dło-
nie ciepło się uśmiechał. Był człowiekiem 

ciepłym, serdecznym z  poczuciem hu-
moru. I  doświadczyliśmy tego podczas 
spotkania 12 maja. Gość został powita-
ny chlebem i  solą przez przedstawicieli 
zespołu Powiślanie i  gospodarza miasta 
gminy – pana Marka Jońcę. Witając pana 
prezydenta, pan burmistrz m.in. powie-
dział: „Koprzywnica, po raz pierwszy od 
prawie 650 lat, od pobytu króla Kazimie-
rza Wielkiego, doczekała się wizyty głowy 
państwa”. Słowa te świadczą, jak ważne 
w życiu naszej małej społeczności było to 
wydarzenie. Z ust prezydenta padły m.in. 
słowa: „Będę robił wszystko, w  ramach 
swoich kompetencji, aby pomóc rolni-
kom”. Prezydent zapowiedział powołanie 
rady do spraw rolnictwa. Zapewnił także, 
że będzie domagał się od rządu utworze-
nia specjalnego programu wsparcia dla 
rolników i  sadowników. Pamiętajmy, że 
Prezydent spotkał się z  sadownikami nie 
po to, aby zdobywać polityczne punkty, 
lecz udowodnić, że władzy zależy na tym, 
aby Polska była krajem silnym, liczącym 
się w świecie.  10 kwietnia 2010 roku pre-
zydent wraz z  małżonką i  innymi człon-

kami delegacji wśród których były osoby, 
które towarzyszyły panu Prezydentowi 
w spotkaniu z sadownikami w Koprzywni-
cy zginął w katastrofie nad Smoleńskiem. 
W 2012 roku został odsłonięty ten właśnie 
obelisk z  płytą upamiętniającą pobyt 
w  Koprzywnicy. W  uroczystości uczest-
niczyli członkowie rodzin osób, które 
towarzyszyły w  2009 roku prezydentowi 
i  zginęły wraz z  nim nad Smoleńskiem. 
W  czasie uroczystości odsłonięcia tabli-
cy burmistrz Marek Jońca podkreślił, że 
obelisk ma być trwałym śladem obu wy-
darzeń, ma przypominać o  nich, zwłasz-
cza młodemu pokoleniu. - Niech każdego 
roku 10 kwietnia i  12 maja będą dniami 
zadumy i  refleksji. Niech to miejsce i  ten 
obelisk otoczą wiązanki białych i czerwo-
nych kwiatów, bowiem Pamięć nie umie-
ra. I  rzeczywiście, każdego roku od tam-
tych wydarzeń spotykamy sie 10 kwietnia 
i 12 maja w tym miejscu, aby uczestniczyć 
we Mszy świętej sprawowanej za ofiary 
katastrofy nad Smoleńskiem, a  następ-
nie, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze przy 
płycie pamięci”.
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ciszycy w gminie Koprzywnica otrzymała 
nowy wóz ratowniczy. 4 maja 2017r. odbyła 
się uroczystość poświęcenia i przekazania 
wozu wraz z wysokodajną pompą podczas 
mszy świętej polowej. Przekazanie wozu 
oprawiono występami artystycznymi, które 
przygotował Dom Kultury w Koprzywnicy. 

Przekazanie samochodu 
OSP Ciszyca

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego 
Związku OSP RP Nr 283/41/2017 z dnia  
6 kwietnia 2017 roku

Dh Jan Materkowski został odznaczony 
Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Strażacy odznaczeni podczas
uroczystości obchodów Święta Strażaka

w dniu 4 maja 2017 roku
Karola Papki
Adriana Piątkowskiego
Adriana Sygneta
Jacka Szymańskiego

Prezydium Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Sandomierzu
Uchwałą Nr 1/17 z dnia 25 kwietnia 2017 
roku  nadało

Odznakę Strażak Wzorowy dla druha
Grzegorza Bednarza
Daniela Dybusa
Roberta Fudali
Arkadiusza Jarosza
Krzysztofa Kasińskiego
Piotra Kwasek
Grzegorza Materkowskiego
Piotra Piątkowskiego
Huberta Rynkowskiego
Marcina Sygneta
Jacka Tworka

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko - 
Gminnego ZOSP RP w Koprzywnicy
Uchwałą Nr 01/2017 z dnia 21 marca 2017 
roku nadało dla druhów:

Odznakę „Za Wysługę 30 lat”
Krzysztofa Parucha
Jerzego Lipy

Odznakę „Za Wysługę 20 lat”
Zdzisława Sabata

Prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Koprzywnicy
Uchwałą Nr 02/2017 z dnia 21 marca 2017 
roku nadało Brązową Odznakę „Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej” dla druhen 
i druhów

Wojciecha Błasiaka
Jagody Domaradzkiej
Konrada Górala
Amelii Graboń
Elizy Graboń
Emilii Sygnet
Martyny Sygnet
Olgi Szymańskiej

Toś Barbara

Uchwałą Nr 2/0/2017 z dnia 24 marca  
2017 roku Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP woj: świętokrzyskiego
n a d a ł o

Złoty medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla druha
Walentego Bochyńskiego
Marka Maleckiego
Zdzisława Sabata

Srebrny medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla druha
Kamila Brudek
Damiana Krępy
Tomasza Żurka

Brązowy medał 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla druha
Tomasza Dziubka
Rafała Głodowskiego
Grzegorza Materkowskiego

Jednostka OSP w Ciszycy należy do kra-
jowego systemu ratowniczo- gaśniczego. 
Ma 14 druhów w pełni przeszkolonych do 
uczestniczenia w akcjach. Do tej pory ochot-
nicy dysponowali 37-letnim samochodem 
strażackim, który często był remontowany, 
a czasami zawodził, dzięki nowemu sprzę-
towi poprawi się jakość pracy druhów, któ-
rzy będą teraz szybsi i skuteczniejsi w dzia-
łaniach.

Burmistrz Koprzywnicy Marek Jońca 
zwrócił szczególną uwagę na znaczenie   
wysokodajnej pompy dla jednostki OSP 
w Ciszycy, która pracuje na terenach nadwi-
ślańskich, zagrożonych podtopieniami.

Nowy pojazd należy do średnich wozów 
ratowniczo- gaśniczych. Zarówno pojazd   
jak i pompę kupiono dzięki dofinansowaniu 
unijnemu z Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

Wianki w Ciszycy
„Tam nad Wisłą w Dolinie...” Już po raz 

kolejny, 24.06.2017r w Ciszycy odbyły się 
„Wianki”.Coroczna uroczystość mająca na 
celu świętowanie najdłuższego dnia w roku 
i kultywowanie pięknych tradycji. Inicjato-
rem tegorocznego wydarzenia było OSP 
Ciszyca, Sołtys oraz mieszkańcy wsi.

O godzinie 19:00 mieszkańcy zebrali 
się na placu OSP Ciszyca. Zarówno mężatki, 
panny oraz dziewczynki wiły wianki, wyko-
rzystując najpiękniejsze kolorowe kwiaty. 
Następnie odbył się przejazd samochodem 
OSP z łodzią nad Wisłę, gdzie przy dźwię-
kach akordeonu puszczano wianki z pło-
nącymi świecami na wodę. Druhowie OSP 
zapewnili mieszkańcom atrakcje przewożąc 
wszystkich chętnych łodzią po Wiśle.

dowano przy muzyce do późnych godzin 
wieczornych.

Na zakończenie uroczystości odbył się 
piknik. Rozpalono ogromne ognisko, pie-

czono kiełbaski oraz ciesząc się pięknym 
wieczorem i wspaniałą atmosferą, biesia-
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11 czerwca 2017 roku w Krzcinie odbyło 
się coroczne Gminne Święto Ludowe Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego oraz Piknik 
rodzinny z okazji Dnia Dziecka, którego 
organizatorami byli Zarząd Miejsko-Gmin-
ny PSL w Koprzywnicy, Rada Sołecka miej-
scowości Krzcin i OSP Krzcin.   Już dawno 
Krzcin nie gościł tylu znamienitych gości. 
Zarówno mieszkańców gminy przybyłych 
na Dzień Dziecka jak i członków oraz sym-
patyków PSL przybyłych na Święto Ludo-
we. Swoją obecnością zaszczycili: Starosta 
Powiatu Sandomierskiego Stanisław 
Masternak, Wicestarosta Wojciech Dzie-
ciuch, Prezes Zarządu Powiatowego PSL 
w Sandomierzu Marcin Piwnik wraz z pre-
zesami zarządów gminnych PSL z terenu 
Powiatu Sandomierskiego, Radny Sejmiku 
woj. Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, 
Przewodniczący Rady Powiatu Sando-
mierskiego Tomasz Huk wraz z radnymi, 
Sekretarz Starostwa Powiatowego Pa-
weł Niedźwiedź, Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych Piotr Martyniak, Dyrektor 
Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach 
Ryszard Nagórny, Prezes Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Sandomierskiej Janusz 
Stasiak, były Dyrektor Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Sandomierzu Adam 
Fura, Naczelnicy Starostwa Powiatowego 
w Sandomierzu i Dyrektorzy instytucji pod-
ległych, Burmistrz Miasta i Gminy Ko-
przywnica Marek Jońca, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Zawichost Andrzej Wzorek, 
były Burmistrz Miasta i Gminy Koprzyw-
nica Stanisław Pawlik, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Koprzywnicy Aleksan-
dra Klubińska wraz z radnymi: Mirosła-
wem Żyłą, Zenonem Papką, Anną Zioło, 
Anną Materkowską, Renatą Chochulską, 
Anną Dziubek, Walentym Bochyńskim, 
Wojciechem Miklasem, Pawłem Jasiń-
skim, Przewodniczący Rady Gminy w Ło-
niowie Antoni Szpak, Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP Bole-
sław Gradziński wraz z delegacją straża-
ków, Prezesi OSP z terenu naszej gminy, 
Przewodniczący Rady Powiatu Izb Rolni-
czych w Sandomierzu Stanisław Dobek 
wraz z Radnymi Świętokrzyskiej Izby 
Rolniczej: Tomaszem Piskorem z Łonio-
wa i Anną Paluch, Dyrektorzy palcówek 
oświatowych: Mirosław Sarzyński, Jolan-
ta Bzduch, Krzysztof Chmielowiec, Maria 
Banaś była Dyrektor ZSO w Koprzyw-
nicy, Alicja Stępień Dyrektor MGOKiS  
w Koprzywnicy wraz z pracownikami, Kie-

Gminne Święto Ludowe 
oraz Dzień Dziecka w Krzcinie
rownik NZOZ Medyk Marek Majkowski, 
Dyrektor Ośrodka dla osób z chorobą 
Alzheimera w Koprzywnicy Lucyna Maj-
kowska, Dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Sandomierzu Aldona Szwa-
gierczak- Stępień wraz z pracownikami. 

Zebranych gości przywitali wspólnie 
radny miejscowości Krzcin, Wiceprze-
wodniczący RM Mirosław Żyła i Sołtys 
Krzcina p. Beata Paruch. Początek pikniku 
z okazji Dnia Dziecka należał do Oli Misiak, 
Oli i Kingi Maleckich, Karoliny Bednarz 
którzy zaprezentowali scenkę kabaretową 
pt. ,,Odrabianie lekcji”.  Ciekawym punktem 
programu był pokaz ratownictwa medycz-
nego w wykonaniu strażaków OSP z Ciszycy 
oraz akcja strażaków z OSP w Koprzywnicy 
- rozcinanie samochodu w celu ratowania 
uwięzionego w nim człowieka. W dalszej 
części swoje umiejętności aktorskie zapre-
zentowali najmłodsi mieszkańcy krzcińskiej 
społeczności, którzy wcielili się w posta-
cie z  popularnych wierszy Jana Brzechwy. 
Nie zabrakło Lenia, Samochwały, Doktora 
i Chorej Żaby, wcielili się w nie: Martyna 
Tkaczyk, Dawid Janiszewski, Kasia Wi-
śniewska, Hubert Dyl, Kamila Floras, 
Szymek Złotek, Dorota Kopeć, Diana 
Żak, Mikołaj Jarosz, Natalia Napieracz. 
To nie był koniec artystycznych popisów 
dzieci, które lubią fantastyczny świat baśni. 
Tym razem zaprezentowali popularną Kró-
lewnę Śnieżkę w nietypowej odsłonie, gdyż 
posługiwali się gwarą śląską. Dla niektórych 
było to nie lada wyzwaniem, ponieważ mó-
wienie w tejże gwarze nie jest łatwe. Tej roli 
podołali: Gabrysia Kulza, Gabrysia Kozik, 
Łucja Skrok, Krystian Bednarz, Kinga Ja-
niszewska, Ania i Ilona Partyka, Kacper 
Złotek, Michał Skrok, Karina Mucha, Mi-
chał Żwirek, Emilka Skóra. 

