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Pasmo Sukcesów 
Sołectwa KRZCIN

Podczas tegorocznych obchodów tradycyjnego święta plonów ogromny zaszczyt spo-
tkał mieszkańców sołectwa Krzcin. Poczynając od zwycięstwa w Konkursie na Najpiękniej-
szy Wieniec Dożynkowy podczas Dożynek Gminnych 13 sierpnia 2017r. w Koprzywnicy, koń-
cząc na udziale grupy wieńcowej na Dożynkach Prezydenckich w Spale 17 września 2017r.

Grupa wieńcowa z Krzcina tak na szczeblu powiatowym w Dwikozach 27 sierpnia, jak 
i na szczeblu wojewódzkim w Masłowie 3 września zachwyciła obydwie komisje konkurso-
we pięknym wieńcem, który został misternie wykonany przez mieszkanki Krzcina pod czuj-
nym okiem p. Janiny Lipy. Tym sposobem grupa wieńcowa została wyróżniona i odebrała 
gratulacje od Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Spale. 

Mieszkańcy Krzcina solidarnie, na czele z p. Mirosławem Żyłą oraz sołtysem miejsco-
wości p. Beatą Paruch, stanęli na wysokości zadania i tak w Dwikozach, jak i w Masłowie 
zaprezentowali okazałe stoiska promujące, Krzcin, Miasto i Gminę Koprzywnica, Powiat 
Sandomierski oraz województwo świętokrzyskie. Wszystkim należą się ogromne gratulacje, 
ponieważ stali się przykładem zgodnej i wspierającej się społeczności, która otwarta jest na 
nowe działania i współpracę z wieloma podmiotami.
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Sośniczańskie „czarownice” 
na wzgórzu zamkowym

Rośliny dziko rosnące w lokalnej kuchni; pod takim hasłem 17 września 2017r. odby-
ła się XV edycja konkursu kulinarnego, Nasze Sandomierskie - Kulinaria Regionalne. 
Do konkursu przystąpiło pięć gmin z powiatu sandomierskiego, zaś tradycyjnie już 
nagrodą główną była Srebrna Chochla. Wydarzenie, jak co roku, skupiło wielu zainte-
resowanych.

Miasto i Gminę Koprzywnica reprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Sośniczanach Halina Knap i Danuta Rączkowska oraz Aleksandra Olszewska 
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy. Potrawą zgłoszoną do 
konkursu przez kobiety z Sośniczan był Bigos Leśny z Choin (przepis poniżej). W tym 
miejscu wyjaśnimy, że tytułowe Choiny to nazwa własna lasu znajdującego się na te-
renie miejscowości Sośniczany. To w nim znajduje się bogactwo runa leśnego ze sma-
kowitymi grzybami.

Rośliny leśne jadalne wykorzystywane w kuchni stanowią przedmiot zaintere-
sowań głównie ze względu na wysokie walory smakowe. Grzyby leśne to skarbnica 
smaków, a jeżeli są odpowiednio przygotowane i podane stanowić będą prawdziwie 
leśną ucztę. Odwiedzając stoisko gminy Koprzywnica, na degustację wielu smacznych 
potraw, również tej konkursowej zapraszały sośniczańskie czarownice, które swoim 
wizerunkiem nawiązywały do krążącej legendy wśród mieszkańców Sośniczan. 

Bigos leśny z „Choin”
Składniki:
* Durszlak ugotowanych grzybów leśnych
* 0,5 kg cebuli
* 1 szklanka oleju
* 2 łyżki octu
* 0,5 kg ogórków kiszonych
* 3 łyżki cukru
* 1 mały koncentrat pomidorowy
* 0,5 szklanki wody
* ½ łyżeczki papryki mielonej ostrej
* Sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:
Cebulę kroimy na krążki, smażymy i razem z grzybami oraz pozostałymi składnika-

mi wrzucamy do garnka. Wszystko dusimy do miękkości i odpowiedniej konsystencji.
Gdy potrawa będzie już gotowa, podajemy ją z ryżem, kaszą (jaglaną, pęczak) lub 

chlebem.
Powyższą potrawę można po przygotowaniu również zamarynować w słoikach 

i cieszyć się smakiem leśnych grzybów przez cały rok.
Smacznego! 

Pasmo Sukcesów Sołectwa KRZCIN

Reprezentacja Powiatu Sandomierskiego podczas Dożynek Wojewódkich w Masłowie.

Mieszkańcy sołectwa Krzcin podczas Dożynek Powiatowych w Dwikozach, 27 sierpnia 2017r.

Grupa wieńcowa i organizatorzy stoiska powiatowego na Dożynkach Wojewódzkich w Masłowie, 3 wrzesnia 2017r.

Grupa wieńcowa podczas Dożynek Powiato-
wych w Dwikozach, 27 sierpnia 2017r.

Prezentacja wieńca. Masłów 3 września 2017r.
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Dożynki połączone zostały z obchoda-
mi Dni Ziemi Koprzywnickiej, co dało dwa 
dni wspaniałego świętowania. 12 sierpnia 
koprzywniczanie bawili się przy muzyce 
mechanicznej starannie dobranej przez DJ 
Mateusza, wieczorem koncertował zespół 
Summer Night a w godzinach nocnych tań-
czono podczas zabawy pod gwiazdami.

Drugi dzień świętowania to 13 sierpnia 
i Dożynki Gminne, okraszone przemarszem 
barwnego korowodu, mszą św. dziękczynną 
za plony i rolników oraz estradową częścią 
obrzędową, podczas której nastąpiła oracja 
chleba, czyli poczęstunek chlebem z tego-
rocznych zbiorów upieczonym w  piekarni 
państwa Cieciurów z Błonia oraz w piekar-
ni GS SCh w Koprzywnicy. Kulminacyjnym 
punktem dnia była prezentacja i  ośpiewa-
nie wieńców dożynkowych, które dumnie 
prezentowali mieszkańcy sołectw i  osiedli: 
Koprzywnica, Trzykosy, Błonie, Gnieszowi-
ce, Dmosice, Zbigniewice Kolonia, Ciszy-
ca, Łukowiec, Krzcin i Sośniczany. Kosze 
dożynkowe przygotowane zostały przez 
osiedla Zarzecze i Cegielnię oraz miejsco-
wość Skrzypaczowice. Stoiska promocyjne 
każdej z wymienionych wyżej miejscowo-
ści pięknie wkomponowały się w krajobraz 
stadionu, tworząc swoistą całość z otocze-
niem, w  pełni oddając wizerunek danej 
miejscowości i pomysłowość jej mieszkań-
ców, a  także zachęcając zwiedzających do 
poczęstunku lokalnymi specjałami. Swoje 

Dni Ziemi Koprzywnickiej 
– Dożynki Gminne 2017r.

stoiska promocyjne mieli również: Agencja 
Rynku Rolnego, Powiatowa Stacja Sanitar-
no- Epidemiologiczna, Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Świę-
tokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
KRUS oraz Fundacja La Zebra.

W swoim wystąpieniu burmistrz Ko-
przywnicy Marek Jońca w imieniu orga-
nizatorów powitał wszystkich zebranych 
gości, podziękował rolnikom za ich trudną 
pracę a także złożył serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy włączyli się w przygo-
towania Dni Ziemi Koprzywnickiej i Gmin-
nego Święta Plonów 2017r. Powiedział: 
,,Jestem bardzo wdzięczny mieszkańcom 
sołectw i osiedli za przygotowanie pięknych 
koron żniwnych, koszy urodzaju, wozów ko-
rowodowych oraz okazałych stoisk promocyj-
nych. Dziękuję za znajomość i pielęgnowanie 
lokalnych tradycji i obrzędów, które są bardzo 
ważne dla zachowania odrębności kulturowej 
naszej Małej Ojczyzny”. 

Gospodarzami dożynek w tym roku zo-
stali p. Anna Paluch przewodnicząca KGW 
Błonie oraz delegat Świętokrzyskiej Izby 
Rolniczej powiatu sandomierskiego i p. Ma-
riusz Galek sołtys miejscowości Łukowiec.

Część estradową święta plonów wypeł-
niły występy wokalne laureatów Konkursu 
Piosenki Wakacyjnej i Turystycznej, a wystę-
powały: Kasia Kijania, Julia Mianowska, 
Gabrysia Kozik, Kasia Ordon, i Wiktoria 
Krakowiak. 

Podczas dożynek nie mogło zabraknąć 
konkursu na najpiękniejszy wieniec. Komi-
sja, w której składzie znaleźli się przedstawi-
ciele sołectw i osiedli z terenu Miasta i Gmi-
ny Koprzywnica, wybrała 3 najładniejsze 
wieńca. Pierwsza nagroda powędrowała do 
sołectwa Krzcin, drugą otrzymało sołectwo 
Błonie, natomiast trzecia nagroda przypa-
dła sołectwu Sośniczany. Nie obyło się też 
bez ośpiewania wieńców, co z przytupem 
uczynił Zespół Ludowy Powiślanie, wyjąt-
kiem była grupa wieńcowa z Dmosic, której 
przedstawiciele w zręczny i zabawny spo-
sób przedstawi swoje przyśpiewki, ośpie-
wując w ten sposób przyniesiony przez nich 
plon. 

Tańcom i muzyce nie było końca. Prze-
pięknymi układami choreograficznymi po-
chwalili się młodzi tancerze z Zespołu Pieśni 
i Tańca Dębianie, którzy zaprezentowali pol-
skie tańce i przyśpiewki ludowe. Sympatycy 
dobrego humoru mogli posłuchać skeczy Ka-
baretu Trzecia Strona Medalu a wieczorem Ja-
cek Stachursky rozgrzewał wszystkich swo-
imi niepokornymi przebojami. Publiczność 
rozgrzewał również prawdziwy ogień, ten za-
serwowany wszystkim przez artystów z grupy 
FLAME czyli Koprzywnicki Teatr Ognia. Świę-
towanie przy zadziwiająco udanej pogodzie 
zakończyło się z akcentem na zespół Project-
Band i dyskotece pod gwiazdami.

