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Gmina Koprzywnica na 
Forum Gmin Cysterskich
Odbywający się w dniach 24-

27 września zjazd przedstawicieli 
samorządów, zrzeszonych w Ogól-
nopolskim Stowarzyszeniu Gmin 
Cysterskich, członków organiza-
cji pozarządowych, naukowców, 
właścicieli obiektów cysterskich 
i pocysterskich, a także reprezen-
tantów Zakonu Cystersów w Polsce 
odbywał się już po raz piąty. Ce-
lem tych corocznych spotkań jest 
upowszechnienie wiedzy na temat 
dziedzictwa cystersów, ich wkładu 
w rozwój architektury, przemysłu 
i rolnictwa na ziemiach polskich, 
a także promocja szlaku cysterskie-
go w Polsce. W programie forum 
zaplanowano panele dyskusyjne, 
spotkania z udziałem zaproszonych 
gości, w tym władz województwa 
świętokrzyskiego i łódzkiego, kon-
certy odczyty i prelekcje. Uczestni-
kom zaplanowano również wyjazdy 
do opactw cysterskich, na Św. Krzyż 
oraz do Sulejowa, Sandomierza 
i Bałtowa.

Wizyta w Koprzywnicy była 
jednym z punktów tegorocznego fo-
rum. Wśród gości znaleźli się m.in.: 
Przewodniczący Rady Koordyna-
cyjnej Szlaku prof. Andrzej Wyrwa 
oraz Zastępca Przewodniczącego 

materiałów informacyjnych i promo-
cyjnych oraz zgłaszania postulatów 
dotyczących dalszego rozwoju Szla-
ku Cysterskiego w Polsce, a także 
omówiono projekt dokumentu bę-
dącego propozycją powołania Karty 
Polskiej Opactw i Miejsc Cysterskich 
jako konsekwencji wieloletnich sta-
rań środowisk skupiających swoje 
działania pod kierunkiem Rady Ko-
ordynacyjnej Szlaku Cysterskiego. 
Podczas zjazdu odbyło się również 
Zgromadzenie Walne Stowarzy-
szenia Gmin Cysterskich, w którym 
jako członek stowarzyszenia uczest-
niczyła również delegacja Miasta 
i Gminy Koprzywnica. 

Z okazji forum, dzięki staraniom 
organizatorów Urzędu Miasta i Gmi-
ny Wąchocka, Urzędu Miasta w Su-
lejowie oraz Urzędu Miasta i Gminy 
Koprzywnica wydany został rów-
nież bogato ilustrowany album pt. 
„Na Cysterskim Szlaku. Koprzywni-
ca – Sulejów – Wąchock”.

V Ogólnopolskie Forum Gmin 
Cysterskich zakończyło się uroczy-
stą mszą św. w kościele św. Floriana 
w Wąchocku. Kolejne, VI jesienne 
forum odbędzie się najprawdopo-
dobniej w Bierzwniku.

(kat)

Blisko 80 uczestników Ogólnopolskiego Forum Gmin Cysterskich organizowanego przez Radę Koor-
dynacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce gościło w Koprzywnicy. Wraz z Sulejowem oraz gospodarzem 
tegorocznego forum Wąchockiem, Koprzywnica współorganizowała to cykliczne przedsięwzięcie. 

prof. Ewa Łużyniecka, przedstawi-
ciele Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Gmin Cysterskich z Prezesem 
Jerzym Bakiewiczem, burmistrzem 
Gminy Bierzwnik oraz burmistrzami 
Sulejowa Stanisławem Baryłą i Wą-
chocka Stanisławem Samelą, a tak-
że ojcowie cystersi z opactw z całej 
Polski na czele z Opatem Prezesem 
Polskiej Kongregacji Cystersów o. dr 
Piotrem Chojnackim oraz o. Opa-
tem Wąchocka Eugeniuszem Augy-
stynem. Uczestnicy tuż po przyjeź-
dzie do Koprzywnicy, na drobnym 
poczęstunku w Domu Kultury spo-
tkali się z gospodarzami gminy i pa-
rafii oraz przedstawicielami stowa-
rzyszenia. Potem pieszo, spacerując 
ul. 11 Listopada udali się do kościoła 
św. Floriana gdzie zwiedzili obiekt 
oraz teren przyklasztorny. Wizytę 
zakończył obiad oraz spotkanie po-
żegnalne w Szkole Podstawowej. 

Wśród zagadnień poruszanych 
podczas tegorocznego forum zna-
lazły się działania zmierzające do 
opracowania i wydania modlitewni-
ka i śpiewnika pielgrzymkowego dla 
Szlaku Cysterskiego w Polsce, dys-
kutowano o powrocie do pierwot-
nej formuły forum, jako płaszczyzny 
dyskusji i wymiany doświadczeń, 

• Wywiad z Burmistrzem ..........2
• Biskup w koprzywnickich
 parafiach .............................3
• Koprzywnica - 800 lat na 
 szlaku cysterskim ..................3
• Z wizytą w Brukseli ...............5
• Działania UMiG ....................6
• Co słychać w Domu Kultury ...7
• „Naród bez pamięci ginie” .....8
• Goście na Sandomierskim
 Szlaku Jabkowym ..................9
• Dożynki ............................10
• „Na granicy wieczności” ......11
• Konkurs recytatorski .........12
• Podróże kształcą ...............14



2 Koprzywnickie Pejzaże

Dwumiesięcznik społeczno-kulturalny Miasta i Gminy Koprzywnica 
Wydawca: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, Rynek 39, tel. 015 847 63 22, www.domkultury.koprzywnica.eu, Zespół redakcyjny: A. Ambroziak, J. Bzduch, B. Dębowska, M. Floras, ks. A. Kalek, M. Kalinowska, T. Kaczor, L. Kosanowska, W. Mrozik, A. Olszewska, 
M. Ordon, J. Podobińska, A. Rożek, M. Sarzyński, M. Siatrak, A. Stępień, L. Zwolska, DTP i red. tech.: Grafbit tel. 502 722 138, Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach – Drukarnia w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 50. 
Informacje do redakcji można nadsyłać na adres wydawcy. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów zaakceptowanych do druku. Materiały nadesłane do redakcji nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Panie Burmistrzu za kilka tygodni minie trzy lata, kiedy 
objął pan  funkcję Burmistrza, proszę powiedzieć naszym 
czytelnikom, co udało się w tym czasie załatwić dla naszego 
środowiska.

         
Pochłonięci pracą trudno zauważyć, że to już trzy lata 

mamy za sobą. Ale istotnie tak jest. To były niezwykle praco-
wite lata w wielu dziedzinach dla Urzędu i jego Jednostek Or-
ganizacyjnych. Udało się przede wszystkim stworzyć warunki 
i możliwości do prowadzenia wielomilionowych inwestycji 
i remontów w wielu obszarach, jakże potrzebnych naszym 
mieszkańcom. Oczywiście udało się opracować bardzo dobry, 
jasny i czytelny program rozwoju naszej Gminy, opracować 
wiele projektów i skutecznie złożyć wnioski na dofinansowanie 
tych projektów i zadań z dotacji Unii Europejskiej.  I co naj-
ważniejsze, co ogromnie cieszy i daje satysfakcję, że te środki 
otrzymaliśmy w kwocie ponad dziesięć milionów złotych,  je-
śli dodamy do tego środki, które otrzymała Parafia na rewita-
lizację zespołu poklasztornego to daje kwotę około trzynaście 
milionów złotych, a jeszcze są kolejne wnioski, które  aktualnie 
są oceniane w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Wierzę, 
że będą one też dofinansowane. 