Salwę śmiechu wśród publiczności 
wzbudzili chłopcy: Bartek Sygnet, Kacper 
Kowalski i Paweł Simko w skeczu ,,Gieł-
da Pracy” prezentując w komiczny sposób 
zatrudnienie pracownika sezonowego. 
Wszystkie przedstawienia przygotowała 
mieszkanka Krzcina p. Anna Skrok, którą 
oglądaliśmy w roli konferansjerki pikniku. 

Oprócz popisów aktorskich nie zabrakło 
również akcentów wokalnych. Swoim głosem 
zebranych gości czarowały Kamila Floras  
i Gabrysia Kozik. Kolejnym punktem pro-
gramu był występ zespołu muzycznego 
uczniów z Gimnazjum w Ślęzakach, którego 
opiekunem jest germanista p. Łukasz Jugo. 
W dalszej części uroczystości zaprezento-
wała się grupa Szafir czyli mażoretki z domu 
kultury w Koprzywnicy, dziewczyny ze stu-
dia wokalnego, grupa taneczna Black- Stars 
a także zespół ludowy Powiślanie, wystąpili 
oni dzięki uprzejmości Dyrektor Alicji Stę-
pień i jej załogi. Najmłodszych nie zawiódł 
p. Zdzisław Sabat, który specjalnie dla nich 
przygotował pokaz pirotechniczny. Atrakcją 
dla najmłodszych okazała się darmowa zjeż-
dżalnia, kiełbaski i słodkości. Na wszystkich 
czekała pyszna darmowa grochówka, którą 
gotowały panie z Rady Sołeckiej pod bacz-
nym okiem p. Danuty Maleckiej.  

Natomiast Święto Ludowe swoim wy-
stąpieniem otworzył Prezes Zarządu 

Miejsko- Gminnego PSL w Koprzywni-
cy i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
w  Sandomierzu Zdzisław Nasternak. 
Przywitał zaproszonych gości i odczytał 
skierowany do uczestników święta list od 
Posła Kazimierza Kotowskiego.  W swoim 
wystąpieniu Prezes odniósł się do tradycji 
corocznych obchodów Święta Ludowego, 
w tym roku przypada, bowiem 122 rocznica 
istnienia Ruchu Ludowego.  Takiej ciągłości 
historycznej oprócz Polskiego Stronnictwa 
Ludowego nie ma żadne ugrupowanie po-
lityczne. Zapisywane dzisiaj karty w historii 
naszego kraju oraz regionu, tylko potwier-
dzają rzetelność i oddanie Ludowców dla 
Biało-Czerwonych barw. Jednoczące się w 
marcu 1931 r. ugrupowania ludowe, włą-
czyły do wspólnej tradycji Święto Ludowe, 
a Kongres uchwalił, że święto całego Ruchu 
Ludowego będzie obchodzone w dzień Zie-
lonych Świątek. Przyjęto również w kanon 
symboli czterolistną koniczynę – atrybut 
szczęścia i nadziei – oraz zielony sztandar. 
Hymnem ludowców jest „Rota”. Szczególnie 
uroczysty i masowy charakter miały obcho-
dy w 1937r. poprzedzające strajki chłopskie, 
które odbyły się w lipcu tego roku. Wówczas 
na polach pod Racławicami zgromadziło się 
blisko 100 tysięcy chłopów.  II wojna świa-
towa przerwała obchody Święta Ludowego, 
ale po wojnie wrócono do jego kontynuacji. 

Możemy być dumni z tego, że PSL, jako 
jedyna partia po okresie transformacji ustro-
jowej posiada reprezentację w parlamencie, 
aż do chwili obecnej - powiedział Prezes. Jest 
obecny w samorządach województw, powia-
tów i gmin. Należy zaznaczyć, że PSL utrzy-
mało jedność, nie pozwoliło podzielić się na 
frakcje i odłamy oraz czynnie działa w wielu 
miejscowościach we władzach samorządo-
wych, dobrze służąc swoim mieszkańcom. 

Następnie głos zabierali zaproszeni go-
ście, dziękując za podtrzymywanie tradycji 
organizowania święta i gratulując organi-
zatorom ich zaangażowania. Wicestarosta 
Sandomierski Wojciech Dzieciuch powie-
dział, że XXI wiek, to czas śmiałych i trudnych 
wyzwań. Kraj dzisiaj bardzo potrzebuje ak-
tywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
sprawnych instytucji państwowych i samo-
rządowych oraz innowacyjnej gospodarki. 
Wszystko w ramach promowanego przez 
PSL nowoczesnego patriotyzmu. Patrioty-
zmu opartego na zachowaniu równowagi 
między potrzebą zmiany, unowocześnienia, 
ale koniecznością szacunku dla tradycji, dla 
historycznie ukształtowanych wrażliwości 
i  przyzwyczajeń. Jest to święto podkre-
ślające wartości narodowe, bez tworzenia 

podziałów i społecznych barier podkreślił 
Starosta.

Prezes Zarządu Powiatowego PSL 
w Sandomierzu Marcin Piwnik podkreślił, 
że spotkanie z okazji Święta Ludowego, jest 
wyrazem szacunku i uznania za codzien-
ną, ciężką pracę, którą   wykonują rolnicy 
i  mieszkańcy wsi. Podczas swojego wystą-
pienia mówił o sytuacji w kraju i o obronie 
samorządów, których podporządkowanie 
jest kolejnym celem obecnej władzy. Siłą 
ludowców są ludzie, w tym młodzi działa-
cze zasilający szeregi partii. Podziękował 
za wspólne działania i inicjatywy służące 
lokalnej społeczności. Wszystkim uczestni-
kom święta przekazał serdeczne życzenia 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym. Głos zabrał rów-
nież Radny Świętokrzyskiej Izby Rolni-
czej z Łoniowa p. Tomasz Piskor, który w 
swoim wystąpieniu odniósł się do trudnej 
sytuacji sadowników, dotkniętych klęską 
tegorocznych przymrozków.  

Święto Ludowe poprowadził Sekretarz 
Zarządu Miejsko Gminnego p. Andrzej 
Krakowiak i zespół Mirosława Łukasie-
wicza. Gwiazdą święta był satyryk ziemi 
kieleckiej Marian Opałko, czyli popularna 
Genowefa Pigwa. Nie obyło się bez oko-
licznościowych przyśpiewek i piosenek 
o  naszych włodarzach. Przebojem święta 
okazała się być piosenka Koko Koko Euro 
spoko w wykonaniu Genowefy Pigwy 
o Prezesie PSL w Koprzywnicy p. Zdzisła-
wie Nasternaku. 

Po części artystycznej przyszedł czas na 
zabawę taneczną pod gołym niebem. 

Obie uroczystości nie miałyby miejsca, 
gdyby nie zaangażowanie i ciężka praca 
dzieci, mieszkańców wsi, strażaków z OSP 
Krzcin i Ciszyca, rady sołeckiej z Krzcina, 
prezesa i członków Miejsko - Gminnego 
Zarządu PSL w Koprzywnicy, Burmistrza 
M i G Koprzywnica Marka Jońcy, MGOKiS 
w Koprzywnicy. Ponadto Dzień Dziecka 
wsparli: Zdzisław Nasternak, Mirosław 
Żyła, Anna Zioło, Adam Fura, Sylwia Mo-
tyl, Paweł Jasiński, Agnieszka Czarnecka, 
Rozalia Listopad, Marianna Abramczyk, 
GSSCh w Koprzywnicy, Hurtowania Kaba-
nos w Machowie oraz p. Paliński z Łążka 
udostępniając auto potrzebne do prezenta-
cji akcji strażackiej.  

Serdeczne podziękowania za czynne 
uczestnictwo i wkład w przygotowanie 
Święta ww. składają organizatorzy: 

Zarząd MGPSL w Koprzywnicy,
Rada Sołecka w Krzcinie,
OSP w Krzcinie
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Aktywnie w Krzcinie
Pierwsza połowa roku obfitowała w wy-

darzenia sportowo rekreacyjne organizo-
wane przez Fundację La Zebra. W  Krzcinie 
odbyły się  obchody Dnia Dziecka i Ko-
przywnickie Zmagania w Sportach Niezwy-
kłych, natomiast w Niedźwicach, gościnnie 
Fundacja już po raz piąty organizowała Mi-
strzostwa Środowiskowych Domów Samo-
pomocy w Tenisie Stołowym.

Pomysłodawcą i organizatorem Mi-
strzostw jest Fundacja La Zebra z Krzcina, 
a  projekt dofinansował Zarząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.

Zawodnicy zmagali się w grach singlo-
wych i deblowych. W tegorocznej edycji 
bezkonkurencyjna okazała się drużyna ze 
Starachowic, jednak nagrody otrzymali 
wszyscy, ponieważ jak podkreślają organi-
zatorzy sam udział w zawodach sportowych 
jest niezwykłym osiągnięciem dla osoby 
niepełnosprawnej. Poziom zawodów, mimo 
że rozgrywki dotyczyły wyłącznie osób 

z niepełnosprawnością, nie odbiegał od za-
wodów sportu kwalifikowanego.

Patronatem honorowym Mistrzostwa 
objęli Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego Adam Jarubas oraz Burmistrz 
Koprzywnicy Marek Jońca. Zawody odbyły 
się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Niedźwicach, placówki od lat współpra-
cującej z Fundacją La Zebra. W rewanżu, jak 
co roku Fundacja La Zebra gościła uczniów 
z  Niedźwic z okazji ich święta. Działanie 
wsparła Gmina Koprzywnica. W tym szcze-
gólnym dniu nie zabrakło uśmiechu na dzie-
cięcych twarzach. Było głośno i kolorowo.

Organizatorzy przygotowani animacje 
z chustą Klanza, kalambury, rozgrywki spor-
towe,  zajęcia plastyczne oraz ognisko i ma-
lowanie twarzy. Na koniec spotkania każde 
dziecko otrzymało prezent.

Spotkanie było zachętą dla dzieci, opie-
kunów do aktywnego i ciekawego spędze-
nia czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Atmosfera festynu przyczyniła się do 
wzmocnienia więzi, poprawy relacji ró-
wieśniczych. Równocześnie festyn  ten to 
wspaniała okazja do integracji dzieci  ze 
środowiskiem osób niepełnosprawnych, al-
bowiem we wszystkie działania zostali włą-
czeni uczestnicy zajęć w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Krzcinie.

Kolejnym przedsięwzięciem były Ko-
przywnickie Zmagania w Sportach Niezwy-
kłych. Tak organizator, Fundacja La Zebra 
zatytułował sportowo-rekreacyjną tą impre-
zę integracyjną W ramach zmagań wszyscy 
chętni mogli wziąć udział w plenerowych roz-
grywkach w darta, boule, warcaby, tenisa sto-
łowego i cymbergaja. Tym razem nie wynik był 
najważniejszy, a sam udział i  dobra zabawa. 
Cel został osiągnięty, o czym świadczy między 
innymi fakt, iż na starcie stanęło ponad 150 
zawodników, również niepełnosprawnych 
uczestników Środowiskowych Domów Samo-
pomocy ze Świniar, Ostrowca Świętokrzyskie-
go, Opatowa, Ożarowa, Połańca, Kleczanowa i 
Krzcina. Projekt dofinansowany przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego był częścią 
akcji „Aktywne Świętokrzyskie”.