W sierpniu br. na terenie stadionu sportowego KS Koprzywianki w Koprzywnicy 
za sprawą Dożynek Gminnych zrobiło się kolorowo i koncertowo. 

Pracownikom Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej MEDYK oraz pracowni-
kom Centrum Medycznego ROKITEK, nale-
żą się ogromne podziękowania za pomoc 
medyczną udzielona podczas dwudniowe-
go swieta. Serdeczne podziękowania należą 
się także sponsorom, do których należą: Fir-
ma Dagamix, Perła, Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Sandomierskiej, Piekarnia Marii i Lesz-
ka Cieciurów, Piekarnia GS SCh Koprzywni-
ca, Firma Karabela, Marcin Mikus-Gold Fruit, 
Henryk Kaczor-Mujnia, Tomasz Strużyk – 
Usługi Transportowe, Tomasz Zych – Agro-
tomex, Tokarscy Edyta i Sławomir, Firma 
DREHER POLSKA, Stacja Paliw Agrotank- Ko-
przywnica, Sklep Lewiatan Koprzywnica.
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Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy
dla Rodziny, Bliskich oraz Przyjaciół

zmarłego Artura Przybyłka z Beszyc

człowieka szlachetnego, prawego i wielkiego społecznika, 
radnego rady miejskiej w Koprzywnicy w latach 2010-2014

składają:
burmistrz MiG Koprzywnica, radni rady miejskiej byłej i obecnej kadencji, 

pracownicy MGOKiS 
oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy

W dniach 17-18 lipca 2017r. w koprzywnickim domu kultury odbyły się dwudniowe 
warsztaty malarskie. Udział w nich wzięli twórcy z naszego terenu, malarki działające przy 
domu kultury w Koprzywnicy oraz zaproszone profesjonalne malarki z Tarnobrzega Maria 
Bobrowska i Jolanta Dąbrowska-Iskra. Obie artystki prezentowały wystawy swoich prac 
w domu kultury i chętnie uczestniczyły w warsztatach. Powstało ponad 20 obrazów olej-
nych, z czego 12 wzbogaciło zbiory koprzywnickiej instytucji kultury. 

Uczestnicy warsztatów to: Maria Bobrowska, Jolanta Dąbrowska-Iskra, Halina Do-
browolska, Agnieszka Drożdzal-Lipiec, Jolanta Gach i Miłosz Gach lat 10, Maria Kali-
nowska, Janina Materkowska, Helena Pilecka, Anna Przybysz, Anna Toś. Prezentacja 
powstałych obrazów dostępna jest w domu kultury.

Najmłodsi mieszkańcy Beszyc i okolicznych miejscowości radośnie spędzali dzień pod-
czas animacji przygotowanych przez kadrę domu kultury w Koprzywnicy. Było malowanie 
kolorowych pejzaży i pisanie kredą po chodniku. Odkrywanie talentów podczas warsztatów 
rękodzielniczych, gdzie dzieci mogły również wykazać się pomysłowością w trakcie składa-
nia papierowych motylków i samolotów. Zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy 
najmłodszych - zatem dzieciaczki przybrały postać Superbohaterów takich jak Batman, Pirat 
czy Myszka Mini. Były też motylki, kotki, emotikonki i owoce. Do tego działania chętnie włą-
czali się mieszkańcy miejscowości malując swoich młodszych kolegów i koleżanki. 

Uczestniczka zajęć w koprzywnickim domu kultury w sekcji mażoretek, a mieszkanka 
miejscowości sąsiadującej z Beszycami pokazywała koleżankom kilka trików związanych 
z ćwiczeniami i kunsztem mażoretki. Na tańcu mażoretkowym jednak wspólna zabawa nie 
poprzestała i kolejnymi zadaniami integrującymi były odpowiednio sztuka tańca z ogniem 
w wykonaniu wolontariuszki z grupy Flame oraz tańce animacyjne prowadzone przez kadrę 
koprzywnickiej instytucji kultury. 

W tym miejscu kierujemy podziękowania dla wszystkich mieszkańców Beszyc oraz oko-
licznych miejscowości za odpowiedź i udział w wydarzeniu. 

Organizatorzy

Wakacje w pracowni 
plastycznej

Wakacyjne animacje w Beszycach 
Zabawy ruchowe na świeżym 

powietrzu, tańce animacyjne czy 
warsztaty rękodzielnicze dla dzie-
ci, to tylko niektóre propozycje 
spędzania wspólnie wakacyjnego 
czasu. Jednak przede wszystkim 
to integracja, wzajemna edukacja 
oraz dobra zabawa. 

Śpieszmy się kochać ludzi…
tak szybko odchodzą…

ks. Jan Twardowski



5Koprzywnickie Pejzaże tel. 15 847 63 22

Zalew koprzywnicki w okresie wakacyj-
nym spełniał oczekiwania sympatyków ką-
pieli słonecznych i wodnych. Pod czujnym 
okiem ratowników dzieci miały możliwość 
beztrosko spędzać czas, nauczyć się pływa-
nia oraz uczestniczyć w specjalnie dla nich 
zorganizowanym triathlonie.

Koprzywnicki triathlon dla dzieci i mło-
dzieży odbył się nad zalewem koprzywnic-
kim 26 sierpnia 2017r. i zorganizowany zo-
stał już po raz 3 z inicjatywy Urzędu Miasta 
i Gminy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu oraz Komisji Oświaty, Kultury, 
Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Spor-
tu i Turystyki Rady Miejskiej w Koprzywnicy. 
Głównym celem organizacji wydarzenia 
sportowego było propagowanie triathlonu, 
jako wszechstronnej dyscypliny sportowej 
oraz promocja miasta i gminy Koprzywnica. 

W triathlonie dla dzieci i młodzieży 
udział wzięło wielu uczestników z terenu 
miasta i gminy Koprzywnica, ale byli także 
zawodnicy z Gdańska, Lublina, Sandomie-
rza, Pysznicy, Tarnobrzega, Ostrowca Świę-
tokrzyskiego oraz z sąsiedniej gminy Ło-
niów. Zasięg wydarzenia sportowego miał 
zatem wymiar ogólnopolski. 

Jak sama nazwa wskazuje triathlon to 3 
dyscypliny sportu pływanie, jazda na rowe-

Triathlony w Koprzywnicy

rze i bieg, młodzi zawodnicy mieli wyzna-
czone dystanse odpowiednio do każdej z 3 
grup wiekowych. Było wiele radości, nagród 
a nawet spontanicznych reakcji ze strony 
mieszkańców Koprzywnicy. 

Tego samego dnia endorfin nie brako-
wało dorosłym uczestnikom IX Triathlonu 
Ziemi Sandomierskiej. Byli to zawodnicy 

krajowi i zagraniczni, jak również lekarze 
medycyny i lekarze stomatolodzy. Należy 
zaakcentować fakt, iż pływanie na dystan-
sie 750 m odbywa się rokroczne w zalewie 
koprzywnickim i trasa rowerowa licząca 20 
km przebiega przez miejscowości gminy 
Koprzywnica, natomiast bieg 5 km wyzna-
czony został w obrębie Sandomierskiego 

Parku ,,Piszczele”. Organizacja zawodów 
w  Koprzywnicy pozwala nie tylko na bar-
dzo szeroką promocję miasteczka, ale także 
poprzez kanały internetowe oraz regularne 
publikacje prasowe w mediach sportowych 
i triathlonowych, dotarcie z informacją o za-
wodach do tysięcy osób zainteresowanych 
sportem i aktywnym stylem życia.

Folklorystyczne 
brzmienie

W sobotę 29 lipca 2017r. na zaproszenie 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej 
Dębie oraz Stowarzyszenia „Poręba”, Zespół 
Ludowy Powiślanie z Koprzywnicy wziął 
udział w  XVII Prezentacjach Zespołów 
Folklorystycznych pod hasłem „Mieć 
jak rzeka swoje źródło”. Prezentacje od-
były się pod patronatem Starosty Powiatu 
Tarnobrzeskiego oraz Burmistrza Miasta 
i Gminy Nowa Dęba. Była to plenerowa im-
preza folklorystyczna mająca na celu propa-
gowanie rodzimej kultury i sztuki ludowej. 
Jak co roku, wzięły w  niej udział zespoły 
śpiewacze, kapele ludowe oraz zespoły tań-
ca ludowego i twórcy ludowi z wojewódz-
twa podkarpackiego i  świętokrzyskiego. 
Na scenie plenerowej Samorządowego 
Ośrodka Kultury zaprezentowały się: Kape-
la Ludowa „Padwianie” z Padwi Narodowej, 

Zespół Śpiewaczy „Powiślanie” z Koprzyw-
nicy, Zespół Pieśni i Tańca „Zaleszaki” z Zale-
szan, Kapela Ludowa „Widelanie” z Widełki, 
Zespól Śpiewaczy „Łukawianie” z gminy 
Trzebownisko, Zespół Ludowy „Cyganianki” 
z Cygan, Kapela z Nowej Dęby.

Imprezie towarzyszył kiermasz ręko-
dzieła artystycznego  i sztuki ludowej, na 
którym można było nie tylko obejrzeć i na-
być gotowe produkty, ale również poznać 
sposób ich powstawania.

To nie koniec przeglądów w wykonaniu 
Powiślan, jak co roku można było posłuchać 
zespołowego śpiewania podczas IV Prze-
glądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej 
Seniorów ,,Bo radość jest w nas”, podczas 
którego zdobyli oni wyróżnienie w kategorii 
zespoły folklorystyczne.
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Bezpłatne szkolenia informatyczne  
dla dorosłych organizowane przez  

Chorągiew Kielecką ZHP!

Startuje  
Latająca Akademia  
Edukacji Cyfrowej!

Latająca Akademia
Edukacji Cyfrowej

PO CO? 
Na bezpłatnych kursach w ramach 
Latającej Akademii Edukacji Cyfrowej 
będzie można nauczyć się korzystania 
z Internetu, m.in. tego jak  
bezpiecznie robić zakupy nie 
wychodząc z domu, prowadzić firmę  
i obsługiwać konto w banku  
oraz załatwić sprawę w urzędzie. 
Podczas bezpłatnego, 32-godzinnego 
kursu chętni dowiedzą się też jak 
budować swoją stronę internetową 
oraz korzystać z platformy ePUAP.