Te mijające trzy lata pracy to także likwidacja wielu dzikich 
wysypisk śmieci, w tym największe w Koprzywnicy przestało 
skażać środowisko i zanieczyszczać wodę, którą codziennie 
pijemy i używamy, likwidacja ponad osiemset metrów wodo-
ciągu azbestowego na Osiedlu Cegielnia.  To także zmiana 
jakości pracy naszych szkół, dziś realizowany jest program na-
uczania w pełnym zakresie, a każde dziecko ma zapewnione 
miejsce w przedszkolu. Wprowadzone  zostały  nowe stan-
dardy w pracy urzędniczej, przyjazne ludziom. Wybudowa-
nych i wyremontowanych zostało ponad piętnaście kilometrów 
dróg o trwałej nawierzchni asfaltowej, a także  utwardzo-
nych kruszywem i płytami betonowymi. Opracowane zostały 
projekty techniczne na budowę kanalizacji w naszej Gminie. 
Powstały nowe boiska wielofunkcyjne przy naszych szkołach, 
mini miasteczko rowerowe dla dzieci i plac zabaw przy przed-
szkolu w Koprzywnicy, a także place zabaw dla dzieci  w  so-
łectwach /w Niedźwicach, Błoniu/. Powstają wiejskie świe-
tlice, tereny wypoczynku i rekreacji z pięknymi altanami np. 
w Gnieszowicach, w Błoniu, przy Warsztatach Terapii Zaję-
ciowej w  Krzcinie  i wiele, wiele innych, chociażby remont 
wnętrza budynku Urzędu Miasta i Gminy, remonty remiz, bu-
dowa wodociągu i dostarczenie wody mieszkańcom w Gnie-
szowicach Kol., w Osiedlu Cegielnia czy w Niedźwicach.

Dziś mogę powiedzieć wszystkim sceptykom, że warto jest 
solidnie pracować i wkładać wiele wysiłku, wykazywać de-
terminację w osiągnięciu celu, by to, co robimy służyło dobru 
ogólnemu, by w zasadniczy sposób  miało pozytywny wpływ  
na rozwój naszej pięknej Gminy, na funkcjonalność i poprawę 
warunków życia naszych pracowitych i zaradnych mieszkań-
ców.

 
To bardzo dobrze, że tak wiele inwestuje się w naszą Gmi-

nę, że  dynamicznie rozwija się sfera materialna, ale bardzo 
ważna jest też sfera niematerialna, duchowa.

Bardzo dobrze, że pani dotyka tego tematu. To jest nie-
zwykle delikatna i czuła dziedzina życia każdego człowieka. 
Ludzie mają już dosyć tych kłamliwych programów w telewi-
zji, tych pisanych na zamówienie obelżywych i wulgarnych 
artykułów w gazetach polskojęzycznych, tych kłótni i afer.  
Dzieci i młodzież mają dosyć, już i nie chcą jednorękich 
bandytów okradających z ostatnich pieniędzy, różnych  za-
baw i gier   komputerowych  uczących zabijania. Ludzie czują 
potrzebę realizowania się w sferze duchowej. Chcą się spoty-
kać, wymieniać poglądy i doświadczenia, dlatego potrzebne 
są świetlice i miejsca spotkań. Chcą uczestniczyć w życiu pu-
blicznym, działać w różnych organizacjach, związkach i stowa-
rzyszeniach, uczestniczyć w życiu parafii, kościoła. Młodzież 
coraz częściej szuka możliwości realizowania się i rozwija-
nia poprzez różne formy sportu i rekreacji, w szeroko pojętej 
kulturze a więc śpiew, taniec, muzyka, teatr, nauka języków, 
wychowanie patriotyczne. Mamy wspaniałe zabytki, miejsca 
do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku, mamy Dom 
Kultury. Gmina inwestując stwarza  warunki i wszechstronne 
możliwości korzystania  z istniejącej już, bardzo dobrze wypo-

sażonej bazy dydaktycznej, rekreacyjnej i sportowej. Zachę-
cam szczególnie dzieci i młodzież, aby swoje talenty i zdol-
ności rozwijała i doskonaliła w naszych klubach sportowych, 
boiskach i halach sportowych, w Domu Kultury, świetlicach, 
nad zalewem. Rodziców i nauczycieli proszę o to, aby  zachę-
cali swoje pociechy do korzystania z tych miejsc, w których są 
znakomite możliwości  rozwijania   sportowych i artystycznych 
umiejętności.

Z informacji prasowych wyczytałam, że Gmina Ko-
przywnica jest wiodącą Gminą w regionie w pozyskaniu 
środków z UE. Proszę powiedzieć, na jakie konkretne zadania 
Gmina otrzymała te środki.

Istotnie tak jest. Nasza Gmina znalazła się na wysokiej po-
zycji w rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego naj-
lepiej wykorzystujących środki unijne oraz zajmuje pierwsze 
miejsce wśród Gmin w powiecie sandomierskim. W prze-
liczeniu zaś na jednego mieszkańca w Gminie Koprzywnica 
przypada kwota ponad tysiąc osiemset złotych pozyskanych 
środków z UE, co plasuje nas na pierwszym miejscu, wy-
przedzamy pod tym względem miasto Sandomierz i powiat 
sandomierski. Takie dane zostały przedstawione w Biuletynie 
Urzędu Marszałkowskiego „Nasz region”.

Jeśli chodzi o konkretne inwestycje, na które już otrzy-
maliśmy pieniądze z UE w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego wymienię je w kolejności, począwszy od tych 
już realizowanych:
– szlak turystyczny – droga  Koprzywnica – Beszyce  5 km
– zagospodarowanie zalewu w Koprzywnicy I etap
– rewitalizacja  miasta Koprzywnica, polegająca na przebu-

dowie Rynku i ciągów pieszo-jezdnych na ulicy 11-Listopada, 
modernizacji wodociągu wraz z likwidacją instalacji azbe-
stowej, budowa kanalizacji burzowej, zmiana oświetlenia 
i przebudowa placu Papieża Jana Pawła II 

– remont przedszkola w Koprzywnicy
– dokończenie budowy kanalizacji w Koprzywnicy

Ze środków unijnych, jakie otrzymaliśmy z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich realizowane będą następujące inwe-
stycje:
–  budowa świetlic wiejskich w Dmosicach i Beszycach
– adaptacja budynków na świetlice wiejskie w Niedźwicach 

i Ciszycy
– modernizacja sieci wodociągowej /azbestowej/ w Krzci-

nie 
– budowa około 100 oczyszczalni przydomowych w Kamień-

cu, Postronnie i Beszycach oraz w Gnieszowicach Kol. 
i Zbigniewice Kępie

 
Na większość tych inwestycji wyłoniony został już wyko-

nawca, bądź też trwa  procedura przetargowa.
 
Panie Burmistrzu słyszy się  głosy,  że Gmina jest przein-

westowana....
 
To czysta hipokryzja. Takie opinie głoszą ci, którzy niedaw-

no zarzucali, że nie staramy się o pieniądze unijne ba, nawet 
pokazywali jakieś wycinki z gazet. Dziś głoszą, że jest prze-
inwestowana. Jest to nie uczciwe, antyspołeczne, pozbawione 
prosamorządowego etosu i lokalnego patriotyzmu. Skoro 
przez wiele ostatnich lat gmina była niedoinwestowania, to 
dziś nastał czas, by ją doinwestować. Nikt by nam nie wyba-
czył, a zwłaszcza młode pokolenie, że nie wykorzystaliśmy 
wielkiej szansy, jaką jest możliwość inwestowania w Gminę 
za pieniądze z Unii Europejskiej. Taki drugi plan Marshalla nie 
powtórzy się już nigdy. Tej szansy zmarnować nam po prostu 
nie wolno. 

Proszę  powiedzieć na temat budowy dróg tzw. „Sche-
tynówek”.

 
To bardzo ważne pytanie z punktu widzenia poprawy stanu 

jakości naszych dróg. Obecny Rząd ogłosił Narodowy Program 
Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2011. Jest to program 
przeznaczony głównie dla jednostek samorządowych, który 
określił również wyśrubowane kryteria i warunki, co do zakwa-
lifikowania dróg gminnych do remontu lub odbudowy.  Mini-

sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowuje 
w  50%  koszty budowy lub remonty dróg w ramach tego 
programu. W naszej Gminie zakwalifikowanych zostało trzy 
odcinki dróg, które spełniały wymagane kryteria, i które miały 
szansę na uzyskanie dofinansowania. Pierwszy odcinek o dłu-
gości 1400 metrów Błonie – Sośniczany I etap wykonany 
został w tym roku.  Koszt  tego odcinka  wyniósł ponad  czte-
rysta tysięcy złotych.  Złożony wniosek na realizację II etapu 
przewiduje wykonanie rozbudowy wału rzecznego w Sośni-
czanach i wybudowanie na tym wale drogi   zabezpieczo-
nej obustronnie barierami, remont  mostu w Sośniczanach 
oraz remont drogi na odcinku od mostu do drogi powiatowej 
w Świężycach. Przewidywany koszt tej inwestycji wyniesie 
około dwa miliony złotych. Posiadamy pełną dokumentację  
na to zadanie. Projekt ten jak wynika z doniesień prasowych 
także otrzymał dofinansowanie.