Zdzisław Walas Fundacja La Zebra

W domu kultury w Koprzywnicy 
19 czerwca br. przeprowadzony został 
konkurs Piosenki Wakacyjnej i Tury-
stycznej. Wydarzenie to odbyło się po 
raz pierwszy, zaś celem była prezenta-
cja umiejętności i dorobku artystycz-
nego wykonawców, wymiana do-
świadczeń czy świadome uczestnictwo 
w kulturze.

Konkurs polegał na zaśpiewaniu 
przez uczestników jednego, dowolnie 
wybranego utworu o tematyce waka-
cyjnej i/lub turystycznej. Zapachniało 
latem w piosence Lato spaceruje, Smak 
i zapach pomarańczy, Lato pachnące 
miętą. Były także utwory Kapelusze 
mają dusze, Za rzeką nieodkryty ląd oraz 
Rzeka marzeń. 

Soliści zaprezentowali się w kate-
gorii szkół podstawowych i gimnazjum. 
Reprezentanci szkoły podstawowej to: 
Gabriela Kozik (I miejsce), Katarzyna 
Ordon (II miejsce), Katarzyna Kijania 
(ex aequo II miejsce), Julia Mianow-
ska (III miejsce), Dominika Szwed (ex 
aequo III miejsce) – wszystkie solistki 
ze Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Jasińskiego w Koprzywnicy . Natomiast 
gimnazjum reprezentowała Wikto-
ria Krakowiak (I miejsce) zgłoszona 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Sam-
borcu. Komisja wysoko oceniła wyko-
nywane utwory, interpretację, warunki 
głosowe, wokalne i muzykalność oraz 
obycie solistów na scenie. 

Nad przebiegiem zgodnym z regu-
laminem czuwała komisja konkursowa 
w składzie: Wojciech Kawa (przewod-
niczący komisji), Anna Zygmunt (czło-
nek komisji) oraz Michał Sarzyński 
(członek komisji). 

Opiekunom oraz uczestnikom 
dziękujemy za udział i pozytywną at-
mosferę. Gratulujemy i życzymy rozwi-
jania i odkrywania młodych talentów.

Organizatorzy

Już za parę dni… 
weźmiesz plecak 

swój i gitarę

Mistrzostwa Polski Mażoretek
W sobotę, 3 czerwca 2017r., mażoretki z zespołu Szafir z Koprzywnicy, wzięły udział 

w Mistrzostwach Polski Mażoretek, które odbyły się na hali sportowej MOSiR im. Alfreda 
Freyera  w Tarnobrzegu.

Pełne optymizmu oraz zapału i jak zawsze z uśmiechem 
na twarzy dziewczęta pod czujnym okiem pani instruktor za-
prezentowały swoje umiejętności i talenty taneczne. Dziew-
częta zaprezentowały się w grupie jak i w indywidualnych 
odsłonach. Zespoły taneczne podczas mistrzostw miały 
okazję do uczestnictwa wielu animacjach ruchu mażoretko-
wego, konfrontacji dorobku wszystkich zgłoszonych formacji, 
a jednocześnie do wymiany pomysłów i doświadczeń wśród 
mażoretek, tamburmajorek i cheerleaderek.

Koprzywnickie mażoretki o wdzięcznej nazwie Szafir 
podczas Mistrzostw Polski Mażoretek w kategorii Baton Clas-
sic Seniorki Mini zajęły I miejsce.

Koprzywniccy muzycy na paradzie i koncercie 
orkiestr dętych w Baranowie Sandomierskim

Orkiestry dęte z dwóch województw 
podkarpackiego i świętokrzyskiego, 
w  niedzielę 18 czerwca przybyły do Ba-
ranowa Sandomierskiego. Na terenie 
baranowskiego zamku odbył się koncert 
orkiestr. Wcześniej muzycy wygrywa-
jąc marsze przeszli w paradzie ulicami 
miasta i wspólnie zagrali cztery utwory 
w scenerii baranowskiego rynku.

O godzinie 14.00 orkiestry dęte  z takich 
miejscowości jak Miejsce Piastowe, Gwoźnica 
Górna, Kopcie, Koprzywnica czy Chmielów 
przeszły od zamku, przez rynek w Baranowie 
Sandomierskim do Miejsko Gminnego Domu 
Kultury i z powrotem. O godzinie 15.30 na te-
renie zespołu zamkowo-parkowego muzycy 
ze wszystkich orkiestr zagrali przepiękny kon-
cert. W sumie w wydarzeniu uczestniczyło 

około 250 muzyków. Organizatorami przeglą-
du były władze samorządowe Baranowa San-
domierskiego oraz Marek Kosior, dyrektor 
do spraw orkiestr  w Polskim Oddziale Związ-
ku Orkiestr z oddziałem w Rzeszowie.

Koprzywniccy muzycy swoimi występa-
mi uświetniają również wiele innych lokal-
nych uroczystości, zarówno państwowych 
jak i kościelnych.
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Dzień Animatora Kultury to szczególny dzień poświęcony osobom zajmują-
cym się na co dzień pracą związaną z upowszechnianiem kultury, edukacją kultu-
ralną, organizacją czasu wolnego, kreowaniem artystycznej przestrzeni, promo-
cją twórczości artystycznej, a także tym, którzy kulturę wspierają. 

Dzień Animatora Kultury

6 czerwca 2017r. w sali wystawowej 
koprzywnickiego domu kultury miał 
miejsce wernisaż prac znakomitej malar-
ki Marii Bobrowskiej. Wystawę uroczy-
ście otworzyła Dyrektor MGOKiS Alicja 
Stepięń. 

Dzień ten był jednocześnie okazją 
do spotkania się przyjaciół i znajomych 
bohatera wystawy oraz osób interesują-
cych się bądź związanych z branżą, któ-
rzy często mają unikalną okazję zetknąć 
się osobiście z autorem wystawianych 
prac.  Podczas wernisażu sztuki   znany 
artysta, malarz, rysownik, krytyk sztuki 
i absolwent ASP w Warszawie Tomasz 
Staszewski, przybliżył wszystkim ze-
branym arkana sztuki, poprzez wnikliwą 
analizę prac artystki.

Maria Bobrowska jest artystą pla-
stykiem i Absolwentką Państwowej Wyż-
szej Szkoły Sztuk Pięknych w Poznaniu. 
Od ponad 40 lat jest także tarnobrzeżan-
ką. Pochodzi z pod brzozowskiej wsi i w 
jej pejzażach często pojawia się motyw 
bieszczadzkich wzgórz. Dzięki błękitno 
– liliowej kolorystyce jej obrazy wydają 
się lekko zamglone, o poetyckim nastro-
ju. Razem z autorka możemy odczytać i 
przeżywać obraz natury. Niesamowicie 
bywa światło w niektórych obrazach. 
Dopełnieniem chłodnej tonacji pejzaży 

Wystawa malarska Marii Bobrowskiej w 
koprzywnickim domu kultury będzie czyn-
na do końca lipca 2017r.

Helena Pilecka

Ciekawa wystawa 
malarstwa 

jest kilka kompozycji kwiatowych. Tu domi-
nują różne odcienie różu ocieplające całość 
ekspozycji. Oprócz 21 obrazów olejnych 
wystawę uzupełniają rysunki (7 szt.) wyko-
nane niezwykle lekką kreską. Obecna wy-
stawa jest drugą indywidualną prezentacja 
malarstwa M. Bobrowskiej w koprzywnic-
kim domu kultury. Uczestniczyła też w ple-
nerach malarskich organizowanych przez 
DK i jej obrazy z koprzywnickimi motywami 
zdobią wnętrza naszej placówki.

czy zabaw na dmuchańcach. Gry i za-
bawy w plenerze dostarczyły dzieciom 
okazji do „wyszalenia się” i rozładowania 
kumulującej się w nich energii a także po-
budziły w dzieciach zdolności koncentracji 
i chęć współpracy w grupie. Wyśmienitą 
„ucztą dla ciała” okazały się przygoto-
wywane na bieżąco szaszłyki owocowe 
i warzywne oraz naturalne soki owoco-
we czy też suszone chipsy jabłkowe. 

Mamy nadzieję, że dzięki naszym 
propozycjom animacyjnym nikt się nie 
nudził. Wierzymy, że utrwalona zosta-
ła świadomość dotycząca roli warzyw 
i owoców w codziennym żywieniu. Su-
rowe, gotowane, pieczone czy suszone 

są jednakowo pożyteczne, 
a  przede wszystkim 

wyśmienite.   

Tegoroczny Dzień Animatora Kultury 
zorganizowany przez MGOKiS odbył się 
28 maja na koprzywnickim ryneczku. Był 
dedykowany przede wszystkim naj-
młodszym dzieciom z okazji ich święta 
Dnia Dziecka. Motyw przewodni pro-
gramu, tym razem dotyczył zdrowego 
odżywiania z wykorzystaniem warzyw 
i owoców. Było „coś dla duch i dla cia-
ła”. Krakowscy aktorzy teatru „Ma-
ska” przedstawili spektakl pt. „Owoce 
i  warzywa mają czarodziejskie moce”, 
a  odważni mali śmiałkowie sami pró-
bowali aktorskich umiejętności w 
przedstawieniu pt. „Na straganie”. Były 

dziecięce występy artystyczne i kon-
kursy z  nagrodami. W strefie zabaw 
najmłodsi mieli okazję pomalować „bu-
zie” w kolorowe motywy owoców i wa-
rzyw a  także otrzymać od animatorki 
fantazyjnego zwierzaka skręconego 
z balona. Dla naszych milusińskich nie 
zabrakło zabaw animacyjnych z chustą 
Klanza, pokazu baniek mydlanych z wy-
twornicy, zabaw taneczno-ruchowych 
animowanych przez grupę ta-
neczną Black Stars 

Alicja Stępień
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Z inicjatywy właściciela restauracji Ci-
żemka  Artura Dula i szefa kuchni Marcina 
Maciąga  odbył się w lutym i marcu cykl 
spotkań dotyczących możliwości wykorzy-
stania  regionalnych produktów oraz po-
traw w lokalnej gastronomii. Miejscem spo-
tkań była restauracja Ciżemka oraz Domu 
Kultury w Koprzywnicy, zaś recepturami 
na regionalne dania podzieliły się  człon-

Z tradycją i smakiem w sandomierskiej 
restauracji Ciżemka 

kinie KGW z Błonia, Sośniczan, Zbignie-
wic i Koprzywnicy, mieszkanki Łukowca 
i Krzcina oraz etnograf Irena Godyń. Dzię-
ki tym spotkaniom ocalono od zapomnie-
nia wiele starych przepisów kulinarnych 
i zatrzymano smaki z przeszłości charakte-
rystycznych dla naszego regionu potraw. 
Panie wspólnie z szefem kuchni przygoto-
wywały według tradycyjnych receptur róż-

ne regionalne potrawy i oceniały ich przy-
datność do wykorzystania w karcie menu 
restauracji. Kuchnia sandomierska oparta 
jest na wspaniałych produktach wytwarza-
nych metodami tradycyjnymi, zapewniając 
im przez to wyjątkowe walory zdrowotne 
i smakowe. Zdobywa ona coraz większe 
uznanie zarówno wśród konsumentów 
a  także turystów. Dokonują oni świado-
mego wyboru produktów o potwierdzo-
nej jakości, zarówno w  gospodarstwach 
agroturystycznych, w  turystyce wiejskiej 
jak i lokalnej gastronomii. Może być ona 

również źródłem inspiracji do tworzenia 
nowatorskiej kuchni, opartej na lokalnych 
produktach, ale stosowanych w niekonwen-
cjonalny sposób. Niewątpliwie taka kuchnia 
zaspokoi oczekiwania najbardziej wymaga-
jących konsumentów.