DLA KOGO? 
Uczestnikami szkoleń mogą być  
osoby pełnoletnie zamieszkujące 
na terenie wybranych gmin  
woj. świętokrzyskiego i śląskiego.

GDZIE DOWIEM SIĘ WIĘCEJ?
Na naszej stronie www.latająca.pl. 
Ponadto zapraszamy na spotkania 
informacyjne, które odbędą się 
w Twojej gminie. W Twoim Urzędzie 
Gminy uzyskasz kontakt do Lidera 
Cyfrowego, który także odpowie 
na Twoje pytania.

www.latająca.pl
Zapisz się już dziś!

Biuro Projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej
ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce, tel. 41 344 65 55

Obecnie realizowany jest projekt: ,,Przebudowa strefy wejścia do budynku Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy”. Zadanie dofinansowane jest ze środ-
ków województwa świętokrzyskiego w ramach programu ,,Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 
2017r”. Realizacja projektu przebiega w partnerstwie: samorząd-Urząd Miasta i Gminy w Ko-
przywnicy, instytucja kultury – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy 
oraz stowarzyszenie – Stowarzyszenie Qlturalnia.pl

Gmina Koprzywnica/Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
i Przedszkoli w Koprzywnicy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy 

Europejskich 
“Kompetencje kluczowe – budujemy od najmłodszych lat”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie RPSW.08.00.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie  kompetencji kluczowych 
(projekty konkursowe)

Celem projektu jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia w zakresie roz-
wijania wśród uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, ze Szkoły Podstawowej
w Niedźwicach i Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy znajdujących się na obszarze 

woj. świętokrzyskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 447 161,20 zł 

Przebudowa strefy wejścia 

Parafia Matki Bożej Różańcowej 
w  Koprzywnicy w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” z wy-
łączeniem projektów grantowych oraz 
operacji w zakresie podejmowania dzia-
łalności gospodarczej objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 zrealizowała projekt pn.: 
„Zagospodarowanie terenu przy koście-
le MBWW w Łukowcu”

W ramach  projektu zostały  wybu-
dowane ścieżki spacerowe oraz dojście 
do kościoła z  kostki brukowej  o pow. 
650 m2.

Nowe ścieżki spacerowe 

Zmieniający się wizerunek Miasta i Gminy Koprzywnica:
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Brawo MY

Przy szkole powstał duży plac zabaw, 
który zawdzięczamy Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS”. 
Dofinansowanie otrzymaliśmy z Lokal-
nej Grupy Działania, która ma swoją sie-
dzibę w Łoniowie, po napisaniu wniosku 

Z dniem 01 września 2017 r. Lokalna 
Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej wraz 
z Fundacją La Zebra rozpoczęła realizację 
projektu dofinansowanego przez Funda-
cję PZU. Projekt o tytule „Edukacja w prze-
strzeni ogrodowej” polega na organizacji 
i przeprowadzeniu zajęć warsztatowych dla 
osób niepełnosprawnych z kilku placówek 
zajmujących się pomocą i osób z tej grupy 
społecznej. Do wybranych zajęć zostaną 
włączone również dzieci ze szkoły podsta-
wowej w Niedźwicach. Zajęcia z dziećmi 
i  młodzieżą będą jednocześnie zajęciami 

Edukacja w przestrzeni ogrodowej
integrującymi z osobami niepełnospraw-
nymi oraz uczącymi tolerancji wobec osób 
niepełnosprawnych. 

Same zajęcia z osobami niepełnospraw-
nymi zawierają elementy hortiterapii, czyli 
terapii polegającej na spędzaniu czasu na 
pracach w ogrodzie, uprawie i pielęgnacji 
roślin, aranżacji przestrzeni ogrodowej. Taka 
forma terapii ma pozytywny wpływ na sa-
mopoczucie człowieka, a sam kontakt z zie-
lenią uznaje się za naturalną formę wspo-
magania terapii leczniczej, psychoterapii 
i  rehabilitacji. W zajęcia czynnie zaangażo-
wane zostają wszystkie osoby zakwalifiko-
wane do projektu. Mają oni między innymi 
wykonywać wszystkie czynności związane 
z pielęgnacją i utrzymaniem ogrodu. Po-
cząwszy od  zaplanowania przestrzeni, po  
wykonanie czynności pielęgnacyjnych, ale 
również przygotowanie odpowiedniego 
podłoża, sadzenia, pielenia, rozmnażania, 
podlewania i przycinania rośliny, koszenia 
trawnika oraz zbioru owoców i zrywaniu 
kwiatów. W zależności od warunków atmos-
ferycznych część zajęć odbywa się w środku 
budynku i tu przygotowywane są lub będą 
dekoracje, ozdoby i dekoracje stołu z  róż-
nych gatunków roślin z użyciem jak najwięk-
szej ilości materiału naturalnego.

Podczas dotychczasowych zajęć uczest-
nicy mogli się po prostu nacieszyć kontak-
tem z naturą. Spacerowali alejkami wśród 
krzewów i kwiatów, korzystali z małej ar-

chitektury, spokojnie dumali na ławce czy 
pod pergolą, wsłuchiwali się w odgłosy 
ogrodu, co spowodowało maksymalne sku-
pienie się na pięknie przyrody i pobudzeniu 
wszystkich zmysłów. Taką chwilą relaksu 
był wyjazd do Arboretum w Bolestraszy-
cach. Grupa 50 osób z terenu województwa 
świętokrzyskiego i podkarpackiego mogła 
podziwiać aranżacje roślinne i dekoracje 
ogrodowe w Arboretum. 

W ramach projektu zagospodarowy-
wany zostanie również ogród w Krzcinie, 
którym dysponuje Fundacja La Zebra. Do-
konywane są nowe atrakcyjne nasadzenia. 
W niektórych miejscach ogrodu zainstalo-
wane zostaną metalowe i drewniane de-
koracje, które mają za zadanie przyciągnąć 
dodatkową uwagę odbiorców ogrodu.

Ogród jest już dostępny dla wszystkich 
chętnych zainteresowanych i stale jest wy-
korzystywany do zajęć terapeutycznych. 

Justyna Piórkowska

PLAC ZABAW

Długo czekaliśmy, ale warto BYŁO. Wiele 
spotkań, szkoleń i rozmów z mieszkańcami 
utwierdziły nas w przekonaniu, że warto 
spróbować.  Dzięki dobrym duszkom, wnio-
sek ” Przebudowa części świetlicy wiejskiej 
w Dmosicach wraz z zagospodarowaniem 
terenu” został poprawnie wypełniony i zło-
żony końcem roku 2016 do Świętokrzyskie-
go Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Nasz projekt obejmował przebudowę 
garażu na pomieszczenie użytkowe oraz 
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, 
czyli budowa siłowni zewnętrznej i placu 
zabaw. Wszystkie urządzenia posiadają 
wymagane atesty. Wiele pracy musieliśmy 
wykonać własnymi siłami, co utwierdziło 
w przekonaniu, że możemy na siebie liczyć, 
że jest wiele osób, którym zależy na zmianie 
otoczenia, w którym mieszkają. 

Pragnę gorąco podziękować wszystkim 
osobom, dzięki, którym zrealizowaliśmy ten 
projekt każda poświęcona przez Was chwila 
procentuje dla wspólnego dobra.

Zapraszamy na naszego Facebooka 
gdzie znajdziecie więcej zdjęć i informacji 
z  działalności Stowarzyszenia Nasze Dmo-
sice.

Szymańska Nina 

z  programu PROW 2014-2020 „Tworze-
nie i rozwój ogólnodostępnej, nieko-
mercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Na plac 
zabaw otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 
52 600 zł.
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Pięć lat Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Krzcinie

Już pięć lat minęło od chwili, kiedy rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopo-
mocy Fundacji La Zebra w Krzcinie. Dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi. Organizatorem placówki 
jest  Fundacja La Zebra.

Jak należy podkreślić, początki nie były łatwe. Dzięki zaangażowaniu naszemu jako or-
ganizatorów, i wsparciu życzliwych osób, wśród których należy wyróżnić przede wszystkim 
Burmistrza Koprzywnicy Marka Jońcę, udało się nie tylko powołać do życia, ale także 
rozwinąć działalność placówki,  funkcjonującej na bardzo wysokim poziomie, który śmiało 
można określić mianem wzorcowego.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką niejako na pierwszej linii wsparcia dla 
osoby po kryzysie. Tutaj osoba niepełnosprawna odzyskuje siły, nabywa, lub przypomina 
umiejętności społeczne niezbędne do pełnego funkcjonowania.   

Naszą intencją było stworzenie miejsca dla osób potrzebujących, ale miejsca z duszą, 
miejsca, gdzie każdy odkryje siebie i wyniesie z niego coś wartościowego.  Jesteśmy dumni, 
że ta sztuka się udała. W Krzcinie działa placówka pomocowa o niepowtarzalnym charak-
terze, placówka wszechstronna i nowatorska, placówka, gdzie najważniejszy jest człowiek. 
Działalność ŚDS w Krzcinie doceniona została już w ubiegłych latach nagrodą Wojewody 
Świętokrzyskiego. O wartości Domu świadczą również nowatorskie formy pracy, gdzie nale-
ży wspomnieć o zajęciach z hortiterapii, prowadzonych w Krzcinie praktycznie od początku  
jego działalności, a także innych realizowanych na polu kultury, sztuki, sportu, rekreacji, tu-
rystyki, jak Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w tenisie stołowym, joga dla osób 
niepełnosprawnych, wojewódzkie konkursy filmowe, czy wyjazdy turystyczne, połączone 
z treningiem umiejętności społecznych.