Trzeci odcinek zwany mini obwodnicą obejmuje ulicę 
Szkolną w Koprzywnicy wraz z chodnikami, parkingami i pla-
cem postojowym przy cmentarzu, kanalizacją burzową, oraz 
od ulicy Osieckiej obok targowicy przez las do połączenia 
z drogą krajową 79 w kierunku Skrzypaczowic, w strefie za-
budowy z chodnikami i kanalizacją burzową. Na to zadanie 
opracowywany jest projekt techniczny, a budowa tej drogi wy-
konana będzie w 2011 roku. Koszt opracowania projektu tech-
nicznego wynosi około 120 tyś złotych.

 
Muszę zapytać jeszcze o jedną sprawę. Prasa donosiła, że 

prokuratura prowadzi  dochodzenie związane z budową 
domu kultury w 2005 i 2006 roku.  Czy może pan Burmistrz 
odnieść się do tego problemu.

 
Istotnie, prowadzone jest  dochodzenie prokuratorskie 

dotyczące budowy Domu Kultury w Koprzywnicy. Jest po-
dejrzenie popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy 
przy odbiorze robót budowlanych, a także wykończeniowych. 
Ekspertyza biegłych powołanych przez prokuraturę wykaza-
ła, że zapłacono znaczące kwoty za roboty, które nie zostały 
wykonane lub wykonane wadliwie. Chodzi o kwotę ponad sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych. Tylko tyle mogę powiedzieć na 
ten temat. Sprawa jest w prokuraturze. 

 
Na zakończenie Panie Burmistrzu proszę powiedzieć, ja-

kie ma Pan plany na przyszłość.
 
Chodzi oczywiście o plany związane z rozwojem naszego 

miasta i naszej pięknej gminy. Mam świadomość, że ludziom 
doskwiera wiele problemów i trzeba te problemy stopniowo 
rozwiązywać. O części tych planów już rozmawialiśmy, ale 
najważniejsze jest to, abyśmy w pełni zrealizowali te zadania, 
na które posiadamy już pieniądze unijne. Poza tym w dalszym 
ciągu remontowane będą drogi dojazdowe do pól, wyremon-
tujemy też kilka wąwozów lessowych szczególnie te, którymi 
rolnicy dojeżdżają do pól, wykorzystując do tego celu posiada-
ne płyty drogowe z demontażu zlikwidowanego składowiska 
odpadów. Chcemy kontynuować budowę dróg asfaltowych 
szczególnie w strefie zamieszkania przez naszych mieszkań-
ców ułatwiających dojazd do swoich gospodarstw, w tym 
również wspólne inwestycje drogowe ze Starostwem Po-
wiatowym. Planujemy  kapitalny remont zbiornika wodnego 
w Sośniczanach i w Trzykosach oraz dostosowanie ich do 
funkcji także rekreacyjnych. Marzeniem jest, aby w większości 
naszych sołectw a także przy szkołach powstały place zabaw 
dla dzieci. Całkiem realne jest, aby w 2010 roku rozpocząć bu-
dowę kompleksu sportowego Orlik 2012 w Koprzywnicy. Jest 
też całkiem realne i czynimy starania o zakup dla OSP w Ko-
przywnicy nowego samochodu  strażackiego  średniej klasy 
na jej jubileusz setnej rocznicy powstania. 

Na zakończenie życzę naszym mieszkańcom, żeby prze-
trwali ten bardzo niekorzystny okres, który rujnuje nasze rolnic-
two. Życzę, by nasi rolnicy przestali być upokarzani tak niespra-
wiedliwym wynagradzaniem za ich ciężką pracę.

Życzę dużo sił i wytrwałości.
       Szczęść Boże.

 
Dziękuję za rozmowę i życzę by udało się zrealizować tak 

ambitny program rozwoju naszej Gminy.
L.Z

Wywiad
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Szczególnym wydarzeniem w niedzielę 25 października 
b.r. dla wiernych obydwu parafii (p.w. Matki Bożej Różańcowej 
i Świętego Floriana) w Koprzywnicy była wizyta duszpasterska 
biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. Po raz pierw-
szy nowy ordynariusz diecezji odwiedził nasze parafie.

Pasterz naszej diecezji gościł w parafii Matki Bożej Różań-
cowej, gdzie o godz. 9.00 dokonał uroczystego poświęcenia 
dzwonnicy przykościelnej. Dzwonnica jest ważnym elemen-
tem architektury kościelnej, ponieważ jej widok oraz dźwięk 
dzwonów kieruje nasze myśli ku Bogu. Następnie biskup san-
domierski dokonał celebracji Mszy św. w asyście księży pra-
cujących w parafii. W „Słowie Bożym” J. E. ks. bp Krzysztof 
Nitkiewicz poruszył istotną kwestię, dotyczącą kapłaństwa 
Chrystusowego i odniósł ją także do roli świeckich w Koście-
le. Jednocześnie uwrażliwił serca zgromadzonych wiernych na 
potrzebę modlitwy za kapłanów i powołanych do kapłaństwa. 

Wdzięczni za te dary parafianie wyrazili swoją wdzięcz-
ność ks. biskupowi Krzysztofowi Nitkiewiczowi, a także zło-
żyli na jego ręce kwiaty.

Pasterz diecezji odwiedził również Krzcin i miejsce, w któ-
rym stoi nowo wybudowana kaplica pw. św. Joanny Beretty 
Molla. Nawiedził również Łukowiec i znajdujący się tam ko-
ściół pw. M.B. Wspomożycielki Wiernych. Pozdrowił, uczestni-
czących w tym czasie we Mszy św, parafian i skierował słowa 
pochwały za piękny wygląd ich świątyni.

Kolejna Msza, której przewodniczył bp Nitkiewicz była 
sprawowana o godzinie 12.00 w pocysterskim kościele Św. 

BISKUP NITKIEWICZ 
W KOPRZYWNICKICH PARAFIACH

Floriana. Nowego ordynariusza w imieniu wszystkich powita-
li: pani Janina Lipa i pan Henryk Napieracz – przedstawiciele 
z miejscowości Krzcin, która opiekuje się ołtarzem Matki Bożej 
Różańcowej. W trakcie Mszy na ręce biskupa młodzież złożyła 
dary, natomiast modlitwę wiernych odczytali parafianie. 

W słowach skierowanych do wiernych biskup podkreślił, 
że ważną rolę w życiu każdego odgrywa współpraca i pojed-
nanie. Mówił również, że gdy między wiernymi a kapłanami 
dojdzie do wzajemnego zrozumienia oraz nawiąże się między 
nimi nieodzowna i konieczna współpraca, będzie to miało 
wpływ na lepsze relacje życia parafialnego. Ponieważ Msza 
święta odprawiana była w dawnym opactwie cysterskim, bi-

skup wyraził swoje zadowolenie, że to zabytkowe miejsce tętni 
życiem i wraca do dawnej świetności.

Ze względu na to, że właśnie przeżywamy Rok Kapłań-
ski, bp Krzysztof Nitkiewicz przypomniał, jaką misję mają do 
spełnienia kapłani oraz wezwał wiernych do podziękowania 
wspólną modlitwą za powołania. Mówił, że modlitwa powinna 
być sumienna i wytrwała, aby nie zabrakło dalszych powołań.