AS

Młodzi & Kreatywni
Z radością informujemy, że Stowarzy-

szenie Qlturalnia.pl znalazło się wśród 
16 organizacji pozarządowych z terenu 
województwa świętokrzyskiego, które 
otrzymały dofinansowanie w ramach 
konkursu „Świętokrzyskie dla młodych 
2017”, ogłoszonego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Świętokrzyskiego. 

Nasz projekt nosi nazwę: „Młodzi & 
Kreatywni”. Został on również wspar-
ty finansowo przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywni-
cy, który przekazał pieniądze otrzyma-
ne od Fundacji Fundusz Lokalny SMK 
na działania dla młodzieży.

 Chcielibyśmy, aby inicjatorami i re-
alizatorami działań była młodzież z te-
renu gminy Koprzywnica. Wszystkie 
pomysły wezmą udział w konkursie, 
a 4 najciekawsze inicjatywy otrzy-
mają dofinansowanie. O szczegółach 
wszystkich poinformujemy. Startujemy 
14 sierpnia!

25.06.2017r. w piękną, słoneczną nie-
dzielę odbył się II Parafialny Piknik Ro-
dzinny „U Pana Boga w Ogródku” przy 
kościele Matki Bożej Różańcowej w Ko-
przywnicy, piknik rozpoczął się mszą świętą 
odprawioną przez ks. proboszcza Wiesła-
wa Surmę w intencji wszystkich parafian 
i  gości. Po mszy świętej wszystkich obec-
nych proboszcz zawierzył opiece Matki Bo-
żej i wspólną modlitwą rozpoczął rodzinne 
świętowanie i biesiadowanie na „Maryjnym 
Wzgórzu”. II Parafialny Piknik Rodzinny ofi-
cjalnie został otwarty. 

Gośćmi Pikniku byli: Pani Dorota Kru-
szec-Nowińska – sekretarz MiG Koprzyw-
nica; radni MiG Koprzywnica; pan Miro-
sław Sarzyński – dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Koprzywnicy; pani 
Jolanta Bzduch – zast. dyr. Szkoły Podsta-
wowej w Koprzywnicy; pani Alicja Stępień 
– dyrektor MGOKiS w Koprzywnicy; pan 
Dariusz Chmielowiec – komendant Po-
wiatowej Komendy Policji w Sandomierzu; 
pan Andrzej Zając – prezes GS Samopo-
moc Chłopska w Koprzywnicy; pan Robert 
Pierściński – przedstawiciel Firmy Dreher 
Poland.

II Parafialny Piknik Rodzinny przy kościele Matki 
Bożej Różańcowej w Koprzywnicy 25.06.2017r.

W Programie II Pikniku Rodzinnego był 
występ zespołu muzycznego „Cantate 
Domino” z Tarnobrzega. Piękne, liryczne 
utwory wprowadziły wszystkich w przyja-
zny, rodzinny nastrój. Wszyscy zgromadzeni 
wokół sceny świetnie się bawili. Hitem oka-
zał się Koncert ks. Stefana Ceberka, który 
to swoim głosem i opowieściami oczarował 
każdego uczestnika. Na Koncert ks. Ceber-
ka przybyli nie tylko parafianie, ale również 
fani Jego twórczości, z okolicznych miej-
scowości. Po koncercie można było zakupić 
płytę z autografem.  Miłym występem był 
również Koncert Orkiestry Dętej w Ko-
przywnicy pod batutą Kapelmistrza pana 
Marka Kosiora. Wszyscy miłośnicy muzyki 
i tańca czekali na występ zespołu „ EFEZ”, 
który pojawił się na scenie około godziny 
21. Swoim repertuarem bawił publiczność 
młodszą i starszą. Można było zobaczyć 
również taniec ognia w  wykonaniu Joanny 
Mianowskiej.

Piknik to nie tylko okazja do spędzenia 
czasu w rodzinnym gronie, ale również czas 
na spotkania i zacieśnienia więzi międzyludz-
kich. Każdy z obecnych mógł znaleźć coś dla 
siebie. Wszyscy zmęczeni zabawą i spragnie-

ni mogli posilić się na stoiskach, gdzie serwo-
wane były niezwykłe specjały przygotowane 
przez najzdolniejsze gospodynie naszej pa-
rafii. Do wyboru były domowe ciasta, kiełba-
ska z grilla, pierogi pani Halinki, wiejski sma-
lec z kiszonymi ogórkami, bigos. Dla ochłody 
można było kosztować świeżo wyciskanych 
soków z jabłek z koprzywnickich sadów, była 
kawa, herbata i lody.

Organizatorzy zadbali również o naj-
młodszych. Dla nich były Zjeżdżalnie, Bun-
gee, Ścianka wspinaczkowa, Basen z piłecz-
kami, malowanie twarzy. Ogromną atrakcją 
cieszącą dzieci i dorosłych była Loteria Fan-
towa z bardzo atrakcyjnymi nagrodami 
głównymi.

Atmosferę Pikniku podbijała również 
licytacja przedmiotów, które zostały ofiaro-
wane przez Darczyńców.

Można było również zarejestrować się 
w ODS fundacji DKMS Pokonajmy Nowo-
twory Krwi jako potencjalny Dawca komó-
rek macierzystych.

II Parafialny Piknik Rodzinny przy 
kościele Matki Bożej Różańcowej nie 
mógłby się odbyć bez Sponsorów i Dar-
czyńców, których lista jest bardzo długa, 
dlatego też w tym momencie chcemy Im 
Wszystkim najgoręcej podziękować. Duże 

podziękowania również kierujemy do ks. 
proboszcza Wiesława Surmy za dobroć 
serca i wiarę, że nie ma rzeczy niemożli-
wych, za zacieśnianie więzi między naszą 
małą społecznością. Dziękujemy wszystkim 
za udział i wspaniałą atmosferę. Jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok 
!!!!!!!

Grażyna Milarska Wojtek Pasik
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Walczak, sekretarz ŚZPN w Kielcach p. 
Maciej Cender.  Grawer z ramienia Urzędu 
miasta wręczali Burmistrz MiG Koprzyw-
nica p. Marek Jońca wraz z przewodni-
czącą rady p. Aleksandrą Klubińską oraz 
p. dr Marek Majkowski-kryształowy puchar. 
W trakcie uroczystości zostały przeprowa-
dzone rozgrywki p. nożnej z powołanych 
reprezentacji ŚZPN podokręg Sandomierz, 
ŚZPN podokręg Sandomierz- kolegium sę-
dziowskie oraz KS Koprzywianka Koprzyw-
nica.  Podczas rozgrywek sportowych na 
scenie trwała część artystyczna. Po me-
czach odbyły się biegi na różnych dystan-
sach dla najmłodszych oraz bieg o Puchar 
Prezesa Klubu. Były także atrakcje dla dzieci: 
darmowa karuzela i dmuchańce, lody, po-
pcorn i wata cukrowa. A w godzinach wie-
czornych wspólna biesiada.

Wyjątkowa Rocznica
Zamierzchłe to czasy dla większość z nas, gdy w pierwszej połowie XX wieku silne tradycje 

legionowych „Drużyny Strzeleckich” Marszałka Piłsudskiego dotarły również do Koprzywnicy. 
W roku 1932 grupa mieszkańców Koprzywnicy pod przewodnikiem pana Wilińśkiego po-

stanowiła powołać do życia klub sportowy o nazwie „Strzelec”.
Pierwszą sekcją była sekcja- piłki nożnej a następnie powstały kolejne: lekkoatletyczne, 

strzelecka i siatkówka.
W 1947 roku na bazie „Strzelca” założony został – Ludowy Zespół Sportowy.
Od tego rok klub regularnie uczestniczy w rozgrywkach piłkarskich klasy „C”, by po czte-

rech latach awansować do klasy „B” OZPN w Kielcach podokręg starachowicki.
W tym czasie do roku 1960 funkcję prezesa sprawował p. Stanisław Beksiński, któremu 

wydatnie pomagał wielki miłośnik sportu i Koprzywnicy p .dr Stefan Koper. To dzięki stara-
niom Pana Doktora zostaje wydzielony plac pod budowę boiska sportowego. W czynie spo-
łecznym mieszkańcy Koprzywnicy przystąpili do budowy swojego stadionu.

Od 1960 do 1963 roku funkcję prezesa klubu pełnił p .Edward Siwecki. 
1963 do 1970 roku przewodnictwo nad klubem przejął p .dr Stefan Koper .Był to bardzo 

aktywny okres w historii klubu przerwany jednak nagła śmiercią dr Kopra .Do 1973 roku preze-
sem klubu był p. Józef Tokarz.

W latach 1974 -1978 funkcję prezesa pełnił p. mgr Stanisław Pawlik. Był to okres wielu 
sukcesów klubu. Rozpoczęto budowę pawilonu sportowego, zmodernizowano płytę boiska 
głównego, ogrodzono stadion siatka metalową, wykonano nasyp pod trybunę i rozpoczęto 
jej budowę. Te osiągnięcia procentują do dnia dzisiejszego. Największym jednak osiągnięciem 
było uzyskanie awansu przez drużynę seniorów do klasy „A”. Starsi kibice pamiętają zapewne 
mecze barażowe z zespołem Wąchocka, – zwycięzca awansował do klasy „A” był to wielki suk-
ces, o którym długo się będzie pamiętać.

Siódmym prezesem w dziejach klubu w latach 1978- 1981 został mgr Antoni Liśkiewicz w 
tym okresie powołano do życia sekcje „ tenisa stołowego”, której zawodnicy występowali w roz-
grywkach okręgu tarnobrzeskiego. W latach 1981 – 1997 prezesem klubu był p. Marek Liśkie-
wicz  drużyna występowała wtedy w klasie „A” mając zaplecze w juniorach i trampkarzach.

Przez kolejne dwa lata do 1989 r. prezesem klubu jest pani mgr Barbara Zarodzińska. 
W latach 1989-1992 działalność LZS została rozwiązana.

W czasie zaprzestania działalności klubu p. Zenon Toś wpadł na pomysł wykonania nowej 
płyty głównego boiska piłkarskiego, bo stara płyta była w bardzo złym stanie. Po nawiezieniu 
dużej ilości ziemi żyznej oraz torfu powstało piękne boisko oraz została wykopana studnia na 
terenie stadionu do podlewania trawy. 

Nowy klub sportowy powstał w 1992 roku razem z oddaniem do użytku nowej płyty bo-
iska i przyjął nazwę „K.S. Koprzywianka” i po rejestracji uzyskał osobowość prawna i barwy 
niebiesko białe.

W latach 1992 do 1996 prezesem był p. Ludwik Tokarski. Za jego prezesury uruchomio-
no studnię głębinową i doprowadzono wodę do pawilonu, dokonano również częściowego 
zadaszenia trybuny.

Podczas prezesury lek. med. p. Marka Majkowskiego w latach 1996-1999 zainstalowano 
pierwszy maszt oświetleniowy. W latach 1999 -2003 prezesem klubu był lek. wet Jan Gaw-
roński. W tym okresie powstało boisko treningowe. Zainstalowano drugi maszt oświetlenio-
wy, wykonano drogę dojazdową do stadionu, wyrównano i poszerzono płytę główną boiska, 
dokończono zadaszanie trybuny zmodernizowano szatnię dla zawodników, połączono cały 
obiekt do wodociągów miejskich.

Rok 2003 to prezesowanie p. Andrzej Krakowiaka, a od 2004 do 2006 roku funkcję tę 
pełnił p. mgr Maciej Banaś. W tym okresie drużyna seniorów osiągnęła największy sukces 
w dziejach klubu wywalczając awans do klasy okręgowej, w której grała w sezonie 2004/2005 

Następnym prezesem klubu był p. Marian Słabowski. Zespół seniorów klasy „A” Koprzy-
wianki zakończył rozgrywki rundy jesiennej na pozycji lidera, może to zwiastować, że wiosna 
przyszłego roku będzie ponownie jedną z najszczęśliwszych w długoletniej historii klubu. 
Awans do klasy okręgowej byłby wspaniałym prezentem dla wszystkich mieszkańców Ko-
przywnicy. Co stało się faktem. 