Przez pięć lat działalności mogliśmy liczyć na wsparcie, jak już wspomniano, ze strony 
Burmistrza Koprzywnicy Marka Jońcy, ale także ze strony członków Zarządu Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Andrzeja Zająca i Mariana Walewskiego,  Dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Niedźwicach Krzysztofa Chmielowca, Proboszcza Parafii 
św. Floriana w Koprzywnicy, księdza Jerzego Burka, Dyrektora Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy Alicji Stępień, i wielu, wielu innych osób, któ-
rych wszystkich nie sposób wymienić w jednym, krótkim artykule. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy.

Pięciolecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy razem z organizatorami 
z Fundacji La Zebra świętowali podczas uroczystego spotkania w Krzcinie przedstawiciele 
władz samorządowych, sponsorów, zaprzyjaźnionych instytucji i placówek. Uroczyste spo-
tkanie uświetniły między innymi występy artystyczne uczestników zajęć ze Krzcina, a także 
prezentacje historii i efektów działalności placówki.

Dziękujemy wszystkim raz jeszcze za wsparcie, za współpracę, za dobre słowo, a sobie 
życzymy, żeby każde kolejne pięć lat działalności było co najmniej tak udane, jak te, które 
już za nami.

Zdzisław Walas - Fundacja La Zebra

Jolanta Dąbrowska-Iskra, urodziła 
się w Bielawie na Dolnym Śląsku. Ukończy-
ła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
w  Sędziszowie Małopolskim. Pracowała 
w  Fabryce Firanek ,,Wisan” w Skopaniu, 
początkowo jako projektant wzorów, a po 
kilku latach jako kierownik Działu Wzornic-
twa. Studiowała na Akademii Sztu7k Pięk-
nych w Łodzi na Wydziale Tkanin i Ubioru 
w pracowni projektowej dywanów i tkaniny 
artystycznej u prof. Mariusza Kowalskie-
go i prof. Jolanty Rudzkiej Habisiak oraz 
w pracowni malarskiej prof. Andrzeja Gie-
ragi. Dotychczas prezentowała swoje prace 
w Tarnobrzegu, jego okolicach oraz Łodzi 
i  Warszawie. Uczestniczyła w licznych ple-
nerach malarskich. Malarstwo i tkactwo to 
dziedziny sztuki, które stanowiły jednocze-
śnie drogę zawodową autorki i pielęgnowa-
ne od lat hobby.

Malarka od kilku lat przebywa na eme-
ryturze, co sprzyja swobodzie i niezależno-
ści, bez których trudno o realizacje twórczej 
pracy. Artystkę fascynuje głównie impresjo-
nizm i z niego czerpie inspiracje do swoich 
obrazów.

Wernisaż wystawy malarki w koprzyw-
nickim domu kultury odbył się 8 września 
2017r. Na wystawie malarka prezentuje 30 
obrazów olejnych, w których ważniejsza od 
tematu jest gra kolorów i barwnych reflek-
sów. Malarka kładzie farbę małymi plamami 
obok siebie, co daje swoistą, chropowatą 

Malarstwo 
Jolanty Dąbrowskiej –Iskry

fakturę i migotanie. Dzięki wypracowanej 
przez siebie technice jej obrazy to roziskrzo-
ny, barwny obraz świata.

Na wystawie niewiele jest szerokich, pa-
noramicznych widoków z wieloma planami. 
Natomiast są zwarte kompozycje, fragmen-
ty przyrody, np. nenufary, malwy, zakątek 
ogrodu, zarośla…

Wykadrowane są niewielkie wycinki 
pejzażu, w których widać swobodę twórczą 
malarki, jej niezwykłą pracowitość i  inwen-
cję twórczą. Malarstwo Jolanty Dąbrow-
skiej-Iskry, dzięki ciepłej kolorystyce i swo-
istemu rozedrganiu wprowadza odbiorcę 
w stan lekkiej ekscytacji, ale dzięki temu 
ogląda się je z zainteresowaniem, wraca się 
do raz już widzianych i  ponownie chce się 
je obejrzeć.

W koprzywnickim domu kultury wysta-
wa czynna jest do końca października br., 
natomiast później zostanie wyeksponowa-
na w domu kultury w Zawichoście.

 

Klub Mamy i Malucha 
Zapraszamy wszystkie mamy oraz ich dzieci w wieku od 0 do 5 lat na ciekawe coty-

godniowe (środa 10: 00) spotkania Klubu Mamy i Malucha.
W klubie dzieci mogą się razem bawić, grać w gry, wspólnie spędzać czas. To rów-

nież doskonałe miejsce do przełamywania dziecięcych nieśmiałości i lęków oraz nauki 
norm i zachowań społecznych. Dla mam spotkania Klubu stanowią dobrą okazję do 
zapoznania się oraz porozmawiania o sprawach codziennych. Mamy wymieniają się 
doświadczeniami, uczą się od siebie jak sobie radzić w codziennym życiu. Podczas spo-
tkań regularnie omawiane są szczególnie ważne i interesujące tematy.
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Gruntowna modernizacja Komisariatu 
Policji w Koprzywnicy została w pełni za-
kończona. Budynek obejmuje swoim zasię-
giem gminę Koprzywnica, Łoniów, Sambo-
rzec i Klimontów. Oficjalnego przekazania 
funkcjonariuszom odnowionego komisa-
riatu, dokonał Komendant Wojewódzki Po-
licji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak 
wspólnie z Komendantem Powiatowym 
Policji w Sandomierzu mł. insp. Dariuszem 
Chmielowcem.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą 
w Kościele pod wezwaniem św. Floriana w 
Koprzywnicy, w której udział wzięli Poseł 
na sejm RP Marek Kwitek, Senator Jaro-
sław Rusiecki, Doradca Wojewody Świę-
tokrzyskiego Marcin Piętak, Komendant 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu 
miasta i gminy Koprzywnica otrzymały 
wysokie dotacje z Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego, z przeznacze-
niem głównie na modernizację strażnic. 

Komisariat Policji w Koprzywnicy
Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Da-
riusz Augustyniak, Komendant Powia-
towym Policji w Sandomierzu   mł. insp. 
Dariusz Chmielowiec, a także Starosta 
Powiaty Sandomierskiego Stanisław Ma-
sternak wspólnie z reprezentantami władz 
gminnych.

Pierwsze prace dotyczące remontu 
i  modernizacji rozpoczęły się w roku 2013. 
Wszystkie pomieszczenia znajdujące się 
w budynku komisariatu otrzymały nowy 
wgląd.   Punkt recepcyjny, hol sekretariat 
oraz pomieszczenia, w których pracują po-
licjanci zostały dostosowane w taki sposób, 
by interesanci mogli poczuć się bardziej 
komfortowo. W tak przystosowanym do 
funkcjonowania obiekcie służba koprzyw-
nickich stróżów prawa będzie mogła być 
jeszcze bardziej efektywna.

Zakres wykonanych prac dotyczył rów-
nież elewacji budynku, budowa nowego 
masztu, remont oraz wymiany przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej. Zadbano również o wy-
gląd wokół budynku, na co wpłyną nowy 
chodnik, nawierzchnia drogi wewnętrznej 
i miejsca parkingowe, pojawiło się również 
nowe ogrodzenie. Koszt remontu i moder-
nizacji Posterunku Policji w Koprzywnicy 
wyniósł blisko milion złotych. Pieniądze na 
ten cel pochodziły z budżetu Policji.

W tak zmodernizowanym Komisariacie 
Policji w Koprzywnicy, służbę będzie pełniło 
26 policjantów.

Opr. MB

Wysokie 
dofinansowania dla OSP

Dzień Edukacji Narodowej
W Przedszkolu „Pod Sosnami” w Ko-

przywnicy 16 października b.r. odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej.  Na uroczystość przybyli zaproszeni go-
ście: Sekretarz Miasta i Gminy Koprzyw-
nica Pani Dorota Kruszec- Nowińska, 
przewodniczący Komisji Oświaty Pan 
Paweł Jasiński, przedstawiciele Rady Ro-
dziców Pani Iwona Stefaniak, Pani Edyta 
Partyka i Pani Dorota Knap, emerytowa-
na nauczycielka Pani Dorota Michalik 
oraz  pracownicy placówki.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy 
Pan Mirosław Sarzyński, który przywitał 
zaproszonych gości.

Następnie odbyła się część artystyczna 
w  wykonaniu dzieci. Nasze przedszkolaki 

chciały podziękować wszystkim pracow-
nikom przedszkola za trud włożony w ich 
wychowanie. W tym uroczystym dniu dzie-
ci zaprezentowały się najlepiej jak umiały- 
nie zabrakło wierszy, życzeń, piosenek oraz 
tańca.  

Pan Dyrektor podziękował występują-
cym przedszkolakom i nauczycielkom, któ-
re przygotowały program artystyczny oraz 
złożył życzenia pracownikom i emerytom. 

Wiele ciepłych słów i  życzeń padło 
z  ust zaproszonych gości, słowa uznania 
w  stosunku do dyrekcji, nauczycieli i  pra-
cowników naszej placówki. Dzień Edukacji 
Narodowej to również okazja do wręczenia 
nagród pracownikom przedszkola. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W budynku OSP Koprzywnica wy-
konano drobne prace remontowe oraz 
zamontowano dwie nowe bramy gara-
żowe, natomiast przy OSP Zbigniewice 
wykonano elewację i termomoderni-
zację garażu oraz wymieniono na nim 
dach. 
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Z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II 
na mocy uchwały Rady Miejskiej został rozwiązany, a następnie do życia została powołana 
nowa jednostka oświatowa – Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy składający się 
z:

Liceum Ogólnokształcącego,
Branżowej Szkoły I Stopnia,
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego,
Przedszkola „Pod Sosnami”.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 
w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

Sprzątanie Świata
„NIE MA ŚMIECI - SĄ SUROWCE”- pod takim hasłem ruszyła tegoroczna ak-

cja Sprzątania Świata – Polska. Koordynatorem tej akcji w naszej szkole jest p. Beata 
Szemraj.  Dnia 15 września uczniowie pod opieką swoich nauczycieli porządkowali 
las, drogi oraz teren wokół szkoły. Każda klasa dostała worki i rękawice ochronne. Nie 
trzeba było szukać śmieci - papierki, pudełka, butelki, puszki, opony i inne odpady 
leżały „jeden na drugim”, było ich co nie miara!!! Po zakończonej akcji, każdy uczeń 
naszej szkoły miał poczucie, że przyczynił się do tego, że najbliższa okolica jest czysta 
i zadbana. Zatem warto pamiętać o wrzucaniu śmieci do śmietników, a nie na ulicę 
i odwożeniu ich na wysypisko śmieci a nie do lasu..