Podczas Mszy biskup dokonał poświęcenia odnowionego 
ołtarza Matki Bożej Różańcowej. Według pani Elżbiety Gra-
boś, konserwatora zabytków, (także i ołtarza M.B.R.) ołtarz ten 
jest datowany na początek wieku XVIII.

ks. Adrian Kalek, ao

Pod takim tematem 25 października 2009r. odbyła się kon-
ferencja naukowa w Kapitularzu Klasztornym Zespołu Pocy-
sterskiego w Koprzywnicy. Jej głównym celem było zapoznanie 
z najnowszymi badaniami archeologiczno-architektoniczny-
mi na terenie byłego Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy. 
Oprócz wydarzenia naukowego i kulturalnego stanowiła na-
wiązanie do przypadającej w październiku, rocznicy konsekra-
cji kościoła św. Floriana, wpisującej się w obchody wielkiego 
jubileuszu 800 –lecia opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy jak 
i do piątej rocznicy istnienia Stowarzyszenia „Ku Przyszłości” 
przypadającej właśnie na październik. 

Konferencję poprzedziła uroczysta msza z poświęceniem 
odnowionego, XVIII -wiecznego ołtarza Matki Bożej Różań-
cowej, którego dokonał Biskup sandomierski Krzysztof Nitkie-
wicz. Warto nadmienić, że w br. został odrestaurowany także 
ołtarz św. Walentego, stalle zakonne w prezbiterium oraz zabyt-
kowa kamienna chrzcielnica, a w ubiegłych latach zakończono 
prace renowatorskie ołtarza Głównego i ołtarza św. Anny.

W konferencji kończącej kolejny etap prac konserwatorskich 
prowadzonych od sierpnia tego roku udział wzięli prelegenci: 
dr Beata Kwiatkowska – Kopka, kierownik działu lapidarium 
Zamku królewskiego na Wawelu oraz mgr Elżbieta Graboś, 
Konserwator Zabytków Sztuki. Uczestnikami konferencji byli: 
posłowie- Przemysław Gosiewski, Marek Kwitek, Krzysztof 

„Koprzywnica – 800 lat na szlaku cysterskim 
 Odkrycia, badania, prace, projekty”

Lipiec, radni powiatowi – Zdzisław Cukierski, Henryk Napie-
racz, samorządowcy - Dorota Kruszec-Nowińska, Stanisław 
Pawlik, Kazimierz Kitliński, dyrektorzy szkół- Teresa Majczak, 
Krzysztof Chmielowiec, ks. Jerzy Burek, dyr. MGOKiS- Alicja 
Stępień, dyr. MG Biblioteki- Mirosława Komaniecka, regiona-
lista- Józef Myjak, prezes zarządu „Karabela” – Józef Bednar-
czyk, oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą 
Alzheimera – doktor Marek Majkowski.

Uczestnikom zgromadzonym w dawnym kapitularzu klasz-
tornym prelegenci przekazali swoje „refleksje” na temat prac 
badawczych w koprzywnickim kościele. Pani dr Kwiatkow-
ska- Kopka, która prowadziła już badania przy dawnych zabu-
dowaniach klasztornych w Koprzywnicy przyznała, że wielką 
radością i wielkim zaszczytem było to, że została ponownie 
zaproszona przez gospodarzy tych obiektów, zwłaszcza przez 
ks. Jerzego Burka do prowadzenia kolejnych prac badawczych. 
Swoje wystąpienie zadedykowała Szlakowi Cysterskiemu, 
a mottem jej wykładu było: „uczynić Koprzywnicę na Szlaku 
Cysterskim, ale w odwołaniu się do tego, że sama na tym szlaku 
jest od ponad 20 lat”, gdyż Koprzywnica jest już jej trzecim 
klasztorem, w którym prowadziła badania.

Kolejną częścią konferencji była prelekcja przygotowana 
przez Panią mgr Elżbietę Graboś na temat prac konserwator-
skich, które były prowadzone pod jej kierunkiem w kościele św. 
Floriana na przełomie ostatnich lat. Prace te dotyczyły renowa-
cji wspomnianych wcześniej ołtarzy.

Koprzywnica istnieje już 800 lat na Szlaku Cysterskim. Lata 
jej największej świetności rozpoczęły się wraz z osiedleniem 
się na tych ziemiach szarych mnichów pod koniec XII wieku 
i chociaż zakon cysterski nie istnieje już od ponad stu lat, to 
dziś Koprzywnica chce wykorzystać dziedzictwo kulturowe 
cystersów do promocji swojego miasta. „Przynależność na-
szej Gminy Koprzywnica do Szlaku Cysterskiego to naprawdę 
wielka perspektywa rozwoju tego regionu, to znakomity pro-
dukt turystyczny, nad którym będziemy pracować” takie słowa 
wyraziła dla Telewizji TVP Kielce obecnej na niedzielnej Kon-
ferencji Pani Alicja Stępień, dyr. Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy. Do dzieła Cystersów - jakim 
jest dawne Opactwo w Koprzywnicy w swoich słowach od-
niósł się Przemysław Gosiewski, poseł PiS wyrażając wiarę, że 

te trzy „perełki” w naszym województwie, jakimi są: klasztor 
w Koprzywnicy, Wąchocku i Jędrzejowie połączone mogą być 
jedną taką piękną perłą architektury świętokrzyskiej. 

Po konferencji w pocysterskiej piwnicy został przygotowa-
ny dla wszystkich ciepły poczęstunek; znalazł się tam m.in.: żur 
cysterski, konfitury domowej roboty, słodkie podpłomyki czy 
pajda koprzywnickiego chleba ze smalcem z jabłkiem. Pod-
płomyki oraz chleb zostały przekazane przez piekarnię G.S. 
„Samopomoc Chłopska” w Koprzywnicy.

Organizatorami konferencji byli: Miasto i Gmina Koprzyw-
nica, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Stowarzy-
szenie 800-lecia Opactwa Cysterskiego „Ku Przyszłości” oraz 
Parafia p.w. św. Floriana. 

M.Floras
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UROCZYSTOŚCI 
ODPUSTOWE 
W KOŚCIELE 
MATKI BOŻEJ 
RÓŻAŃCOWEJ

Data 7-ego października corocznie wpisuje się „złotymi 
głoskami” w historię, usytuowanego przy koprzywnickim ryn-
ku, kościoła parafialnego. Matka Boża Różańcowa - Patronka 
świątyni otaczana jest tego dnia szczególnym kultem. Wspól-
nota parafialna przeniknięta jest natomiast ponadprzeciętną 
radością, wynikającą ze świętowania obchodów uroczystości 
odpustowych.

Epicentra jedności i miłości Boga, Matki Najświętszej oraz 
ludzi koncentrowały się oczywiście we Mszach świętych. 
„Słowem Bożym” ubogacał nas w tym czasie, pochodzący 
z Koprzywnicy, ks. kan. Józef Stylski. Kaznodzieja podkreślał 
ogromną rolę, jaką w życiu człowieka odgrywa Matka Boża 
oraz wskazał na owoce, jakie przynosi głębokie zawierzenie się 
Jej nieustającej opiece. 

Centralnym punktem wspólnego świętowania była Uroczy-
sta Suma odpustowa, której przewodniczył ks. kan. Józef Styl-
ski w koncelebrze z ks. Ryszardem Podlewskim i ks. Michałem 
Dzióbą. Na zakończenie Liturgii Mszalnej odbyła się procesja 
eucharystyczna do przygotowanych, specjalnie na tę okolicz-
ność, pięciu ołtarzy. Uczestnicy uroczystego przejścia wokół 
świątyni ofiarowali Bogu Najwyższemu śpiew oraz modlitwę 
różańcową, do której Matka Najświętsza niejednokrotnie za-
chęcała podczas swoich objawień.

Blisko 2,5 godzinna Uroczystość zakończyła się błogosła-
wieństwem, obecnego w białej Hostii, samego Chrystusa.

ks. Adrian Kalek

Zlot Generalny Kurii 
Legionu Maryi

25 października 2009r. w parafii Matki bożej Różańcowej w Koprzywnicy 
odbył się Zlot Generalny Kurii Legionu Maryi p.w. Matki Bożej Szkaplerznej.

Program całej uroczystości był następujący:
godz. 14.00 – Modlitwy wstępne – Różaniec święty
godz. 14.30 – Msza święta
godz. 15.00 – Agapa – prezentacja Prezydiów w dowolnej formie
godz. 16.00 – Modlitwy końcowe i zamknięcie Zlotu

Po odmówieniu modlitw początkowych Legionu Maryi i Różańca Świętego 
odbyła się Msza św. pod przewodnictwem opiekuna duchowego Legionu Maryi 
w diecezji sandomierskiej, ks. Rafała Cudziło i ks. Jerzego Rybusińskiego, który 
jest opiekunem duchowym prezydium Legionu Maryi w Kurozwękach. 