W roku 2011 prezesem klubu został pan Jacek Stefaniak.
Kolejne cztery lata od 2012 do 2015 funkcję prezesa pełnił p. Adrian Piątkowski. W tym 

czasie zostało zmienione pokrycie dachowe na budynku klubu. Podczas tej prezesury drużyna 
grała w 2 lata w klasie A i awansowała do klasy okręgowej, gdzie grała kolejne 2 lata. W prze-
rwie zimowej drużyna Koprzywianki przeżywała bardzo trudne chwile, które miały doprowa-
dzić do rozwiązania klubu.

Od 12 lutego 2016 roku prezesem klubu był pan Mieczysław Kalinowski, który o pomoc 
zwracał się do Zarządu Arki Koprzywnica. Została podpisana fuzja między klubami i to urato-
wało Koprzywiankę przed rozpadem. Pan Mieczysław Kalinowski pełnił swoją funkcję przez 
pół roku. W tym czasie uporządkował sprawy finansowe klubu. Drużyna seniorów grała dalej 
w klasie okręgowej.

W sierpniu 2016 roku podczas walnego zebrania prezesem klubu została pani Małgorza-
ta Ciach. Głównym założeniem zarządu było to, aby drużynę Koprzywianki reprezentowali wy-
łącznie piłkarze z gminy Koprzywnica. Prezes sprawia tę funkcję do chwili obecnej. 

Materiały informacyjne zaczerpnięte z miesięcznika społeczno-kulturalnego MiG Koprzywnica
„Koprzywnickie Pejzarze” Nr 4 i 17 listopada 2007r. 

Autorzy P.Jasiński , ś.p J.Czapla

W dniu 18 czerwca 2017 r.  na stadionie Koprzywianki w Koprzywnicy był 
obchodzony jubileusz 85-lecia KS Koprzywianka Koprzywnica. Uroczystość roz-
poczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Floriana w Koprzywnicy 
o godz. 10:15.

Potem część oficjalna na płycie boiska, 
podczas której odbyły się odznaczenia dla 
najbardziej zasłużonych działaczy. Były 
również oficjalne podziękowania dla pre-
zesa klubu p. Małgorzaty Ciach, pod-
czas których zostały wręczone grawery 
upamiętniające tak doniosłe wydarzenie. 
Grawery z ramienia ŚZPN wręczali prezes 
ŚZPN w Kielcach p. Mirosław Malinowski, 
wiceprezes ŚZPN w Kielcach ks. Marek 

Szczepan ĆWIERTNIEWSKI 
Marek JOŃCA

Marek MAJKOWSKI

Jan Beksiński
Andrzej Gawroński
Andrzej Krakowiak
Mieczysław Kalinowski
Jan Podlewski

Longin Bokwa
Paweł Jasiński
Kazimierz Kierzkowski
Elżbieta Nasternak

Antoni Liśkiewicz
Jan Marek Liśkiewicz
Marian Słabowski

ODZNAKI PZPN ODZNAKI ŚZPN

SREBRNE

BRĄZOWE

ZŁOTE SREBRNE BRĄZOWE
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Koprzywnicy

Dnia 02.06.2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Ko-
przywnicy odbył się Dzień Otwarty Szkoły połączony z Dniem Dziecka i Dniem Sportu. 
Dzień Otwarty Szkoły rozpoczęły występy artystyczne młodzieży, która zaprezentowała 
swoje talenty wokalne, taneczne i kabaretowe. Piosenki z repertuaru Kombi, Ani Wyszkoni, 
Anny Jantar, ciekawa choreografia, a zwłaszcza zabawny skecz zostały nagrodzone gromki-
mi brawami. 

ści szacownej komisji, w skład, której weszli:
- p. Beata Maśloch – Przewodnicząca RR
- p. Alicja Stępień – Dyrektor Domu 
 Kultury w Koprzywnicy
Oraz rodzice:
- p. Ewa Bryła
- p. Agnieszka Podkowa
- p.   Chodkowski

Wszyscy świetnie się bawili oglądając 
prezentacje a komisja była pod wrażeniem 
pomysłowości sposobów realizacji pro-
jektów, ich przedstawienia oraz przygo-
towanych strojów. Cele projektów zostały 
zrealizowane a wspomnienia z realizacji po-
szczególnych zadań pozostaną w pamięci 
uczestników na długo.

Dzień otwarty

Prezentacje projektów edukacyjnych

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej 
szkole odbyła się XI edycja programu „Zbie-
ramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”, 

Zbieramy, segregujemy, 
przetwarzamy odpady

Dalsza część imprezy odbyła się na bo-
isku szkolnym. Uczniowie, w zależności od 
zainteresowań, mogli wziąć udział w za-

wodach sportowych lub konkursach wie-
dzowych, które zostały podzielone na trzy 
kategorie, obejmujące przedmioty huma-
nistyczne, matematyczno – przyrodnicze 
i językowe. Wytypowane z każdej klasy dru-
żyny czekało rozwiązanie zadań, rebusów, 
krzyżówek, gry planszowe i testy językowe, 
które wymagały zaprezentowania wszech-
stronnej wiedzy. W programie imprezy spor-
towej znalazły się takie konkurencje jak: skok 
wzwyż, skok w dal i pchnięcie kulą. Konkur-
sowe zmagania przerywane były występa-
mi dziewcząt, które prezentowały układy 

taneczne, a także posiłkiem. Dzięki pomocy 
rodziców, którzy włączyli się w przygotowa-
nie imprezy, wszyscy strudzeni w konkuren-

cjach wiedzowych i sportowych mogli posi-
lić się kiełbaską z grilla i pysznymi ciastkami. 
Było więc coś dla ducha i dla ciała. 

Dnia 5 czerwca 2017 roku w Gimna-
zjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy 
odbyła się prezentacja przygotowanych 
przez uczniów klas drugich gimnazjum prac 

w  ramach projektów edukacyjnych. W tym 
roku szkolnym swoje prace zaprezentowało 
dziewięć grup. Okazało się, że wszystkie pro-
jekty były dużą porcji wiedzy zarówno teo-
retycznej jak i praktycznej, co spotkało się 
z  dużym zainteresowaniem oglądających. 
Uczniowie mieli możliwość wykazać się ini-
cjatywą i sprawdzić samego siebie. Tematy-
ka projektów była różnorodna, sposoby ich 
zaprezentowania też były różne. Były wśród 
nich przedstawienia, filmy, prezentacje, do-
datkowo uczniowie pod czujnym okiem 
opiekunów przygotowali dekoracje i gadże-
ty. Każda grupa prezentowała się w obec-
ności zaproszonych nauczycieli, kolegów 
i koleżanek a przede wszystkim w obecno-

organizowanego przez Ekologiczny Zwią-
zek Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego 
koordynatorem była pani Beata Szemraj. 

Dnia 5 czerwca w Baćkowicach odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród, nasza szko-
ła otrzymała tablet. W ramach programu 
uczniowie uczestniczyli w wielu konkur-
sach, a laureaci zostali nagrodzeni cenny-
mi nagrodami. W konkursie plastycznym, 
„Chcemy oddychać świeżym powietrzem” 
nagrodę otrzymały: Kamila Wiśniewska – 
słuchawki, Ilona Ordon – piłkę. Najlepsze 
wyniki w konkursie wiedzy na temat „Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów – czyste 
środowisko” uzyskali: Wiktor Fudala oraz 
Karolina Klubińska, otrzymali oni odpo-
wiednio plecak i kalkulator. Za zebranie 
największej ilości zużytych baterii nagrodę 
w  postaci ładowarki Power Bank uzyskał 
Wiktor Fudala, pendrive otrzymała We-
ronika Gdaniec. Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy. Uczniów naszej 
szkoły już dziś zapraszamy do udziału w ko-
lejnej edycji programu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Papieża Jana Pawła II

w Koprzywnicy
prowadzi rekrutację:

do I klasy Liceum  
Ogólnokształcącego

o profilach:
językowo – medialny,

medyczno – ratowniczy,
informatyczno – politechniczny,

turystyczno – językowy,
sportowo – mundurowy.

do I klasy Szkoły Branżowej I stopnia.
Oferujemy kształcenie w zawodach:

operator maszyn i urządzeń  
przemysłu spożywczego,

piekarz, ogrodnik oraz mechanik  
pojazdów samochodowych.

Możliwość odbycia praktyk  
za granicą.

Szczegółowe informacje
na stronie internetowej szkoły

www.zsokoprzywnica.xip.pl
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Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach

Nauka poprzez zabawę
Uczniowie  rozpoczęli realizację progra-

mu edukacyjnego „Od uprawy do potrawy” 
pod patronatem „Tesco”. To wyjątkowe lek-
cje o zdrowym odżywianiu i ciekawa przy-
goda dla uczniów. Dzięki pierwszej lekcji 
pod tytułem „Kuchnio-matematyk” ucznio-
wie ćwiczyli liczenie , mierzenie i procenty. 
Wszystko odbywało się w ciekawej formie 
opartej na eksperymentach

Dzień Języka Angielskiego
Dzień 23 marca obchodzony był w na-

szej szkole jako Dzień Języka Angielskie-
go. W jego przygotowanie włączyli się 
szczególnie uczniowie klasy IV i V, którzy 
wystawili dla swoich młodszych kolegów 
anglojęzyczną inscenizację znanej baśni pt. 
„Czerwony Kapturek”. Po obejrzeniu przed-
stawienia przedszkolaki, oraz uczniowie 
klas I-III powtórzyli wiadomości o Wielkiej 
Brytanii, a postać wzbudzająca w baśni naj-
więcej emocji, czyli Wilk „przedstawił” swo-
ich leśnych przyjaciół. Na koniec wszystkie Odkrywamy Jaskinię Raj 

i Centrum Nauki Leonardo da Vinci
12 kwietnia 2017 r. nasi uczniowie wraz 

z opiekunami wyjechali na wycieczkę. Po 
dotarciu do Podzamcza koło Chęcin zwie-
dziliśmy Centrum Nauki Leonardo da Vinci, 
gdzie poprzez doświadczenia mogliśmy po-
znawać tajemnice nauki i sztuki. Oprócz mo-
deli wynalazków Leonarda da Vinci w Cen-
trum Nauki zgromadzono kilkadziesiąt 
interaktywnych eksponatów, dzięki którym 
w łatwy sposób można zrozumieć zjawiska 
fizyczne zachodzące w naszym otoczeniu.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega pożarom”

1 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół w 
Obrazowie odbył się kolejny etap Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
do którego zakwalifikował się nasz uczeń 
Bartosz Piątkowski. W zmaganiach brali 
udział uczestnicy gminnych konkursów z 
całego powiatu sandomierskiego którzy 
zajęli pierwsze miejsca w tymże konkursie. 
Uczestnicy eliminacji na szczeblu powiato-
wym musieli wykazać się wiedzą z zakresu 
pożarnictwa rozwiązując test składający się 
z 30 pytań . Po zmaganiach komisja konkur-
sowa przedstawiła wyniki i wręczyła nagro-
dy dla najlepszych zawodników z powiatu 

Następnie zwiedziliśmy Jaskinię Raj 
– jedną z najbardziej znanych atrakcji tu-
rystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną 
z najpiękniejszych jaskiń krasowych w Pol-
sce. Po trasie turystycznej oprowadzali nas 
przewodnicy opowiadając o historii jaskini. 
Jaskinia urzekła nas bogactwem i różno-
rodnością form naciekowych, często o ory-
ginalnych kształtach, w których każdy z nas 
widział coś innego.

dzieci zatańczyły taniec Czerwonego Kap-
turka i Wilka, radości było co niemiara.

sandomierskiego miedzy nimi znalazł się 
również nasz uczeń Bartosz Piątkowski, 
który zdobył III miejsce.