Wycieczka w góry
W dniach 26-27 września odbyła się 

wycieczka klasy II b pod opieką p. Beaty 
Szemraj i p. Mirosława Kępy w piękne 
polskie góry. Głównym celem wyjazdu 
było poznanie piękna krajobrazu polskich 
gór oraz zapewnienie uczniom aktywnego 
wypoczynku. Pierwszym punktem pro-
gramu wyjazdu było poznanie największej 
przyrodniczej atrakcji Pienin – Wąwozu 
Homole. Rowerami przejechaliśmy „Pieniń-
ską Drogę”, która prowadzi ze Szczawnicy 
do słowackiego Czerwonego Klasztoru 
i  jest najdogodniejszym i najpiękniejszym 
ich połączeniem.  Nazajutrz udaliśmy się 
nad Czarny Staw Gąsienicowy, który jest 
największym stawem Doliny Gąsienico-
wej, ma powierzchnię prawie 18 ha, a jego 
maksymalna głębokość sięga 51 metrów. W 
stawie żyją pstrągi, które zostały sztucznie 

przemówieniu mówił o wyzwaniach, jakie 
stawia przed uczniami i nauczycielami re-
forma edukacji. Ze szczególną serdeczno-
ścią zwrócił się do najmłodszych uczniów 
klas pierwszych szkoły podstawowej za-
pewniając, że nauka w naszej szkole jest 
wspaniałą przygodą. Uczniom klas trzecich 
gimnazjum i klasy maturalnej życzył sukce-
sów na egzaminach, a pozostałym uczniom 
samych piątek i szóstek. Natomiast gronu 
pedagogicznemu życzył cierpliwości, wy-
trwałości i satysfakcji z pracy, a rodzicom 
pociechy z sukcesów dzieci. W imieniu 

Dnia 4 września odbyło się uroczy-
ste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
2017/2018. O godzinie 800 w kościele po 
wezwaniem św. Floriana została odpra-
wiona msza święta, po której uczniowie, 
rodzice oraz nauczyciele zgromadzili się 
na hali sportowej. Wszystkich obecnych 

powitał dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych pan Mirosław Sarzyński. 
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: 
sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica 
- pani Dorota Kruszec-Nowińska, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej - pani Alek-
sandra Klubińska, proboszcz parafii p.w. 
św. Floriana - ks. Jerzy Burek, kierownik 
Gminnego Zespołu Ekonomicznego-Ad-
ministracyjnego Szkół - pani Anna Witas 
oraz przewodniczące Rady Rodziców: pani 
Beata Maśloch i pani Magdalena Bąk.

Po powitaniu wszystkich przybyłych 
pan dyrektor przedstawił nowych wicedy-
rektorów szkoły: panią Martę Marczew-
ską i panią Jolantę Bzduch. W swoim 

władz samorządowych głos zabrała pani 
sekretarz Dorota Kruszec-Nowińska 
i  przewodnicząca Rady Miejskiej pani 
Aleksandra Klubińska. Po krótkiej części 
artystycznej przygotowanej przez młodzież 
klas drugich gimnazjum pod kierunkiem 
pań: Beaty Szemraj i Agnieszki Chmielo-
wiec uczniowie udali się do klas na pierwsze 
spotkanie z wychowawcami.

Wierzymy, że ten nowy rok szkolny bę-
dzie dla nas wszystkich bardzo udany i pe-
łen ciekawych i niezapomnianych chwil.

wprowadzone w 1881 roku. Nazwa stawu 
pochodzi od sinicy, która masowo wystę-
puje na głębokości 1 metra i zabarwia wodę 
ciemnym nalotem. Mimo to, w słońcu woda 
i tak przybiera zielono-niebieskie barwy, 
a przejrzystość sięga 12 metrów. W trakcie 
wędrówki podziwialiśmy przepiękne wido-
ki, ośnieżone szczyty gór i rozległe doliny. 
Myślę, że wszystkim ta wycieczka bardzo się 
podobała i zgodnie stwierdziliśmy, że jesz-
cze w te piękne góry wrócimy. 
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Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

Jesteśmy dla Was
Zmiany jakie zostały dokonane w ko-

przywnickiej oświacie są już faktem. Mając 
na uwadze dalszy rozwój uczniów Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy 
utworzono nowe kierunki kształcenia dla 
młodzieży. Otóż na miejsce wygasającego 
gimnazjum powołano szkołę branżową 
umożliwiającą naukę w czterech kierun-
kach: piekarz, ogrodnik, mechanik pojazdów 
samochodowych oraz operator maszyn 
i urządzeń przemysłu spożywczego. Decyzję 
o otwarciu ostatniego z wymienionych kie-
runków kształcenia podjęto na bazie współ-
pracy gminy z powstałym w  Koprzywnicy 
zakładem produkcji soku jabłkowego Dreher 
Poland. Należy wspomnieć, że jest on najno-
wocześniejszym zakładem tego typu w Eu-
ropie a co za tym idzie stwarza on ogromne 
możliwości rozwoju dla tutejszej młodzieży. 
Młodzież pobierająca naukę na kierunku 
operator maszyn i urządzeń przemysłu spo-
żywczego to przyszli pracownicy tego zakła-
du. Zakład oferuje tej młodzieży kształcenie 
praktyczne, wyjazdy na praktyki zagraniczne 
- Niemcy, oraz pracę po zakończeniu kształ-
cenia. Nauka praktyczna na pozostałych 
kierunkach będzie odbywać się u pracodaw-
ców. Nie należy również zapominać o liceum 
ogólnokształcącym które kształci młodzież 
ponad 20 lat a jego absolwenci wykonują 
różne zawody i z nich możemy być dumni.   

Dzień Edukacji Narodowej

Pątniczym szlakiem
W piątek, 8 września już po raz kolejny 

koprzywniccy pątnicy wyruszyli w pieszą 
pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego 
w  Sulisławicach. Tym razem do wspólnego 
wędrowania przyłączyli się uczniowie klas VI 
i VII Zespołu Placówek Oświatowych w  Ko-
przywnicy. Pielgrzymkę rozpoczęła modli-
twa w kościele pod wezwaniem świętego 
Floriana. Tuż po modlitwie w dobrych humo-
rach z uśmiechem na ustach i głośnym śpie-
wem, pod kierunkiem księdza przewodni-
ka Antoniego Drabowicza oraz nauczycieli 
opiekunów wszyscy wyruszyli w drogę. Pie-
sza pielgrzymka to przede wszystkim niepo-
wtarzalna okazja do otworzenia się na Boga 
poprzez piękno przyrody, jak również na 
drugiego człowieka. Idąc w grupie mieliśmy 
możliwość budowania nowych relacji z  in-
nymi poprzez pomaganie, niesienie krzyża, 
tuby, dzielenie się posiłkiem czy wspólną 
modlitwę. Następnie wszyscy uczestniczyli-
śmy w uroczystej Mszy Świętej, którą uświet-
nił Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Po 
krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do Koprzywnicy.

Jolanta Ordon

W piątek, tj.  13 października 2017 
roku  w Zespole Placówek Oświatowych 
w Koprzywnicy świętowaliśmy przypadają-
cy na 14 października Dzień Edukacji Na-
rodowej. W  Dniu Nauczyciela, uczniowie 
i ich rodzice  wyrażają swoją wdzięczność 
pedagogom i innym pracownikom szkoły 
za ich trud i poświęcenie. Niektórzy na-
uczyciele zostają dodatkowo nagrodzeni 
odznaczeniami i nagrodami państwowymi. 
Głównym punktem obchodów Dnia Edu-
kacji Narodowej w naszej placówce była 
uroczysta akademia, zorganizowana przed-
dzień święta o godz. 12.00 w budynku hali 
sportowej w Koprzywnicy, w której wzięli 
udział przedstawiciele władz samorządo-
wych, partnerzy szkoły, obecni i emeryto-
wani pracownicy oraz uczniowie naszej pla-

cówki. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się 
wystąpieniem uczniów, którzy pod kierun-
kiem nauczycieli przygotowali piękną część 
artystyczną. Następnie dyrektor Zespołu 
Placówek Oświatowych- pan Mirosław Sa-
rzyński, złożył życzenia i wręczył Nagrody 
Dyrektora Szkoły wyróżniającym się w pra-
cy Nauczycielom i Pracownikom Admini-
stracji i Obsługi. Po wystąpieniu dyrektora 
szkoły życzenia z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej złożył Burmistrz Miasta i Gminy 
Koprzywnica- pan Marek Jońca, który 
oprócz życzeń dla pracowników oświaty, 
wręczył Nagrody Burmistrza. Następnie 
życzenia złożyli proboszcz Parafii Św. Flo-
riana-ksiądz Jerzy Burek oraz przedstawi-
ciele Rady Rodziców. Po uroczystym apelu, 
uczniowie udali się do domów, a nauczycie-
le wraz z zaproszonymi gośćmi spędzili miłe 
chwile na rozmowach przy kawie i torcie.  