Podczas Mszy św. legioniści śpiewali swoje pieśni, a po zakończeniu od-
śpiewaliśmy Hymn Legionu Maryi. Dalszym punktem Zlotu Generalnego było 
spożycie agapy. 

Zlot Generalny odbywa się raz w roku i na tę uroczystość przybyli przedstawi-
ciele wszystkich prezydiów i goście zaproszeni należący do Kurii w Koprzywnicy, 
a mianowicie:

- Prezydium Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy,
- Prezydium Matki Bożej Wspomożycielski Wiernych w Łukowcu,
- Prezydium z Kościoła św. Floriana w Koprzywnicy,
- Prezydium Legionu Maryi w Osieku,
- Prezydium Legionu Maryi w Długołęce,
- Prezydium Legionu Maryi p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Wiązownicy,
- Prezydium Legionu Maryi p.w. Matki Bożej Bolesnej w Czajkowie
- Prezydium Legionu Maryi w Kurozwękach
- Przedstawiciele Komicjum w Tarnobrzegu

Ze względu na dużą ilość legionistów, gości zaproszonych i członków wspierających byliśmy zmuszeni skorzystać 
z dużej sali, aby spożyć agape przy jednym stole. Korzystając z uprzejmości przemiłej pani dyrektor Domu Kultury w Ko-
przywnicy, która umożliwiła nam użyczenie sali, wykorzystaliśmy, aby wypełnić kolejny punkt naszego programu, za co 
jesteśmy bardzo wdzięczni i pięknie dziękujemy. 

Kuria Koprzywnica
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Już po raz drugi młodzież z terenu na-
szej gminy mogła brać udział w niezwykłej 
wycieczce. Dzięki staraniom Pana Burmi-
strza Marka Jońcy, uczniowie ze szkół pod-
stawowych w Niedźwicach i Postronnej, 
oraz gimnazjaliści i licealiści Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła 
II w Koprzywnicy zostali zaproszeni na sze-
ściodniowy (6-11.10.) wyjazd do Belgii, przez 
Europosła, Pana Pawła Zalewskiego.

Najważniejszym etapem wycieczki było 
zwiedzanie Brukseli. Gmach Parlamentu 
w stolicy Belgii jest gigantyczny. Oddzielne 
wejścia dla oficjeli, oddzielne dla obsłu-
gi i dziennikarzy. Wszędzie wykrywacze 
metalu i strażnicy. Wejścia na przepustki. 
Na parterze wielkie korytarze i oszklone 
przejścia, kręte schody główne, duże klatki 
schodowe, rzeźby. Tu też jest nowoczesne 
studio radiowe, skąd relacje i rozmowy na-
dają reporterzy. W jednej z mniejszych sal 
konferencyjnych uczestnicy wycieczki spo-
tkali się z Panem Pawłem Zalewskim, który 
wtajemniczył ich w zasady funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego. Następnie asy-
stentka Pana Posła oprowadziła uczniów po 

MŁODZIEŻ Z GMINY KOPRZYWNICA

Z WIZYTĄ W BRUKSELI
najważniejszych miejscach tego ogromnego 
gmachu. 

Wąskie, ciemne korytarzyki między biura-
mi posłów, małe przejścia - istny labirynt. Ła-
two się zgubić. Kłopoty zaczynają się już przy 
windach. Bo trzeba wiedzieć, która dowiezie 
nas na odpowiednie piętro, do odpowiedniej 
części kompleksu. Schodami wcale nie jest ła-
twiej. Bez przewodnika ani rusz. Oczywiście 
najmniejszym problemem jest trafienie do sali 
plenarnej na piętrze. Od razu wiadomo, gdzie 
to jest. Tym bardziej, że to jedna z najwięk-
szych sal tego typu. Oprócz miejsc dla wszyst-
kich parlamentarzystów są tu też balkony dla 
publiczności i specjalne oszklone boksy dla 
tłumaczy. 

Zwiedzanie Europarlamentu zakończył 
wspólny obiad uczestników wycieczki z Pa-
nem Posłem Pawłem Zalewskim.

Bruksela, leżąca na przecięciu wielu mię-
dzynarodowych szlaków komunikacyjnych, 
jest najczęstszym celem podróży do Belgii. 
Miasto stało się, zwłaszcza w latach powo-
jennych, barwną kosmopolityczną metropolią 
o wielu obliczach. Jak przystało na centrum 
administracyjne Unii Europejskiej jest poważ-

ne i hieratyczne, ale z drugiej strony rozbawio-
ne, mieniące się wieloma odcieniami życia. 
Muzea należą do najlepszych w Europie, ar-
chitektura jest zachwycająca. Oczkiem w gło-
wie brukselczyków jest świetnie zachowane 
XVII-wieczne centrum miasta, w którym znaj-
dują się prawie wszystkie główne atrakcje.

W czasie pobytu w Belgii nasza młodzież 
zwiedziła również:

Waterloo, gdzie 18 czerwca 1815 r., Wel-
lington rozegrał wspaniałą bitwę, która osta-
tecznie rozwiała imperialne plany Napoleona. 
Bitwa miała o wiele większe znaczenie niż 
myśleli początkowo generałowie, gdyż poło-
żyła kres ponownej próbie podporządkowania 
sobie Europy przez Francję;

Liege - ponad półmilionowy zespół miej-
ski, leżący nad Mozą we wschodniej Belgii, 
będący stolicą Walonii i największym ośrod-
kiem francuskojęzycznej strefy. Podwaliny pod 
miasto położyli jeszcze Rzymianie, tworząc 
na miejscu dzisiejszego Liege osadę o nazwie 
Leodium.

Miasto inkrustowane jest wieloma wspa-
niałymi pałacami, kościołami - z gotycką ka-
tedrą i pałacem biskupim na czele. W tym 

mieście nasi turyści korzystali z noclegów 
w hotelu Campaniale. Mogli też posmako-
wać specjałów regionalnej kuchni; 

Bastogne, miasto w południowo-
wschodniej Belgii w Ardenach, na wysokości 
515 m n.p.m., w pobliżu granicy z Luksem-
burgiem. Znajduje się tu wielki cmentarz 
żołnierzy amerykańskich, poległych w roku 
1944 podczas niemieckiej kontrofensywy 
w Ardenach.

Dinant – małe miasteczko malowni-
czo położone na brzegach rzeki poni-
żej urwistych, pokrytych zielenią skał, 
wśród których wznosi się urzekająca 
swoim klimatem Katedra Notre-Dame 
z XII w. 

Aachen (Niemcy) – gdzie w latach 
794-801 na polecenie Karola Wielkiego zo-
stała wybudowana, prawdopodobnie przez 
pochodzącego z Metz mistrza Odo kaplica 
w formie oktogonu. Ten ośmiokąt tworzy 
rdzeń licznych dobudowywanych później 
do tej kaplicy budowli. W XIV i XV wieku 
dobudowano gotycki chór, wysoką wieżę 
oraz kilka kaplic bocznych. W tej katedrze 
dokonano koronacji 30 królów niemiec-
kich. W roku 1978 jako pierwsza budowla 
w Niemczech została ona wpisana na Listę 
Dziedzictwa Światowego UNESCO. Jest ona 
obowiązkowym punktem programu zwie-
dzania każdego turysty będącego w okolicy 
Aachen.

Wycieczkę należy zaliczyć do bardzo 
udanych. Każdy wrócił zadowolony i pełen 
niezapomnianych wrażeń. Oby takich wy-
jazdów było jak najwięcej!

 Mirosław Sarzyński
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W ramach wszystkich działań zorientowanych na rozwój gospodarczy Gmina Koprzywnica pozy-
skała w latach 2006-2009 12 301 475,97 złotych. Są to środki pochodzące z UE i innych pozabudże-
towych źródeł. W najbliższych planach Urzędu jest przekształcenie gminy rolniczej w region atrak-
cyjny dla turystów. Jest to okres bardzo korzystny dla Gminy, która od 2006 roku bardzo dynamicznie 
rozwija się. W trakcie realizacji i zrealizowane są następujące zadania:

– Przebudowa drogi gminnej Nr 0851TKoprzywnica – Beszyce Dolne na odcinku 4897 mb wraz 
z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą.