Wycieczka do Babyjagowa
W środę, 10 maja, przedszkolaki udały 

się na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie, 
a dokładniej do miejscowości Szklana Huta, 
gdzie swoją wioskę ma Baba Jaga. W pięk-
nej, górskiej scenerii dzieci miały okazję 
poczuć baśniową atmosferę, a to za spra-
wą niezwykle realistycznych budowli, m.in. 
chatki na kurzej stopie, madejowej jaskini, 
czy statku Wikingów oraz równie realistycz-
nych postaci, chociażby Jasia i Małgosi, czy 
Baby Jagi. Najwięcej emocji przyniósł jed-
nak wszystkim spacer przez tunel strachu, 
gdzie faktycznie było się czego bać. Dzieci 

zwiedziły również średniowieczną osadę, 
gdzie za sprawą aktorów poznały ówcze-
sne zawody i budownictwo, a także wzięły 
udział w warsztatach garncarstwa.

Wycieczka do przetwórni owoców
Dzięki uprzejmości Pani Doroty Sulic-

kiej-Drozdowskiej , uczniowie oddziału 
zerowego uczestniczyli w wycieczce do 
przetwórni owoców „Owoc Sandomierski” 
w Bilczy. Dzieci „na żywo” obserwowały 
kolejne etapy produkcji soku. Pracownik 
zakładu wyjaśnił różne terminy związane 
z  produkcją. Podczas wycieczki dzieci od-
wiedziły też laboratorium, w którym „bada 
się” czy wyprodukowane soki spełniają ści-
śle określone normy i czy zachowują okre-
śloną przez producenta przydatność do 
spożycia. Wycieczka zakończyła się degu-

stacją wyprodukowanych w tym zakładzie 
soków. Wszystkim bardzo smakowały!

Piknik Rodzinny
Dnia 10 czerwca 2017 r w naszej szkole 

i przedszkolu obchodziliśmy po raz kolejny 
Święto Rodziny i zorganizowany specjalnie 
na ten szczególny dzień Piknik Rodzinny. 
W piękne sobotnie popołudnie zgromadzi-
liśmy się w szkole na przepięknej akademii 
w asyście pani dyrektor, zaproszonych go-
ści, nauczycieli, dzieci i oczywiście rodzi-
ców. Wspaniale przygotowane dzieci pod 
kierunkiem  nauczycieli zaprezentowały 
bogaty program artystyczny. Następnie 
udaliśmy się na piknik do zaprzyjaźnionej 
Leśniczówki, a tam już czekała na wszyst-
kich uczestników moc atrakcji w postaci 
dmuchańcow, zajęć z animatorami, prezen-
tacją wozu strazackiego wraz z osprzętem, 
a także radiowozu policyjnego oraz degu-
stacja pyszności z grilla. Nie zabrakło także 

Szkolny konkurs talentów 
„Nie wyrastaj z marzeń”

14 czerwca odbył się w naszej szkole już 
od dawna przez wszystkich wyczekiwany 
konkurs talentów. Na scenie zaprezento-
wało się 10 wspaniałych uczestników. W 
konkursie udział wzięły też mamy naszych 
uczniów, które dzielnie wspierały swoje 
pociechy. Gratulujemy odwagi i zachęcamy 
innych rodziców do udziału w następnych 
edycjach konkursu. Dzieciaki przedstawiły 
swoje umiejętności i uzdolnienia z pełnym 

zaangażowaniem. Dzięki cudownym ko-
stiumom, misternie wykonanym rekwizy-
tom prezentowały się znakomicie. Należy 
również wspomnieć o wspaniałej widow-
ni, która z ogromnym zapałem kibicowała 
swoim faworytom.

rozgrywek sportowych, w których chętnie 
uczestniczyły całe rodziny. Tegoroczny pik-
nik na trwale zapisze się w naszej pamięci, 
bowiem leśniczówka to magiczne miejsce, 
a i ludzie wspaniali.
Piknik odbył się dzięki pozyskanym funduszom z Urzę-
du Wojewódzkiego w Kielcach.
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Dzień Języków Obcych
15 czerwca w naszej szkole odbyła się 

akcja, której celem było propagowanie nauki 
języków obcych. Nasza placówka dba o edu-
kację dzieci w tym zakresie i nasi uczniowie 
uczą się dwóch języków: języka angielskiego 
w klasach 1-6 oraz j. niemieckiego od klasy 4. 

Uczniowie zaśpiewali piosenki w tych 
językach, wyrecytowali wiersze oraz na 
wesoło pokazali w kilku scenach, do jakich 

Dzień Ziemi – Wielkie święto ekologii
Dnia 21 kwietnia 2017r. w naszej szkole 

zorganizowany został Dzień Ziemi. Rozpo-
czął się od inscenizacji w wykonaniu klasy 
uczniów kl. III prezentującej zanieczyszcze-
niu lasu i odśpiewaniu piosenki pt. ,,Imie-
niny Ziemi”. Uczniowie kl. V i VI wcielili się 
w postacie Smerfów i ,,debatowali na smer-
fowej konferencji” na temat zanieczyszczo-
nego środowiska i co można zrobić aby po-
prawić jego stan. W rolę Papa Smerfa wcielił 
się Bartek Pruś, Gargamel to Rafał Zwie-
rzyk, Urwis- Wiktoria Kaczmarska, Klakier 
Oliwia Twaróg, Smerfetka - Natalia Juda, 
Sroka - Ola Czernik, pozostałe Smerfy Osi-
łek, Ciamajda, Ważniak to Amelia Błąd, 
Kuba Gołębiowski, Filip Abramczyk, ho-
norowym gościem konferencji była Matka 
Natura w postać, której wcieliła się Ania 
Ambroziak.

Ekologiczny happening
Ekologiczny happening odbył się 25 

kwietnia 2017r. uliczkami Niedźwic i Zbi-
gniewic, gdzie uczniowie przemaszerowu-
jąc z piosenkami ekologicznymi na ustach 
i z hasłami ekologicznymi tj. Plastiku palenie 
powietrza skażenie, Segregowanie to surow-
ców oszczędzanie, Każdemu sercu jest bliska 
ochrona środowiska, Śmieci segregowanie 
pozytywne działanie i inne wykrzykiwali 
je na całą okolicę. Następnie w altanie przy 
wiejskiej świetlicy odbyły się zabawy dla 
uczestników tj. kalambury, głuchy telefon.

Kocham Cię Polsko
W dniu 28.04.2017r. lekcją postaw patrio-

tycznych w S.P w Niedźwicach był montaż 
słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów 
kl. I-III poświęcony rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Uczniowie w odświęt-
nych strojach, w scenerii biało - czerwonej 
w uroczysty i podniosły sposób recytowali 
wiersze tj. ,,Rota młodego Polaka”, ,,Pamięt-
ny dzień”, ,,W wielką rocznicę”, ,,Dzień Trze-
ci Maja”, a także odśpiewali piosenki: ,,Tu 
wszędzie jest moja Ojczyzna”, ,,Jak długo w 
sercach naszych”, ,,Polskie kwiaty”, ,,Pytasz 
mnie”, ,,Kocham Cię Polsko”.

W dniu 21 czerwca  2017r. Rada Rodzi-
ców przy SP Niedźwice zorganizowała ogni-
sko z pieczonymi kiełbaskami dla swoich 

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

Swoją obecnością zaszczyciła nas  pani 
sekretarz – Dorota Kruszec-Nowińska.

Życzenia mamom złożył za pan dyrek-
tor Krzysztof Chmielowiec i przewodni-
cząca Rady Rodziców p. Elżbieta Graboń. 

Dzień Mamy w szkole

Po akademii mamy zostały poczęstowa-
ne kawą i tortem.

Wszystkim mamom raz jeszcze życzy-
my zdrowia i cierpliwości.

nieporozumień może dość, kiedy nie znamy 
języka, a próbujemy się porozumieć z osoba 
mówiącą w tym właśnie języku. Mogliśmy 
także być świadkami „rozmowy kwalifika-
cyjnej”, podczas której kandydat na dane 
stanowisko udaje, że zna język. Scenki może 
i były humorystyczne, jednak dawały nam 
wiele do przemyślenia, co do sensu nauki, 
nie tylko języków.

Kolejnym punktem Dnia Ekologicznego 
był konkurs piosenki, który polegał zaśpie-
waniu do tekstu o treści ekologicznej. Ex 
aequo pierwsze miejsce zajęły dziewczynki 
z kl. II i Kl. III nagrodą były owoce.

Na zakończenie wyświetlony został film 
pt. ,,Eko Jaga” przedstawiający zagospoda-
rowanie odpadów z terenu Ekologicznego 
Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Dla uczniów w wieku od 7 - 9 lat, którzy 
nie uczą się jeszcze przedmiotowej historii 
była to żywa lekcja kształtowania patrioty-
zmu narodowego widzianego oczyma ma-
łego dziecka.

Podsumowanie działań ekologicznych 
w ramach pragramu pt. ,,Zbieramy, se-
gregujemy, przetwarzamy odpady”

W dniu 5 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji programu eko-
logicznego pt. ,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady” organizowanego przez 
EZGDK w którym nasza szkoła uzyskała 95 pkt na 100 max i w nagrodę otrzymała laptop.

W ramach działań konkursowych odbył się konkurs plastyczny dla kl. I-III pt. ,,Chcemy 
oddychać świeżym powietrzem”, konkurs wiedzy dla klas IV-VI pt. ,,Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów - czyste środowisko”, zbiórka zużytych baterii, działanie ekologiczne ,, Prezent 
dla naszej planety”, gdzie wykonane zostały i powieszone budki lęgowe dla ptaków, zorga-
nizowany został Dzień Ziemi i ekologiczny happening.

Uczniowie biorący udział w konkursie, którzy zajęli czołowe miejsca również zostali na-
grodzeni. W konkursie wiedzy -I miejsce Rafał Zwierzyk otrzymał plecak, II miejsce Natalia 
Koziarska otrzymała kalkulator, w konkursie zbiórki zużytych baterii I miejsce Damian Pa-
procki otrzymał ładowarkę Power Bank, II miejsce Gabriela Satławska otrzymała pendrive, 
w konkursie plastycznym I miejsce Nikola Majchrowska otrzymała słuchawki, II miejsce 
Martyna Sygnet otrzymała piłkę.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w działania ekologiczne prowadzone 
w  szkole na rzecz ochrony środowiska, mamy nadzieję, że zostaną wdrożone nawyki na 
ochronę przyrody każdego dnia.

Profilaktyka z teatrem Inspiracja z Krakowa
26 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwicach obejrzeli spektakl pt:,,W krainie 

bajtów”. Przedstawienie poruszało tematykę uzależnienia się od nowych technologii.
W krainie bajtów to satyryczna opowieść o dziecku, które odchodząc od klawiatury, od 

razu zasiadało przed ekranem telewizorem. Lub na odwrót. 
Aż pewnego dnia obudziło się w wygenerowanej przez komputer wirtualnej rzeczywi-

stości, świecie niezbyt przyjemnym, zaludnionym przez mało przyjaźnie nastawione posta-
cie: Złodzieja Czasu, Wirusy, Natrętów Reklamowych i tajemniczego Sieciowego Potwora. 
Na dodatek nasz bohater czuje, że powoli staje się robotem i przestraszony uznaje, że czas 
wracać do domu. Żeby tego dokonać czeka go trudna praca - musi nauczyć się jak wykorzy-
stywać nowe media z pożytkiem oraz poradzić sobie z przejawami agresji i bezkrytycznym 
przejmowaniem negatywnych wzorców osobowych. Uczy się także jak bezpiecznie posłu-
giwać się Internetem i unikać pułapek, które czekają na nierozsądnego użytkownika sieci. 
Powoli staje się robotem i przestraszony uznaje, że czas wracać do domu. Żeby tego doko-
nać czeka go trudna praca - musi nauczyć się jak wykorzystywać nowe media z pożytkiem 
oraz poradzić sobie z przejawami agresji i bezkrytycznym przejmowaniem negatywnych 
wzorców osobowych. Uczy się także jak bezpiecznie posługiwać się Internetem i unikać pu-
łapek, które czekają na nierozsądnego użytkownika sieci. Uczniowie dowiedzieli się, że  „sur-
fując” w sieci można być narażonym na wiele niebezpieczeństw. Teraz wiedzą, że nie należy:

1.  odpowiadać na nieznane maile,
2.  zdradzać swoich danych osobowych,
3.  siedzieć więcej niż 30 min. przy komputerze dziennie,
4.  zaniedbywać przyjaciół i swoich obowiązków.

pociech. Tak miło spędzony czas był nagro-
dą za ciężką pracę podczas całego roku na-
uki szkolnej.