A.Sławek

W związku z przypadającą w bieżącym 
roku  78. rocznicą śmierci Józefa Nasternaka 
i Stefana Józewczaka- przewoźników ze wsi 
Radowąż rozstrzelanych  przez hitlerowców 
za przeprawę oddziałów wojska polskiego 
na drugi brzeg Wisły we wrześniu 1939 r.   
oraz   4. rocznicą odsłonięcia tablicy upa-
miętniającej ich ciche bohaterstwo odbyła 
się w Łukowcu uroczystość  nawiązująca do 
tamtych  wydarzeń. Patronat nad obchoda-
mi  rocznicowymi  objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Koprzywnica, pan Marek Jońca. 
W uroczystości uczestniczyli członkowie 
rodziny, parlamentarzyści,   przedstawiciele 
władz samorządowych, delegacja ze szkoły 
podstawowej w Koprzywnicy   oraz miesz-
kańcy pobliskich wsi.   W skład delegacji   
naszej szkoły weszli: dyrektor ZPO pan 
Mirosław Sarzyński, wicedyrektor ZPO 
pani Jolanta Bzduch, nauczyciele- pani 
Beata Dębowska, pani Agnieszka Kola-

sińska, pani Elżbieta Grdeń pan Grze-
gorz Zwolski, pan Wojciech Mrozik, oraz 
poczet sztandarowy złożony z sześciorga 
uczniów z klasy V a. Uroczystość zainaugu-
rowała msza święta w kościele pw. MBWW 
w Łukowcu z udziałem pocztów sztanda-
rowych UMiG Koprzywnica, jednostki OSP 
Ciszyca oraz Szkoły Podstawowej im. Wł. Ja-
sińskiego w Koprzywnicy. W swojej homilii 
ks. proboszcz Wiesław Surma odwołał się 
do myśli  Papieża św. Jana Pawła II  przypo-
minając, że ojczyzna jest darem i zadaniem, 
a miłość   do ojczystego kraju wzmacnia 
w nas poczucie jedności i stanowi o naszym 
charakterze narodowym. Rangę uroczysto-
ści nadał wykład posła na Sejm RP pana 
Marka Kwitka, który wspominał tragedię 
II wojny światowej.   Uroczystość uświetnił   
montaż słowno-muzyczny oparty na poezji 
św. Jana Pawła II i K. K. Baczyńskiego  w wy-
konaniu uczniów z klasy IVa, Va, Vb, VIIa  na-

W dniach 27.09 - 29.09.2017 odbyła się wycieczka do Zakopanego, 
w której wzięli udział uczniowie klasy 2A gimnazjum pod opieką p. 
Agnieszki Sośniak i p. Anny Babiak. Program wyjazdu był następują-
cy: Wielka Krokiew, spacer Doliną Białego, Dolina Chochołowska, Kuźni-
ce, Pustelnia Brata Alberta, wyjazd na Gubałówkę skąd podziwiać moż-
na przepiękną panoramę Tatr i Zakopanego, kościółek na Krzeptówkach 
wybudowany, jako wotum za uratowanie życia Ojcu Świętemu, spacer 
po Krupówkach, ognisko, kulig po Zakopanym. Podczas tej wycieczki 
można było się wiele nauczyć oraz zobaczyć dużo pięknych zakątków 
Tatr. Pogoda dopisywała, wszyscy wrócili wypoczęci i pełni wrażeń.

szej szkoły pod kierunkiem nauczycieli   
pani Beaty Dębowskiej i pani Agnieszki 
Kolasińskiej. Na zakończenie głos zabrał 
wnuk rozstrzelanego przewoźnika, dzięku-
jąc panu burmistrzowi oraz wszystkim orga-
nizatorom za pamięć i okazany patriotyzm, 
który nie przebrzmiał wraz z historią i nadal 
ma wartość aktualną. Po przemówieniach 
delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
pod tablicą upamiętniającą cichych bohate-
rów ze wsi Radowąż.

Beata Dębowska

Wycieczka do Zakopanego

Uroczystość w Łukowcu

Fotografie ze zbiorów archiwalnych p. Janusza Błasiaka, wnuka Stefana Józewczaka – jednego z rozstrzelanych przez hitlerowców przewoźników.
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

Dnia 15 września 2017 roku odbyła się 
wycieczka rowerowa w ramach projektu 
„Mała Ojczyzna – bawi, uczy, wychowuje”. 
Środki finansowe na ten projekt pozyska-
ło Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Mło-
dzieży „OMNIBUS” działające przy szkole 
w Niedźwicach. 

Projekt jest odpowiedzią na realizację 
zadania publicznego z zakresu „ Kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego – organizacja imprez promu-
jących kulturę i dziedzictwo kulturowe Gmi-
ny Koprzywnica, w tym festiwale, festyny, 
pikniki”, realizowany w okresie 01.06.2017 
– 31.10.2017 rok.   

Jednym z zadań tego projektu była 
wycieczka rowerowa 37 uczniów Szkoły 
Podstawowej w Niedźwicach rowerami, 
którzy przejechali trasę Niedźwice – Beszy-
ce – Koprzywnica. Wyjazd był połączony ze 
zwiedzaniem kościoła parafialnego w Ko-

OBÓZ SPORTOWY 2017

WYCIECZKA DO BRUKSELI
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwicach, którzy ukończyli klasę szósta 

wzięli udział w wycieczce do Brukseli.  Towarzyszyli im opiekunowie: dyrektor szko-
ły – pan Krzysztof Chmielowiec oraz nauczyciel języka angielskiego – pan Roman 
Pruś. Wyjazd rozpoczął się 09 lipca zbiórką w Kielcach, skąd o godz. 20: 00 wyruszono 
do Brukseli. W poniedziałek, po przybyciu na miejsce i zakwaterowaniu się w hotelu 
Motel One, wycieczkowicze wyruszyli zwiedzać Brukselę, m.in. pałac prezydenta par-
lamentu Belgii. Kolejnego dnia, czyli we wtorek po śniadaniu uczestnicy wyjazdu uda-
li się do Parlamentu Europejskiego, gdzie wzięli udział w prelekcji na temat pracy i roli 
PE, spotkali się z posłem do PE – panem Bogdanem Wentą oraz zwiedzili siedzibę 
PE. Kolejnym miejscem, które odwiedzili był otwarty dwa miesiące temu Dom Historii 
Europejskiej. Tego dnia zwiedzali jeszcze Brukselę wraz z przewodnikiem, w tym m.in. 
Dzielnicę Europejską, Grand-Place, Manneken – Pis oraz mieli czas wolny, podczas któ-
rego uczniowie mogli zrobić zakupy i sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego 
w praktyce. W środę, 12 lipca po śniadaniu i wykwaterowaniu się uczestnicy wycieczki 
przejechali do Atomium, a potem udali się w drogę powrotną do Polski.

Wraz z naszymi uczniami pojechali m.in. uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Strawczynie i Jędrzejowie.

Składamy serdeczne podziękowania  dla inicjatora i sponsora wyjazdu, którym był 
Pan Bogdan Wenta – poseł do  Parlamentu Europejskiego.

W dniach 17.08.2017- 25.08.2017 odbył 
się obóz sportowy w miejscowości Wilka-
sy obok Giżycka na Mazurach, w którym 
uczestniczyło 17 uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Niedźwicach, zawodników UKS 
Junior Niedźwice.

W ramach wyjazdu  odbyły się wyjazdy 
do Giżycka, rejs statkiem po jeziorze Niego-
cin, wycieczka do Mazurolandii, ZOO w Ka-
dzidłowie, bunkry Wilczy Szaniec, zamek 
krzyżacki w Ryn, Galandia, Mikołajki. Wie-
czorami odbywało się śpiewanie karaoke, 
ogniska, dyskoteki.

Codziennie uczestnicy obozu odbywali 
dwa, trzy  treningi piłki nożnej,  piłki siatko-
wej,   piłki ręcznej, lekkoatletyczne, kajakar-
stwo, wieczorami  tenis stołowy i warcaby. 

 W trakcie obozu odbyły się liczne za-
wody m.in. turniej warcabowy, tenisa sto-
łowego, piłki plażowej, badmintona, kaja-
karstwo, tenisa ziemnego i bieg na 400 m. 
Po tych wszystkich konkurencjach wybrano 
3 najlepszych sportowców obozu, a zosta-
li nimi: Natalia Juda, Małgorzata Gach 
i Anna Ambroziak.

Wycieczka 
rowerowa po okolicy !!!

przywnicy, jako ciekawym obiektem histo-
rycznym. Uczniowie   zostali oprowadzeni 
po kościele, poznali jego historię, byli także 
na wieży kościelnej. Z tym zadaniem po-
wiązane jest zadanie drugie, czyli konkurs 
plastyczny pt. ”Kościół św. Floriana – tak go 
widzę” dla uczestników wycieczki rowero-
wej. 

Kolejny etap to wizyta w leśniczówce 
w Beszycach i wspólne sporządzanie posił-
ku, zabawy i gry na świeżym powietrzu. Na-
stępnie powoli uczniowie wrócili do szkoły.

Głównym zadaniem wycieczki było 
zapoznanie się z historią Cystersów w Ko-
przywnicy.

To zadanie miało także  na celu rozwi-
janie aktywności fizycznej wśród dzieci, 
wypracowanie pozytywnych praktyk upra-
wiania sportu, wspólnego i pożytecznego 
spędzania wolnego czasu oraz zwrócenie 
uwagi na zasady bezpieczeństwa.

Odbywały się sparingi piłki nożnej i piłki 
ręcznej z grupa pływacką z Mławy.

Sponsorami obozu sportowego byli: Pil-
kington Automotive Poland, pan Zdzisław 
Nasternak, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.