W drodze przetargu wybrano wykonawcę : 
SKANSKA  S.A u. Gen. Józefa Zajączka 9, 01–518 Warszawa
Całość robót drogowych wynosi:  3.261.745,27 zł
Obecnie trwają roboty drogowe. Dnia 10 czerwca 2009 r została podpisana umowa z Zarządem 

Województwa o dofinansowanie w/w projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” osi 3 „Podnie-
sienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”  Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.363.366, 61 zł :
– dofinansowanie z EFRR w kwocie 2.018.019,97 zł 
– środki gminy w kwocie 1.345.346,64 zł
Termin zakończenia inwestycji 30.08.2010r. 

– „Rozwój potencjału przyrodniczo–turystycznego gminy Koprzywnica poprzez moderniza-
cję zbiornika wodnego „Koprzywianka” w Koprzywnicy wraz z adaptacją jego otoczenia na cele 
rekreacyjno–sportowe” Oś Priorytetowa 5 – Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwe-
stycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 – Inwestycje w sferę dziedzictwa 
kulturowego, turystyki i sportu

W drodze przetargu wybrano wykonawcę :   Zakład Remontowo– Budowlany
Michał Lipiński, 27– 600 Sandomierz, ul. Okrzei 6
Całkowita wartość robót wynosi 1.065.162,27 zł :
– dofinansowanie z RPOWŚ w kwocie 658 681,36 zł 
– środki gminy w kwocie 406 480,91

 – „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez rozbudowę i zmianę użytkowania biblioteki 
wiejskiej w Niedźwicach na świetlicę wiejską oraz remont remizy oraz adaptacja starżnicy OSP 
w Ciszycy na swietlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi

W drodze przetargu wybrano wykonawcę: 
RS–BUD Zdzisław Rozczypała, Wiązownica Kol. 144, 28–200 Staszów
Całkowita wartość robót wynosi 616.308,25 zł :
– dofinansowanie z PROW w kwocie  403 763,00 zł 
– środki gminy w kwocie  212 545,25 zł        

–  Odbudowa odcinków dróg gminnych: Gnieszowice na dł. 420 mb, Krzcin – Skrzypaczowice na 
dł. 580 mb, Kamieniec Wisłoki  na dł. 330mb.

 Wykonawcą  robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z.o.o 
Opatów  ul. Ćmielowska 4

Całość robót drogowych wynosi:  259.546,46 zł                                                                                                         
– dofinansowanie z budżetu państwa to kwota – 182.152,00 zł 
– MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
– udział gminy to kwota – 77.394,46 zł

– Przebudowa drogi gminnej Błonie – Sośniczany   na dł. 1,400 mb
Wykonawcą robót było  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  DRAKOM PIASECZNO.  
Kwota całości robót:  404.845,10 zł z czego  środki otrzymane z budżetu państwa z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 to kwota 202.427,05 zł 
– udział gminy to kwota  202.427,05 zł.

– Wielofunkcyjne boiska sportowe o wymiarach 22x44 
Wybudowano i oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej 

w Niedźwicach .
Koszt całego zadania od początku budowy to kwota 256.300,00 zł z tego:
– dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa w kwocie 125.500, 00 zł
– udział gminy  kwota 130.800, 00 zł.

Wybudowano i oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Szkół 
w Koprzywnicy.

Koszt całego zadania od początku budowy  z drogą dojazdową to kwota  300.116,00 zł. z tego:
– dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa w kwocie  134.500,00 złotych
– udział gminy kwota  165.616,00 złotych w tym koszt drogi dojazdowej kwota 50.000,00 zł.

– „Poprawa stanu infrastruktury społecznej na terenie Gminy Koprzywnica poprzez budowę świe-
tlic wiejskich w miejscowościach Dmosice i Beszyce wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi.

Całkowita wartość projektu wynosi 644 903,90 zł :
– dofinansowanie z PROW w kwocie  396 835,00 zł 
– środki gminy w kwocie  248 068,90 zł        
Ponownie ogłoszony został przetarg  na budowę świetlic. Przetarg odbędzie się  w dniu 12.11.09 r.

Budowa kanalizacji  sanitarnej w Koprzywnicy ul.Żeromskiego i A.Krajowej – I etap miejscowość 
Błonie II etap

Całkowita wartość projektu wynosi 8 014 817,21 zł :
– dofinansowanie z RPOWŚ w kwocie  4 808 890,33 zł 
– środki gminy w kwocie  3 2050 926,88 zł        

– Kompleksowa rewitalizacja miasta Koprzywnicy.
W dniu 24.06.2009 roku odbył się przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji           

technicznej  na kompleksową rewitalizację miasta Koprzywnicy . Został wyłoniony wykonawca tj. 
Studio Architektury i Grafiki  Białystok ul. Szarych Szeregów 9A/3 za kwotę 170.000,00 zł.

– Wymiana okien  w Szkole podstawowej w Koprzywnicy
Całkowita wartość 76 860,00 zł 
– dofinansowanie w kwocie  38 430,00 zł 
– środki gminy w kwocie  38 430,00 zł       

– Zakup samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych
Całkowita wartość 111 000,00 zł 
– dofinansowanie z PFRON w kwocie  99 900,00 zł 
– środki gminy w kwocie  11 000,00 zł       

– Zakup wozu strażackiego
Całkowita wartość 400 000,00 zł 
– dofinansowanie w kwocie  400 000,00 zł 

Remont strażnicy OSP w Gnieszowicach
Całkowita wartość 128021,06 zł 
– dofinansowanie w kwocie  30355,00 zł 
– środki gminy w kwocie  97 666,06 zł       

PPWOW  Program Integracji Społecznej
– całkowita wartość  340 750,00 zł 
– dofinansowanie 340 750,00 zł

 Podpisane zostały pre-umowy na dofinansowanie zadań :

Kompleksowa rewitalizacja centrum Koprzywnicy, skupiającego główne funkcje społeczne, pu-
bliczne i gospodarcze miasta – Strefa nr „Rynek i okolice na kwotę: 4 940 853,61zł 

Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Koprzywnica poprzez modernizację budynku 
Publicznego Przedszkola w Koprzywnicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola na 
kwotę: 1 027 980,01 zł 

DZIAŁANIA URZĘDU MIASTA I GMINY

Środki finansowe uzyskane 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007-2013

Informacja z obrad Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Obrady odbyły się według zamieszczonego niżej porządku:    
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań do realizacji inwestycji – budowa krytej pływalni.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Burmistrza M i G.
5.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały NR XXVIII/136/09 z dnia 16 stycznia 2009 

roku w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXXVI/165/09 w sprawie podjęcia działań do realizacji inwestycji –  budowa 
krytej pływalni
UCHWAŁA Nr XXXVI/166/09 w sprawie nagrody jubileuszowej dla Burmistrza M i G.
UCHWAŁA Nr XXXVI/167/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/136/09 z dnia 16 stycznia 
2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 

Sesja Rady Miejskiej w Koprzywnicy w dniu 24 września 2009 r.
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza z realizacji budżetu między sesjami.
4. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
5. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I pół. w 2009r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia STATUTU Miasta i Gminy w Koprzywnicy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koprzywnica do realizacji projektu w ra-

mach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na modernizację oświetlenia ulicznego na tere-

nie Gminy Koprzywnica.
9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA NR XXXVII/168/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
UCHWAŁA Nr XXXVII/169/09 w sprawie uchwalenia STATUTU Miasta i Gminy w Koprzywnicy.
UCHWAŁA Nr XXXVII/170/09 w sprawie przystąpienia Gminy Koprzywnica do realizacji pro-
jektu w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.
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Co słychać w Domu Kultury…

20 września b.r., po godzinie 15.00 na 
koprzywnickim rynku odbyło się Pożegnanie 
Lata, wydarzenie które zostało zorganizowane 
już trzeci raz z kolei i na stałe wpisało się do 
naszego kalendarza imprez. 

Wszystkich przybyłych przywitali bur-
mistrz Marek Jońca, dyrektor DK Alicja Stę-
pień oraz konferansjer Tomasz Ferenc, który 
profesjonalnie poprowadził całą imprezę.