Ognisko na zakończenie roku szkolnego
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Przedszkole „Pod sosnami”

Szynobusem do Rzeszowa
09 czerwca, uczniowie IV, V, VI klasy 

wzięli udział w planowanej wycieczce szy-
nobusem do Rzeszowa. O 8: 11 wyjechali-
śmy ze stacji PKP w Tarnobrzegu. Trasę po-
konaliśmy bardzo szybko! 

Po przyjeździe do Rzeszowa wyruszy-
liśmy do kina ,,Helios” na film pt. ,,Dzieciak 
rządzi”. Seans trwał 2 godziny, a śmiechu 
było, co nie miara. Później uczniowie udali 

„Świętokrzyskie czyta Żeromskiego”
to kontynuacja ubiegłorocznej akcji 

„Świętokrzyskie czyta Sienkiewicza”, kiedy 
to w Roku Sienkiewiczowskim Marszałek 
Adam Jarubas zachęcał do przypomnie-
nia twórczości autora „Quo Vadis”. Celem 
tegorocznej edycji jest propagowanie czy-
telnictwa, odkrywanie historii i popularyza-
cja twórczości Stefana Żeromskiego, autora 
bardzo mocno związanego przecież z zie-
mią Świętokrzyską.

Do tej akcji przyłączyliśmy się także my, 
szkoła, której imię brzmi: Stefan Żeromski. 
To oczywiście zobowiązuje, dlatego ucznio-
wie wraz z nauczycieli czytali wybrane frag-
menty jednej z najciekawszych powieści te-

23 czerwca 2017r. po znojnej i ciężkiej 
nauce szkolnej przyszedł czas na ostatni 
dzwonek  roku szkolnego 2016/2017 i zasłu-
żony odpoczynek wakacyjny. 

Na tę ważną dla szkoły, uczniów, na-
uczycieli uroczystość przybyli zaproszeni 
goście:
• V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Zdzi-

sław Nasternak
• Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica –

pan Marek Jońca
• pani Sekretarz Dorota Kruszec-Nowińska
• Radna Rady Miejskiej w Koprzywnicy –

pani Renata Chochulska
• Proboszcz parafii p.w. Św. Floriana w Ko-

przywnicy – ks. Jerzy Burek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2016/2017

się na obiad. Po obfitym posiłku, każdy miał 
czas na zakupy w Galerii Rzeszów. Zmęcze-
ni, ale w wyśmienitych humorach wrócili-
śmy szynobusem do Tarnobrzega, gdzie 
przesiedliśmy się do busa i bezpiecznie 
dojechaliśmy do domu. Mimo zmęczenia 
wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu. To była 
bardzo udana wycieczka.

goż autora, czyli „Syzyfowe prace”. Oprócz 
tego przypomnieliśmy także sylwetkę pisa-
rza poprzez wyświetlenie krótkiej prezenta-
cji o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego.

także listy zaproszonych a nieobecnych go-
ści europosła p. B. Wenty i P. Zalewskiego.

Dobre słowo jak zwykle usłyszeliśmy od 
Pana Burmistrza, któremu serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie i opiekę, jaką roztacza 
nad naszą szkołą. Pan Burmistrz ufundował 
także nagrody książkowe na zakończenie 
roku szkolnego dla najlepszych uczniów 
z średnią ocen powyżej 5,0, czyli Wiktorii 
Kaczmarskiej, Oliwii Twaróg, Ani Am-
broziak, Natalii Judy.  Nagrody książkowe 
dla najlepszych uczniów klas IV-VI ufundo-
wała Rada Rodziców, a nagrodzeni zostali 
za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie: z kl.VI Wiktoria Kaczmarska, 

Natalia Koziarska, Oliwia Twaróg, z kl. V 
Anna Ambroziak, Natalia Juda, Tomasz 
Dobrowolski, Rafał Zwierzyk, z kl.IV Na-
talia Mysłek, Amelia Szlichta, Damian 
Paprocki. Za 100% frekwencje nagrodę 
otrzymał Tomasz Polit. Dzieci z klas młod-
szych otrzymały dyplomy początkowej na-
uki pływania. Listy gratulacyjne otrzymali 
w podziękowaniu również Rodzice. Na za-
kończeniu części oficjalnej dzieci pożegnały 
wesołymi piosenkami i życzeniami wszyst-
kich obecnych na uroczystości zakończenia 
roku szkolnego.

Wszystkim życzymy słonecznych, rado-
snych i bezpiecznych wakacji !!!

• Agent PZU – pani Halina Dybus
• Przewodnicząca Rady Rodziców pani Elż-

bieta Graboń
Dyrektor szkoły p. Krzysztof Chmielo-

wiec podsumował cały rok szkolny wyszcze-
gólniając największe osiągnięcia i działania 
szkoły w różnych dziedzinach tj. sporto-
wych, ekologicznych i zapowiedział plany 
wakacyjne tj. wyjazd do Brukseli. Odczytał 

Inicjatorką powołania do życia Teatru 
Pod Sosnami – Rodzice Dzieciom była dy-
rektor przedszkola pani Marta Marczew-
ska. Pomysł ten, był następstwem ewaluacji 
zewnętrznej. Było to jedno z działań, w po-
szukiwaniu sposobów na pozyskanie do 
współpracy na rzecz przedszkola rodziców 
w celu podniesienia poziomu wymagania: 
Rodzice są partnerami przedszkola.

Pierwszy spektakl „Zabawa w śpiącą kró-
lewnę” powstał w 2012 roku, pod kierunkiem 
właśnie pani dyrektor Marty Marczewskiej. 
Wystawiony był w plenerze pod sosnami 
przedszkolnego ogrodu (stąd też jego nazwa), 
podczas Pikniku Rodzinnego. W przedstawie-
niu wystąpiło 18 Rodziców –aktorów, którzy 

TEATR POD SOSNAMI - RODZICE DZIECIOM wykazali się ogromnym talentem, zaangażo-
waniem i pomysłowością. Oprawę muzyczną 
przedstawienia zapewnił nasz rytmik pan 
Paweł Łach. Kolejne to: w 2014 roku „Bajka 
trochę współczesna o Jasiu, Małgosi… i Czer-
wonym Kapturku” wg Beaty Cieszkowskiej; 
w 2015 roku „Bajka o Czerwonym Kapturku”; 
w 2016 roku „Trzy świnki” i obecna w 2017 
roku „O Szewczyku Dratewce, Smoku i Królu 
Kraku”. W realizacje poszczególnych spek-
takli zaangażowane były panie nauczycielki 
- Marta Marczewska, Elżbieta Sroczyńska, 
Małgorzata Galek, Iwona Staszczak-Zwol-
ska,   pan rytmik Paweł Łach oraz wspaniali
Rodzice Aktorzy. Cieszymy się wszyscy tym
działaniem. 

Się 
działo...

Dzień Mamy i Taty

Wycieczki

VI Turniej Wiedzy

Dzień Dziecka

Happening – Czyste
powietrze wokół nas

Konkurs plastyczny

II zjazd Uniwersytetu
Pierwszego Wieku
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

Wielki sukces naszych uczniów
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodni-

czych „Świetlik” skierowany jest do dzieci 
z najmłodszych klas, ponieważ to w tym cza-
sie procesu kształcenia rozwijają się najważ-
niejsze predyspozycje, zainteresowania  i  ta-
lenty. Nowatorska formuła, polegająca na 
przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na 
kilka ważnych elementów: uświadamia,  że 
wszystko, co dzieje się w naturze ale też 
w  domu, szkole,  w środowisku najbliższym 
każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób 
naukowy. Dzięki takiemu podejściu do na-
uki uczniowie naszej szkoły  w tegorocznej, 
X edycji konkursu odnieśli znaczące sukcesy.

Michalina Babiak z kl. I b i Aleksandra 
Ostrowska z kl. II a, zdobyły „Nagrodę głów-
ną”, uzyskując 100% zdobytych punktów.

Bartosz Bielski z kl. III a zdobył „ Nagrodę”.

Przyrodnicze i ekologiczne sukcesy 
naszych uczniów

Największa satysfakcją w pracy na-
uczyciela jest sukces jego uczniów. W bie-
żącym roku po raz pierwszy organizowa-
ny był przez Świętokrzyskie Kuratorium 
Oświaty Konkurs Przyrodniczy. Finalistą 
tego konkursu został uczeń klasy VIb 
– Kacper Olszewski, który wykazał się 
bardzo dużym poziomem wiedzy i umie-
jętności z przyrody. W etapie powiatowym 
brały udział również dwie uczennice z kl. 
VIb: Julia Chmiel i Katarzyna Kijania. 
Wszystkim uczniom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

Już po raz XI nasza szkoła z brała udział 
w programie edukacyjnym ,,Zbieramy, 
segregujemy i przetwarzamy odpady”, or-
ganizowanym przez Ekologiczny Związek 
Gmin Dorzecza Koprzywianki. 5 czerwca w 
Baćkowicach odbyło się uroczyste podsu-
mowanie i rozdanie nagród tego konkursu. 
Nasi uczniowie pod kierunkiem nauczyciela 
przyrody wykonali wszystkie zadania prze-

Wyróżnienia otrzymali:
Kornelia Jarosz kl .I b, Jakub Knap kl. I b, 
Adrianna Lis kl.  I b, Mateusz Syroka kl. I a,
Emilia Żurek kl. I b, Konrad Podlewski kl. 
II c, Kamil Kawecki kl .III a, Kacper Słowik 
kl. III b.

Wszystkim gratulujemy i życzymy suk-
cesów w kolejnych edycjach konkursu.

Szkolni koordynatorzy

widziane w  regulaminie konkursu. Zajęli-
śmy II miejsce na 43 startujące szkoły, otrzy-
mując w nagrodę aparat cyfrowy. Nagrody 
otrzymali również uczniowie II pierwszych 
miejsc w konkursach zorganizowanych 
według regulaminu EZGDK: Michał Kola-
siński i Gabriela Radzim – w konkursie 
plastycznym ,,Chcemy oddychać świeżym 
powietrzem”, Kacper Olszewski i Kata-
rzyna Kijania – za konkurs wiedzy ,,Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych - PSZOK”, Wiktoria Kolasińska 
i Kacper Bąk – za największą ilość zebra-
nych baterii. Wszystkim, którzy wspierali 
działania moje i uczniów, przyczyniając się 
w ten sposób do otrzymania nagrody ser-
decznie dziękuję.  