13Koprzywnickie Pejzaże tel. 15 847 63 22

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Królowej w Gnieszowicach

Od 01 września  2017 roku ( po waka-
cyjnej przerwie) w naszej szkole w ramach 
programu unijnego wznowił funkcjonuje 
oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 

Rajd w Bieszczady
Bieszczady to wspaniale, niepowta-

rzalne, owiane legendami miejsce. Już po 
raz kolejny w dniach od 20 do 24 września 
członkowie szkolnego kola turystyczno 
-krajoznawczego,, Mali odkrywcy’’ wraz 
z  opiekunem panią Jolanta Struska wy-
brali się na rajd po Bieszczadach. Organiza-
torem wyjazdu było PTTK w Sandomierzu. 
Tym razem utrwaliły się nam w pamięci wę-
drówki z Ustrzyk Górnych na szczyt Wielkiej 
Rawki (1307 m n.p.m), Malej Rawki (1272 m 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
29 września nasza szkoła wzięła udział w wydarzeniu „VII Światowy Dzień Tabliczki Mno-

żenia”. Klasy 4, 5 i 6 wzięły udział w zabawach, quizach, rozwiązywały zagadki, nawzajem się 
egzaminowały. Celem było przypomnienie i utrwalenie działań, które są niezbędne w życiu 
codziennym. Poprzez wspólną zabawę łączyliśmy się z ludźmi na całym świecie.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy Dzień Chłopaka 
Piątek 29 września był dniem wyjąt-

kowy, ponieważ święto mieli nasi kochani 
chłopcy. Tak ważną datę należy wyjątko-
wo uczcić. Panie wychowawczynie wraz 
z uczennicami przygotowały słodki po-
częstunek i niespodzianki dla wszystkich 
chłopców. Nasi panowie musieli wypić sok 
z cytryny tzw. „Eliksir uśmiechu” i z radosną 
miną zapozować do pamiątkowego portre-
tu. Chłopcy okazali się wyjątkowo dzielni, za 

n.p.m) oraz zdobyliśmy najwyższy i najbar-
dziej atrakcyjny punkt widokowy w polskich 
Bieszczadach Tarnicę (1346 m n.p.m). Kolej-
na wyprawa za rok, ale już dzisiaj tęsknimy 
za tym pięknem na szlakach Bieszczadów.

co zostali udekorowani odznaką super chło-
paka. Był to niezwykle miły i pełen wrażeń 
dzień

Zajęcia pierwszej pomocy dla uczniów 
klas I-III przeprowadziła pani Aneta Adam-
czak przeszkolona w tym zakresie przez 
fundację WOŚP.

W ramach tych zajęć uczniowie oswajali 
się z tak ważnymi zagadnieniami jak: zacho-
wanie się w sytuacjach zagrożenia zdrowia 
i życia oraz umiejętność udzielania pierw-
szej pomocy w nagłych wypadkach, bez-

pieczeństwo, sprawdzanie przytomności, 
wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, 
pozycja boczna, oddechy ratownicze, uci-
skanie klatki piersiowej resuscytację krąże-
niowo-oddechową.

Dzieci z prawdziwym zaangażowaniem 
przystępowały do zajęć motywowane fak-
tem, iż wiedza o tym, jak należy nieść po-
moc, może uratować czyjeś życie…

„SŁONECZNE PRZEDSZKOLAKI”
10 dzieci (3 i 4- letnie). Zajęcia odbywają się 
od godziny 8.00 do 16.00.

Oprócz zajęć dydaktycznych, na któ-
rych realizowana jest podstawa progra-
mowa wychowania przedszkolnego dzieci 
mają następujące zajęcia dodatkowe: 
• z gimnastyki korekcyjno-kompensacyj-

nej – dwa razy w tygodniu po 30 minut;
• zajęcia logopedyczne – trzy razy w tygo-

dniu  po 30 minut
• zajęcia wzmacniające kompetencje spo-

łeczno-emocjonalne (tzw. aktywizujące)- 
dwa razy w tygodniu po 30 min

Przedszkolaki korzystają z całodzienne-
go wyżywienia: śniadania, obiadu i podwie-
czorka.

W ramach projektu została wyposa-
żona sala w nowe meble, stoliki, krzesełka, 
szatnię, telewizor, laptop, DVD. Zakupili-
śmy nowe zabawki i pomoce dydaktycz-
ne zarówno do zajęć dydaktycznych jak 
i tych dodatkowych. Zostały zakupione 
i  zamontowane urządzenia na plac zabaw. 
W planach mamy jeszcze m.in. wycieczki, 
zorganizowanie balu przebierańców, zakup 
nowej wykładziny, zakup sprzętu: aparatu 
fotograficznego, drukarki, nagłośnienia itp. 

Projekt będzie trwał rok, dofinansowa-
nie projektu z UE: 188 859,38 zł
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Stowarzyszenie dla Rozwoju Sośniczan 
w ramach konkursu grantowego „Działaj 
Lokalnie 2017” realizuje projekt ,,W zdro-
wym ciele zdrowy duch”. Głównym celem  
projektu jest rozwój aktywności kobiet 
w społeczności lokalnej oraz ich większe za-
angażowanie w życie wsi poprzez społecz-
ne uświadomienie o zdrowym stylu życia. 
To głównie kobiety, jako matki i gospody-
nie domowe odpowiadają za prawidłowy 
sposób żywienia rodziny, są animatorkami 
spędzania wolnego czasu oraz kształtują 
prawidłowe postawy życiowe młodego po-
kolenia.

Realizację projektu rozpoczęłyśmy od 
spotkania organizacyjno -informacyjne-
go w świetlicy wiejskiej, na którym Liderki 
Projektu przedstawiły zebranym Paniom 
cel i założenia projektu oraz plan działań 
w ramach tego przedsięwzięcia. Entuzjazm 
i ogromny zapał z jakim Liderki projek-
tu:   H. Knap, A. Macias, D. Rączkowska, 
A. Stępień opowiadały o założeniach pro-
jektowych, szybko udzielił się zebranym 
mieszkankom Sośniczan, które licznie wy-
raziły chęć uczestnictwa w  różnych dzia-
łaniach w ramach tego projektu.  W czasie 
realizacji projektu grupa aktywnych Kobiet 
brała udział w 3 dniowych warsztatach ku-
linarnych prowadzonych przez szefa kuch-
ni restauracji ,,Ciżemka” w Sandomierzu 
p. Marcina Mazura.  Efektem tych zajęć było 
przygotowanie pokazu kulinarnego z  pre-
zentacją przykładowych dań i przystawek 
opartych głównie na warzywach, owocach 
i  niskokalorycznych zdrowych produktach, 
podczas corocznego spotkania mieszkań-
ców Sośniczan na Festynie Rodzinnym 
w lipcu br. Wszystkie potrawy zostały przy-
gotowane przez Panie uczestniczące w pro-
jekcie, które pod fachowym okiem p. Marci-

W Ciszycy 6 października gościł mar-
szałek województwa świętokrzyskiego 
p. Adam Jarubas. Spotkanie z mieszkań-
cami Ciszycy odbyło się na placu przy OSP, 
gdzie jednostka zaprezentowała nowy 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy, tj. samochód 
gaśniczy marki IVECO oraz pompę wyso-
kowydajną ,,Białogon”. Wraz z marszałkiem 
do Ciszycy przybył radny sejmiku p. An-
drzej Swajda, członek zarządu powiatu 
sandomierskiego p. Marcin Piwnik oraz 
wiceprzewodniczący rady powiatu san-
domierskiego p. Zdzisław Nasternak. Na 
spotkanie z marszałkiem przybył również 
burmistrz Miasta i Koprzywnica p. Marek 
Jońca, który bardzo serdecznie przywitał 
przybyłych gości. Wizyta przebiegała w mi-

Są takie miejsca w naszym kraju, które 
każdy Polak powinien odwiedzić, jednym z 
nich jest właśnie Warszawa. Tam też dzięki 
pozyskanym funduszom przez Stowarzy-
szenie Nasze Dmosice w konkursie Burmi-
strza Miasta i Gminy Koprzywnica wyruszyli 
mieszkańcy naszej wioski i sympatycy sto-
warzyszenia.

Swoją wizytę w Warszawie rozpoczę-
liśmy od spaceru pod pomnikiem syrenki 
warszawskiej skąd bulwarem przy Wiśle 
przeszliśmy do znajdującego się nieopodal 
Centrum Nauki Kopernik, a później do Pla-
netarium. Świetnej zabawie nie było końca. 
Dzieciaki miały wiele frajdy, mogły poznać 
zjawiska fizyczne i nie tylko, otaczające 
nas, na co dzień, a do końca niezrozumiale. 
Zwiedzaliśmy i zobaczyliśmy jeszcze wiele 
ciekawych miejsc w stolicy. Przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza obserwowaliśmy 
zmianę warty, a w Ogrodach Saskich podzi-
wialiśmy piękno ukształtowania krajobrazu. 

Spotkanie z marszałkiem 
województwa

łej atmosferze, gdzie przy herbacie i kawie 
rozmawiano na różne tematy nurtujące 
mieszkańców oraz potrzeby jednostki OSP 
w Ciszycy.

Pani sołtys Maria Dziubek ora z dru-
howie OSP podziękowali marszałkowi 
województwa za przyznanie środków na 
zakup nowego sprzętu gaśniczego i jed-
nocześnie poprosili o dalsze doposażenie 
jednostki. Sołtys miejscowości wskazała 
również na potrzebę remontu drogi woje-
wódzkiej przebiegającej przez Ciszyce, aż 
do promu, która jest w bardzo złym stanie 
technicznym. Na zakończenie wizyty mar-
szałek województwa świętokrzyskiego 
p. Adam Jarubas dokonał wpisu w księdze 
pamiątkowej OSP Ciszyca.

W wolnym czasie po wiedzę
Odwiedziliśmy też plac zamkowy i spacer-
kiem wróciliśmy do autokaru. Zmęczeni, ale 
zadowoleni dotarliśmy do naszej wsi póź-
nym wieczorem.

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu uda Nam się odwiedzić 
jeszcze wiele ciekawych miejsc.

EL.KA

Panie z Sośniczan działają 
aktywnie i zdrowo!

na wykorzystały wiedzę zdobytą podczas 
wcześniejszych warsztatów kulinarnych. 
Potrawy podczas Festynu zostały zaprezen-
towane na nowych stołach zakupionych ze 
środków projektowych. Zarówno w czasie 
przygotowania menu jak i podczas same-
go festynu była okazja do: wspólnego spę-
dzenia czasu przez całe rodziny, integracji 
mieszkańców, podzielenia się wiedzą zdo-
bytą na temat zdrowego żywienia i zachę-
cania wprowadzania zmian żywieniowych 
w swoich rodzinach. 

Uczestniczki projektu brały także udział 
w cyklu spotkań edukacyjnych z: lekarzem 
rodzinnym p. Dariuszem Łabudzkim, pra-
cownikami Inspekcji Sanitarnej w Sando-
mierzu-panią Anetą Bober i Anną Suchec-
ką, instruktorem sportu Małgorzatą Ciach.  