Do wysłuchania oraz obejrzenia przygo-
towanych na ten dzień występów zapraszała 
pani Alicja Stępień zapowiadając, co tego dnia 
czeka uczestników imprezy a były to pokazy 
taneczne, wystąpienia wokalne, recytowanie 
wierszy czy odbywające się rozgrywki sza-
chowe. Burmistrz zaś w swoim przemówieniu 
przypomniał o wprowadzanej następnego 
dnia żałobie narodowej w związku z tragedią, 
jaka miała miejsce w Kopalni „Wujek” w Ru-
dzie Śląskiej. Następnie zebrani „minutą ciszy” 
oddali hołd ofiarom katastrofy. Wspomniał 
także o niektórych, dotychczasowych wyda-
rzeniach, jakie się odbywały w naszej gminie 
(tj. WOŚP, Święto Ziemi Koprzywnickiej, Świę-
to Strażaka, Piknik Cysterski, Triathlon) oraz 
o Programie Integracji Społecznej – zachęca-
jąc wszystkich do korzystania z projektów. 

POŻEGNANIE LATA 2009

„Ten co kształci serca i umysły młode, ten co ścieżki życia pokoleń toruje, tylko z kwia-
tu wdzięczności może mieć nagrodę, tylko z postępków, których przykłady wskazuje” 

Pewnie domyślacie się Państwo, o kim będzie mowa. Dzień Edukacji Narodowej, jak 
co roku zgromadził nauczycieli uczących obecnie w szkołach znajdujących się na terenie 
gminy jak i nauczycieli emerytowanych oraz obsługę administracyjną w MGOKiS. W ten 
wieczór organizatorzy postarali się o wyjątkową oprawę: w nastrojowej dekoracji sali wi-
dowiskowej odbył się ciekawy koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży ze studia piosenki 
Tarnobrzeskiego Domu Kultury prowadzonego przez panią Annę Pintal. W repertuarze 
znalazły się min: „Kasztany”, „Pod papugami” „ Być kobietą” itp.- repertuar, więc ambitny, 
aczkolwiek został wykonany bardzo dobrze, co zostało nagrodzone gromkimi brawami. Po 
pierwszych wyśpiewanych dźwiękach młode talenty zniknęły w kuluarach gdzie przygo-
towywały się do następnej odsłony wokalnego show. 

Pani dyrektor Alicja Stępień powitała przybyłych gości ciepłymi słowami uznania dla 
wykonywanej pracy oraz okolicznościowymi życzeniami. Potem na scenie pojawił się pan 
burmistrz Marek Jońca by złożyć zebranym serdeczne życzenia z okazji obchodzonego 
święta: zadowolenia ze swoich uczniów, spełnienia życzeń, pogody i uśmiechu. Dzięko-
wał za poświęcenie i serce, jakie nauczyciele wkładają w edukację młodzieży z naszej 
gminny przygotowując ją do życiowej drogi. Te ciepłe słowa zostały przekazane również 
w imieniu Pani mgr Małgorzaty Lipy - Kierownik Sandomierskiego Oddziału Świętokrzy-
skiego Kuratorium Oświaty. 

Przyjemnych chwil tego dnia nie brakowało, bowiem w programie zaplanowano rów-
nież wręczenie nagród zasłużonym pedagogom. Dokonali tego burmistrz Marek Jońca, 
oraz sekretarz Dorota Kruszec–Nowińska. Wyróżnieni zostali: pani mgr Elżbieta Kalinow-
ska, pan mgr Mirosław Sarzyński, pani mgr Iwona Pruś, pani mgr Grażyna Jasińska, pani 
mgr Barbara Miklas, pani mgr Elżbieta Grdeń, pani mgr Ewa Kornacka. Resztę wieczoru 
wypełniła dalsza część koncertu, wspólne rozmowy, wspomnienia i plany na przyszłość.

(kam)

 

Dzień Nauczyciela

Jako pierwsze na scenie prezentowały się 
szkoły: Szkoła Podstawowa z Niedźwic z ko-
lorowymi występami tanecznymi młodych 
artystów, które zostały przygotowane przez 
panie Marzannę Strójwąs, Agnieszkę Ambro-
ziak i Renatę Dobrowolską, Szkoła Podsta-
wowa z Koprzywnicy z udziałem zespołu „2 
i pół”, Małgosi Kępy, której towarzyszył chórek 
dziewczyn, – czyli młode wokalistki z klasy 
I oraz uczennicami klas starszych. Nad przy-
gotowaniem ich czuwała pani Bożena Grzyb. 
Gimnazjum w Koprzywnicy reprezentowała 
uczennica Małgorzata Ossowska recytując 
wiersz o lecie, zaś inscenizację tego występu 
przygotowała pani Beata Dębowska. 

Również ciekawy występ zaprezentowa-
ła grupa uczestników z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Sandomierza. Grupa ta już nie 
pierwszy raz gościła u nas, za każdym razem 
prezentując różny repertuar. Uczestnicy mają 
duże zdolności manualne, a niektóre z po-
wstałych prac można było podziwiać oraz 
zakupić na ich stoisku. Następnie prezentował 
się zespół wokalny Avangarda, wykonując 
znane przeboje, natomiast przy wejściu dru-
gim zaprezentował się wraz z grupą taneczną 
Black Stars. Nad przygotowaniami wokalnymi 
pieczę sprawowała pani Anita Bajorska, na-
tomiast układy choreograficzne dobrała pani 
Małgorzata Ciach. 

Kolejnymi wykonawcami były wokalistki 
z zespołu Fahrenheit z Klimontowa. Dziew-
czyny zaprezentowały znane szlagiery nie 
tylko polskich, lecz również zagranicznych ar-
tystów. Fahrenheit to zespół, który funkcjonuje 
pod pieczą pana Marcina Maziarza przeszło 
10 lat. 

„Mamma mia”, „Gimmie gimmie”, „Dan-
cing Queen” to tylko niektóre hity, jakie za-
brzmiały podczas występu gwiazdy wieczo-
ru, a mianowicie zespołu Gimmie-Gimmie. 
Grupa ta zaprezentowała covery legendarnej 
Abby. Całą imprezę zakończyła wieczorna za-
bawa z zespołem Paradog’s. 

Swoją obecnością zaszczycili imprezę 
przybyli goście, wśród których byli posłowie 
Maria Zuba, Przemysław Gosiewski i Marek 
Kwitek oraz radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Wojciech Borzęcki. 

Ponadto w trakcie imprezy swoje wyroby 
prezentowali różni artyści na stoiskach z rę-
kodziełem, biżuterią, wyrobami wikliniar-

skimi. Przygotowane także były atrakcje dla 
dzieci, stoisko gastronomiczne i pyszne gofry. 
Odbywał się też finał turnieju szachowego 
„Koprzywnicki Szach-Mat” (sędziował Arek 
Rożek) realizowany w ramach PPWOW – Pro-
gramu Integracji Społecznej. W rozgrywkach 
w kategorii starszej zwyciężył pan Stanisław 
Rowiński, natomiast w kategorii młodszej nie-
pokonany Maciej Pabian zdobył I miejsce. 
Nagrody i dyplomy dla zwycięzców wręczyli 
Alicja Stępień dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu i Stanisław Baska ko-
ordynator PPWOW. Zwycięzcom gratulujemy. 
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody przyznano 
w ramach rozstrzygniętego konkursu „Piękna 

i bezpieczna zagroda – przyjazna środowi-
sku”. 

Przybliżając właśnie realizowany przez 
Dom Kultury projekt nt. „Musicalowe tournee 
po wsiach dookoła”, do współpracy zachęcała 
Marta Ordon (koordynator projektu), mówiąc, 
że „projekt skierowany jest do młodzieży i ma 
na celu stworzenie warunków do ich samore-
alizacji oraz wyrównania szans związanych 
z dostępem do dóbr kultury”.