B.Miklas

Apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja wpisany jest w coroczny kalendarz 
uroczystości szkoły, dlatego też jest wspa-
niałą możliwością ,by uzmysłowić wszyst-
kim ,jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: 
Ojczyzna i Patriotyzm. Głównym celem 
jest wyrobienie wśród dzieci i młodzieży 
postaw szacunku do dziedzictwa kulturo-
wego, historycznego i tradycji narodowych. 
W dniu 28.04.2017r na sali   gimnastycz-
nej w przepięknej scenografii i kostiumach 

Uroczysty apel z okazji Uchwalenia 
Konstytucji 3maja

uczniowie klas II abc  pod kierunkiem swo-
ich wychowawczyń zaprezentowali najważ-
niejsze wydarzenia związane z obradami 
Sejmu Wielkiego i Konstytucji  3 Maja. Mali 
artyści przedstawili inscenizację, wiersze 
i  pieśni patriotyczne. Przypomnieli fakty 
z historii Polski, często zapomniane  i nie do 
końca rozumiane przez dzieci i młodzież. Po 
zakończeniu występu publiczność nagro-
dziła wykonawców gromkimi brawami.

Bożena Grzyb

 „Jak co roku od lat
zakwitł wiosną znów świat.”
12 maja uczniowie klasy III c przedstawi-

li swoim koleżankom i kolegom z klas O-III 
program artystyczny rozwijający zaintereso-
wania poezją, muzyką, budzący wrażliwość 

Konkurs: „Kalendarz o mojej szkole”
– organizator Gazetka Szkolna 
„Uczniowski Głos”
I miejsce  – Weronika Klocek III a
II miejsce  – Wiktoria Kolasińska IV a
III miejsce  – Patrycja Osuch III a
  Aleksander Kosiński II c

Konkurs plastyczno-językowy: „Portret 
Królowej Elżbiety II” – organizator – 
nauczycielki języka angielskiego

Kategoria klas I-III
I miejsce – Nikola Sendrowicz III a
  Bartosz Bielski III a
II miejsce – Michał Kolasiński II c
   Bartosz Bielski III a
III miejsce – Anna Reczek Ia
  Kamil Kawecki III

Kategoria klas IV – VI
I miejsce – Karolina Fudala V b
                  Patryk Radzim IV a
II miejsce – Anna Starzyńska IV b
                   Klaudia Mazur V a
III miejsce – Jakub Korona IV a
                  Bartłomiej Osuch IV a
 

Uczniowie klasy VIb wzięli udział 
w akcji: ,,Sadzimy 1000 drzew na mi-
nutę”

19.04.2017r. uczniowie klasy VIb wzięli 
udział w zajęciach edukacyjnych prowadzo-
ne przez p. leśnika na terenie Nadleśnictwa 
Staszów – rejon Zawidza. Głównym celem 
tych zajęć był udział w sadzeniu młodych 
sadzonek dębu bezszypułkowego w ra-
mach ogólnopolskiej akcji: ,,Sadzimy 1000 
drzew na minutę. Podczas zajęć dowiedzie-
liśmy się m.in. w  jaki sposób, jakimi narzę-
dziami oraz  w  jakim celu sadzi się drzewa. 
Leśniczy opowiedział również jak wygląda 
pielęgnacja i dbałość o  rozwój drzewosta-
nów na terenie Nadleśnictwa Staszów. Do-
datkowo po wykonaniu zadania młodzież   
otrzymała broszury informacyjne o akcji w 
której wzięli udział oraz nalepki w kształ-
cie liścia dębu z hasłem ,,Sadzimy 1000 
drzew na minutę”. Terenowa lekcja przy-
rody usystematyzowała wiedzę uczniów 
na temat rodzajów drzew oraz poszerzyła ją 
o umiejętność prawidłowego ich sadzenia. 
Uczniowie dowiedzieli się również, że  la-
sów w  Polsce przybywa i  zajmują one bli-

Prezent dla naszej Planety z okazji 
Dnia Ziemi

sko 1/3 powierzchni naszego kraju. Leśnicy 
sadzą rocznie 500 mln drzew. A w tym dniu 
z okazji Dnia Ziemi, my również przyczy-
niliśmy się do zwiększenia liczby zasadzo-
nych drzew, które będą produkować tlen 
niezbędny do życia organizmów na Ziemi, 
staną się miejscem bytowania wielu z nich, 
będą też wspomagały ochronę powietrza, 
wód i gleby przed zanieczyszczeniami. 
Cieszy fakt, że  młode pokolenie naszych 
uczniów przyczyniło się do  zwiększenia 
lesistości Polski. Na zakończenie zajęć tere-
nowych dzięki uprzejmości pracowników 
nadleśnictwa uczniowie rozgrzali się wokół 
ogniska i upiekli kiełbaski, które smakowały 
wybornie po ciężkiej pracy przy sadzeniu. 
W podziękowaniu za udział w akcji „Sadzi-
my 1000 drzew na  minutę” nasza szkoła 
otrzymała certyfikat.

nauczyciel przyrody: Barbara Miklas

Wyniki konkursów szkolnych
W II semestrze r. szk. 2016/2017 obyło się w szkole szereg konkursów wiedzy, 

plastycznych, artystycznych, językowych.

Ogólnopolski Konkurs  
z Języka Niemieckiego 
„SPRACHDOKTOR 2017”
I miejsce w województwie 
 – Michał Żwirek IV b
II miejsce w województwie 
 – Wiktoria Kolasińska IV a
III miejsce w województwie 
 – Patrycja Ostrowska IV b
IV miejsce w województwie 
 – Bartłomiej Żyła IV b
 
I Konkurs Piosenki Angielskiej
I miejsce:  Karolina Fudala Vb, 
 “People help the people”
                 Dominika Szwed VIb, 
 “White flag”
II miejsce:  Gabriela Kozik Va, 
 “Story of my life”
 Katarzyna Ordon Vb, 
 “People help the people”
III miejsce: Kacper Kowalski, IVa, 
 “Hello”
                  Karolina Kapała, Va, 
 “Still falling for you

„Wiosna, wiosna, ach to Ty!”  Spring is here
na piękno przyrody. W programie był taniec, 
wiersze i piosenki traktujące o wiośnie. Sce-
nografię zaprojektowała i w dużej części wy-
konała pani Agnieszka Drożdżal - Lipiec.

W edukacji wczesnoszkolnej takie spo-
tkanie uczniów z poezją i muzyką ma duże 

znaczenie dydaktyczne jak i wychowawcze. 
Poznawanie, recytowanie i inscenizowanie 
wierszy powoduje,   że dzieci stają się wraż-
liwe na piękno języka, wyrabiają  smak lite-
racki, rozszerzają swoje horyzonty. Zarówno 
utwory poetyckie jak i muzyczne kształtują 
także wyobraźnię i postawę twórczą dzieci.

W scenariuszu uroczystości znalazły się 
także utwory w języku angielskim. Ucznio-
wie recytowali wiersze o wiośnie, a na ko-
niec przedstawienia zaśpiewali piosenkę, że 
wiosna jest już z nami.

Ewa Dziuba 
i Maria Kossak-Błajszczak
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Wakacje 2017
LIPIEC

Data Godzina Wydarzenie Miejsce
1 8.00 Wyjazd do teatru Warszawa – Teatr Buffo, musical METRO
5 10.00-14.00 Wakacyjne animacje świetlicowe Świetlica Wiejska w Beszycach
6 19.00 Wakacyjne spotkania muzyków Młodzieżowej Orkiestry Dętej dom kultury w Koprzywnicy

10-14 8.00-12.00 - grupa I
12.30-16.30 - grupa II

Wakacje z robotyką – Świat Robotyki dom kultury w Koprzywnicy

14 17.30 Spotkanie w sprawie dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dom kultury w Koprzywnicy
17-18 9.00-14.00 Warsztaty twórcze – Martwa Natura dla dorosłych dom kultury w Koprzywnicy
17-19 18.00-20.00 Warsztaty teatru ognia dom kultury w Koprzywnicy
18-20 10.00-14.00 Wystawa prac artystycznych (twórcy z terenu gminy Ko-

przywnica oraz ze szlaku artystycznego na Sandomierskim 
Szlaku Jabłkowym

stary młyn w Trzykosach

20 19.00 Wakacyjne spotkania muzyków Młodzieżowej Orkiestry Dętej dom kultury w Koprzywnicy
24 10.00-14.00 Wakacyjne animacje świetlicowe Świetlica Wiejska w Dmosicach
29 Koncert zespołu Powiślanie Przegląd Zespołów Ludowych w Nowej Dębie 

SIERPIEŃ

Data Godzina Wydarzenie Miejsce
12 17.00-01.00 Dni Ziemi Koprzywnickiej Stadion sportowy K.S. „Koprzywianka” w Koprzywnicy
13 13.00-24.00 Dni Ziemi Koprzywnickiej/Okrężne – Dożynki Gminne Rynek w Koprzywnicy/ kościół MB Różańcowej/ 

kościół św. Floriana/stadion sportowy K.S. „Koprzy-
wianka” w Koprzywnicy

14-18 8.00-12.00
12.30-16.30

Wakacje z robotyką- Świat Robotyki dom kultury w Koprzywnicy

21 10.00-14.00 Wakacyjne animacje świetlicowe Świetlica Wiejska w Beszycach
22 10.00-14.00 Wakacyjne animacje świetlicowe Świetlica Wiejska w Dmosicach
26 10.00-12.00 IX Triathlon Ziemi Sandomierskiej. Mistrzostwa Polski Lekarzy, 

Otwarte Mistrzostwa Ziemi Sandomierskiej dla Amatorów 
zalew w Koprzywnicy/Bulwar nad Wisłą w Sando-
mierzu

16.30 III Koprzywnicki Triathlon dla dzieci i młodzieży zalew w Koprzywnicy

Kwartalnik społeczno-kulturalny Miasta i Gminy Koprzywnica. Wydawca: 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, Rynek 39, tel. 15 847 63 22, 
www.domkultury.koprzywnica.eu, koprzywnickie.pejzaze@op.pl. 
Zespół redakcyjny: Brzeziński K., Bzduch J., Dziuba E., Galek M., Grzyb B., Kodyra E., Lasota M., 
Majczak T., Marcjan S., Olszewska A., Piórkowska J., Staszczak-Zwolska I., Stępień A., Szymańska N., 
Urbańska M., Zwolska L.
DTP i red. tech.:  Grafbit tel. 502 722 138, Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział 
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Dni Ziemi Koprzywnickiej
„Okrężne” – Gminne Święto Plonów
TEREN STADIONU SPORTOWEGO „K.S.” KOPRZYWIANKA W KOPRZYWNICY

 SOBOTA - 12 SIERPNIA 2017 

18.00 – Muzyczne hity
20.00 – Koncert  zespołu DIADEM
21.00 – 01.00 – Zabawa pod gwiazdami z DJ

 NIEDZIELA - 13 SIERPNIA 

13.30 – Zbiórka na koprzywnickim rynku,
 przemarsz Korowodu Dożynkowego 
 z zespołem ludowym „Powiślanie”
 do kościoła p.w. św. Floriana w Koprzywnicy

14.00 – Dziękczynna Msza Dożynkowa

15.00 – Przemarsz Korowodu Dożynkowego 
 na koprzywnicki stadion

15.30 – Otwarcie Dożynek przez Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica
 Część obrzędowa. Prezentacja i ośpiewanie wieńców dożynkowych 
 przez sołectwa i zespół „Powiślanie”
 Wystąpienia zaproszonych gości

17.00 – Występy wokalne laureatów 
 Konkursu Piosenki Wakacyjnej i Turystycznej

17.20 – Ogłoszenie wyników na najładniejszy wieniec dożynkowy 2017

17.40 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Dębianie” z Nowej Dęby

18.40 – Kabaret Trzecia Strona Medalu

19.30 – 20.30 – Gwiazda wieczoru STACHURSKY DANCE PROJECT

20.30 –24.00 – Zabawa taneczna z zespołem ProjectBand

22.00 – Koprzywnicki Teatr Ognia – grupa „Flame”  (w przerwie zabawy tanecznej)

PONADTO:  
 stoiska wystawiennicze sołectw, firm i instytucji
 kiermasz „Pod Kogutkiem” i stoiska straganowe
 zjeżdżalnie, dmuchańce, karuzele dla dzieci
 zagroda smakosza z potrawami grillowanymi 