Istotą naszych spotkań jest promowa-
nie zdrowego stylu życia poprzez odpo-
wiednio dobraną dietę oraz zwiększenie 
aktywności ruchowej dzięki udziałowi 
w zajęciach z aerobiku i przemierzaniu tras 
z kijkami nordic-walking. To też okazja do 
bycia razem, nawiązania bliższych relacji 
wśród uczestników projektu oraz dawania 
dobrego przykładu młodszemu pokoleniu. 
A więc nadal działamy razem, każdy może 
do nas dołączyć – pora zrobić coś dla swo-
jego zdrowia! 

Barbara Miklas
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Wielkimi krokami zbliża się 11 listopada, 
kolejna rocznica odzyskania Niepodległo-
ści. W przyszłym roku będziemy obchodzić 
stulecie odrodzenia polskiej państwowości. 
Dom Kultury już teraz włączył się w uczcze-
nie tej rocznicy realizując projekt „Koprzyw-
nica Odkrywa/My”. W działaniach skupiamy 
się na lokalnej historii z lat zaboru rosyj-
skiego, pierwszej wojny światowej i okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. 

Będziemy spotykać się i rozmawiać 
z  mieszkańcami, którzy zechcą podzielić 
się z nami wspomnieniami i opowieściami  
przekazywanymi ustnie przez ich przodków 
z pierwszej połowy XX wieku.

Wspólnie z uczniami Zespołu Placówek 
Oświatowych w Koprzywnicy przeprowa-
dzimy grę historyczną, która będzie opierać 
się na zebranych od mieszkańców informa-
cjach i pamiątkach oraz na dokumentach 
archiwalnych dotyczących lokalnej historii.

Efekty wspólnej pracy będzie można 
zobaczyć na wystawie oraz podczas pod-
sumowania projektu w Domu Kultury 15 
listopada 2017 r.

Dlatego zapraszamy do współpracy 
wszystkich chętnych, którzy chcieliby się 
włączyć do projektu, wszystkich którzy 
mogą podzielić się z nami wspomnieniami 

Z WIZYTĄ W KOPRZYWNICKIM 
DOMU KULTURY

Dzieci z Zespołu Placówek Oświato-
wych w Koprzywnicy podczas wystawy 

plastycznej.

Liderzy współpracujący z Funda-
cją Generatora Inspiracji z Błażowej 

woj. podkarpackie.

Promocja produktów lokalnych 
powiatu andomierskiego dla 
grupy z gminy Pilzno.

Przedszkolaki z Mielca 
na Sandomierskim 
Szlaku Jabłkowym

Koprzywnica Odkrywa/My

rodzinnymi, wszystkich którzy posiadają 
fotografie, listy, pamiętniki i inne pamiątki 
sprzed 100 lat.

Materiałów nie będziemy zabierać, 
wszystkie zostaną zwrócone właścicielom.

Projekt zostanie zrealizowany do końca 
listopada 2017 roku.

Na zewnątrz młyna

1904 r. mapa granicy zaborów rosyjskiego i austriackiego

 Kościół pw. św. Floriana zniszczony w wyniku działań wojennych w 1915 r. Fot. ze zbiorów Aleksandra Lipińskiego

„Pamiatnaja Kniżka Ra-
domskoj Gubernii na 1912 

god.” Strona tytułowa. 
Archiwum Państwowe w 

Radomiu.

Nalepka okienna z okazji 
Aktu 5 listopada 1916

Koordynatorzy projektu:
Pola Rożek
Kazimierz Brzeziński

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
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D
zień 

tygodnia

Rodzaj zajęć Godziny

PO
NIEDZIAŁEK

Zajęcia Klubu Plastyka Amatora 10:30-13:00

Zajęcia plastyczne dla dzieci 14:00-15:30

Próba zespołu Powiślanie (od 11.09) 17:00-19:00

Próba zespołu mażoretkowego gr. I 15:00-16:00

Próba zespołu mażoretkowego gr. II 16:00-17:00

W
TO

REK

Zajęcia taneczne – grupa początkująca 6-9l. 15:30-16:30

Zajęcia taneczne – grupa ubiegłoroczna 6-9l. 16.30-17.30

Zajęcia taneczne – grupa zaawansowana 17.30-19.00

Zajęcia taneczne dla dorosłych  I stopień kursu 19.00-20.30

Spotkanie sekcji szachowej 12:45-14:00

Aerobik 20.30-21.30

ŚRO
DA

Klub mamy i malucha 10.00-12.00 

Język angielski gr. I (najmłodsza) 13:30-14:30

Język angielski gr. II (starsza) 14:30-15:30

Treningi karate dla dzieci i młodzieży 16:00-17:00

CZW
ARTEK

Warsztaty robotyki 14:00-19:30

Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży 16:00-19:00

Aerobik BUP 19:30-20:30

PIĄTEK

Treningi karate dla dzieci i młodzieży 16:00-17:00

Spotkania Młodzieżowej Orkiestry Dętej 16:00-20:00

Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 17.00-17.30

Zajęcia taneczne Black Stars (podział na grupy) 17:30-20:00

SOBOTA Aerobik BUP 18.00-19.00

Inne nasze propozycje: Klub Mamy i Malucha (dzieci do 3 lat),  język nie-
miecki, spotkania seniorów, wystawy i warsztaty tematyczne, plenery 
malarskie, ognisko muzyczne, wycieczki krajoznawcze, organizacja wi-
zyt studyjnych na terenie gminy 

Młodzi & Kreatywni
UWAGA, UWAGA! Koprzywnic-

kie Stowarzyszenie Qlturalnia.pl ma 
zaszczyt zaprosić wszystkich młodych 
mieszkańców Gminy Koprzywnica 
i  wszystkich spoza gminy uczących się 
w tutejszych szkołach do wspólnej reali-
zacji projektów kulturalnych. Czekamy 
na młodzież w wieku 13-26 lat.

Organizujemy dla Was konkurs na 
najciekawsze młodzieżowe inicjatywy 
kulturalne. Zwycięskie cztery inicjatywy 
otrzymają od nas dofinansowanie w wy-
sokości 1150 zł. każda.

Pomysły mogą dotyczyć szeroko rozu-
mianej kultury( film, fotografia, happening, 
akcje w terenie, muzyka, gry towarzyskie, 
pokazy, rękodzieło, warsztaty i inne) 

My jako Stowarzyszenie służymy 
wsparciem i pomocą. Wspólnie opracu-
jemy plan realizacji.

Inicjatywy prosimy zgłaszać:
- w siedzibie Stowarzyszenia Qlturalnia.
pl: Rynek 39, 27-660 Koprzywnica (budy-
nek Domu Kultury);
- telefonicznie: 570 076 652 

W razie pytań i wątpliwości prosimy 
o kontakt.

Zarząd Stowarzyszenia Qlturalnia.pl

Zadanie publiczne współfinansowane ze 
środków Województwa Świętokrzyskiego

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy

serdecznie zaprasza

MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY 
KOPRZYWNICA

na IV Przegląd 
Chórów i Orkiestr Dętych

czyli 
Koprzywnickie Dni Cecyliańskie

niedziela 
19 listopada 2017 

godz. 15.00
sala widowiskowa MGOKiS w Koprzywnicy

Zapisy do przedszkola 
Stowarzyszenie „Człowiek Człowiekowi…” oraz Gmina Koprzywnica prowadzą zapisy 

dzieci do Niepublicznego Przedszkola Naukowego „Akademia Twórczego Przedszkolaka” 
w Sośniczanach. Przedszkole zostało utworzone w ramach projektu  pn.: „Naukowe Przed-
szkola powiatu sandomierskiego”, dofinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu  Społecznego.

Na program przedszkola składają się zajęcia wynikające z podstawy programowej opra-
cowanej przez MEN oraz programu autorskiego Naukowe Przedszkole. Program uzupełnia 
bogata oferta zajęć dodatkowych rozwijających zdolności językowe, artystyczne oraz ma-
tematyczne i techniczne. Prowadzony jest także trening twórczego myślenia, którego ce-
lem jest między innymi rozwój schematów myślowych polegających na zadawaniu pytań 
i dążeniu do rozwiązywania problemów, co jest niezbędne by wzmocnić dziecięcy rozwój 
umiejętności poznawczych i logicznych.

W ramach działalności przedszkola prowadzona jest współpraca z ośrodkami nauko-
wymi i badawczymi oraz organizowane wyjazdy edukacyjne. Przedszkole wyposażone jest 
w  nowoczesny sprzęt, w tym w tablicę interaktywną, grę edukacyjną „Magiczny dywan” 
oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów naukowych. 

Przedszkole czynne jest od 6.00 do 18.00 przez cały rok.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 
606-132-756 lub 693-944-566

Katarzyna Kondziołka

Zajęcia w DK
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA, 
RADA MIEJSKA 

ORAZ 
DYREKCJE PLACÓWEK OŚWIATOWO – KULTURALNYCH 

MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ 
MIESZKANCÓW MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA 

do wzięcia udziału w obchodach 
99. ROCZNICY 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
które rozpoczną się 

IV WIELKIM MARSZEM NIEPODLEGŁOŚCI 
Marsz wyruszy 11 Listopada 2017 roku o godzinie 9.45 

z Rynku w Koprzywnicy 
 

 

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem  
– staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.” 

Józef Piłsudski      

 

Program obchodów Święta Niepodległości: 

9.30 – Zbiórka uczestników Marszu na Rynku w Koprzywnicy, 

9.45 – 10.15 – Przemarsz do kościoła św. Floriana w Koprzywnicy, 

10.15 – Msza św. za Ojczyznę i poległych w Jej obronie, 

11.15 – Przejście pod Mur straceń i złożenie kwiatów, 

11.30 – Okolicznościowe wystąpienia,  

18.00 – Spektakl „Bóg, Honor, Ojczyzna” w Domu Kultury w Koprzywnicy.                                                        