Kolejne „Pożegnanie Lata” udowodniło, że 
impreza ta zdobyła sobie wielu sympatyków, 
którzy licznie zgromadzili się na koprzywnic-
kim rynku, dobrze się przy tym bawiąc.

ao

Sezon letni dla członków Koła Eme-
rytów w Koprzywnicy był bardzo bogaty 
w wyjazdy. Jak co roku rozpoczęliśmy go 
pielgrzymką do Częstochowy a w drodze 
powrotnej wstąpiliśmy do pięknego Ogro-
dzieńca, gdzie odbywało się widowisko 
plenerowe. Byliśmy w Ojcowie, Wado-
wicach i Inwałdzie, którego największą 
atrakcją jest „Park Miniatur”. Tradycją jest 
wypad do Zakopanego. W lipcu odbyliśmy 
najdalszą wycieczkę do Lichenia. Sezon za-
kończyliśmy wycieczka do Przemyśla i Kra-
siczyna, która była finansowana ze środków 
PPWOW. Na każdym wyjeździe panował 
wesoły nastrój, śpiewom i żartom nie było 
końca. Wszyscy czuli się młodzi i silni. 

Na jesień i zimę zaplanowaliśmy cykl 
spotkań pod hasłem: „Zdrowie, moda 
i uroda”. Już 25 października b.r. odbyło 
się pierwsze z nich. Prowadziła je prze-
wodnicząca Koła Emerytów, p. Maria Ka-
linowska, a uczestniczyło w nim 25 osób. 
Gościem honorowym spotkania była pani 
magister farmacji Anna Surowiecka, która 
opowiadała o szczepionkach i lekach za-

pobiegających przeziębieniom i grypie. Po 
prelekcji wywiązała się ożywiona dyskusja 
w wyniku której doszliśmy do wniosku, 
że na jesienne choroby najlepsze są „leki 
z bożej apteki”, czyli czosnek, sok malino-
wy i różne nalewki, a panowie dodali, że te 
„z procentami” są najskuteczniejsze. 

Po wyczerpaniu tematu zdrowia prze-
szliśmy do mody. Przy herbatce i pączkach 
zastanawialiśmy się, jakie nakrycia głowy, 
szaliki i buty będziemy nosić tej jesieni 
i zimy. 

Pani Dorota Gorycka na obecnych 
paniach prezentowała różne wiązania apa-
szek i szalików. Radziła jak z prostej su-
kienki czy bluzki przy pomocy ciekawych 
dodatków stworzyć wyjściową kreację. Po 
takiej lekcji zgody orzekliśmy zgodnie, że 
moherowy berety, o ile jeszcze która je ma, 
oddamy molom na pożarcie. 

Spotkanie upłynęło w atmosferze żar-
tów. Następne zaplanowaliśmy na gru-
dzień. Będzie mowa o urodzie, o którą bez 
względu na wiek należy dbać. Już dziś za-
praszamy na nie panie, nie tylko emerytki.

Maria Kalinowska

Co słychać 
w Kole Emerytów 

w Koprzywnicy?
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W 2009 roku w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu prowadzone są 
przeróżne zajęcia dla dzieci i dla dorosłych. 
Spośród zajęć plastycznych, muzycznych 
czy tanecznych każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. 

Zajęcia plastyczne odbywają się w każ-
dą środę w godzinach od 14.00 do 15.30. 
Uczestnikami są dzieci w wieku szkolnym, 
które ćwiczą różne techniki rysunku oraz jak 
prawidłowo dobierać kolory. Chętnych na 
zajęcia nie brakuje. Nad przebiegiem zajęć 
czuwa plastyczka Helena Pilecka. 

Sekcję wokalną, na której młodzież 
doskonali swoje talenty prowadzi pani Ani-
ta Bajorska. Grupa wokalna spotyka się 
w wybrane środy i soboty (w godzinach po-
południowych), a także według potrzeb in-
dywidualnych i na próby przed imprezami. 
Z sekcji wokalnej powstał zespół Avangarda, 
natomiast w tym roku do sekcji zapisały się 
nowe osoby.

Sekcję muzyczną tworzy Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta, która prowadzona jest przez 
pana Krystiana Cieślaka i Sławomira Najdu-
ka. Orkiestra spotyka się w każdy poniedzia-
łek w godzinach 16.00 - 20.00 jak również 
organizuje próby przed występami.

Sekcja taneczna to kolejne zajęcia przy-
gotowane przez DK. Zespół taneczny Black 
Stars, ćwicząc układy tańca nowoczesne-

SEKCJE TEMATYCZNE 
ODBYWAJĄCE SIĘ W DOMU KULTURY

go na próbach spotyka się popołudniem 
w środy i piątki. Ponieważ dwa dni to 
jednak za mało, dlatego prowadząca tań-
ce pani Małgorzata Ciach wyznacza do-
datkowe terminy. W skład sekcji tanecznej 
wchodzi także druga grupa prowadzona 
przez panią Justynę Klag. Ta grupa spotyka 
się w każdy piątek od godziny 15.00.

Aerobic to propozycja zdrowego trybu 
na życie nie tylko dla dorosłych. Ćwiczenia 
przy muzyce prowadzone są przez panią 
Małgorzatę Ciach i odbywają się w każdą 
środę i piątek od godziny 19.00 do 20.00.

Dla miłośników walk średniowiecz-
nych oraz starodawnych tańców dworskich 
przygotowaliśmy w tym roku warsztaty 
szermierki. Organizacja tych warszta-
tów jest realizowana w ramach projektu 
PPWOW. Grupa osób zainteresowanych 
spotyka się w każdy czwartek zaczynając 
od godziny 17.00. 

ao

Kolejne święto Niepodległości, kolejne 
wzruszenia, gesty, słowa mniej i bardziej do-
niosłe. Wszystko po to, by zwrócić uwagę na tę 
niepodważalną wartość, jaką jest nasza Ojczy-
zna. Niestety niejednokrotnie młodzi o tym za-
pominają, dlatego też Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu, Urząd Miasta i Gminny 
w Koprzywnicy oraz lokalne placówki oświa-
towe i ich dyrekcje współpracując stworzyły 
uroczystość w nadziei, że wspólnie uda się 
ocalić od zapomnienia tak ważne momenty 
z przeszłości naszego kraju które złożyły się na 
współczesną niepodległość. 

Obchody Święta Niepodległości rozpo-
częła uroczysta Msza św. w kościele p.w. Św 
Floriana, którą odprawił księża proboszcz Jerzy 
Burek i Paweł Paterek. W tym dniu obecne 
również były poczty sztandarowe – Kombatan-
ci i byli więźniowie polityczni, przedstawicie-
le Urzędu Miasta i Gminny, przedstawiciele 
Rady Miasta i Gminy Koprzywnica, Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasiń-
skiego, ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Ko-
przywnicy oraz Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach. 
Tuż po tej uroczystości wszyscy przeszli pod 
„mur straceń” upamiętniający 47 Polaków, któ-
rzy zostali rozstrzelani właśnie w tym miejscu 
przez niemieckich oprawców w czasie ostat-
niej wojny. Wyżej wymienieni wraz z zacnymi 
gośćmi- posłami na sejm RP p. Przemysławem 
Gosiewskim i p. Markiem Kwitkiem, złożyli 
kwiaty i oddali hołd bohaterom, którzy „polegli 
za wolność, aby była prawem”.

Ostatnią częścią tego wieczoru było wido-
wisko „Pamięć i Tożsamość” przygotowane 
przez MGOKiS przy aktywnym udziale szkół. 
Nim rozpoczęto tę niezwykłą wędrówkę histo-
ryczną, gości przywitał pan burmistrz Marek 
Jońca oraz posłowie Przemysław Gosiewski 
i Marek Kwitek. 

„Pamięć i Tożsamość” było widowiskiem 
„przeprowadzającym” zebranych przez kar-
ty historii składające się na naszą niepodle-
głość, nie tylko tą, która została odzyskana 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy 
realizuje wspólnie z partnerami różne ciekawe zadania:

• Od 21 października do 30 grudnia b.r. odbywają się zajęcie teoretyczne i praktyczne 
w ramach szkolenia „Florystyka i aranżacje roślinne”. Organizatorem jest firma SANNORT 
Sp. Z o.o. z Sandomierza, a szkolenie realizowane jest z projektu „Rolnik bez kompleksów” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego - Kapitał Ludzki. 

• W dniach 14-15 listopada i 20-22 listopada 2009r. odbędzie się szkolenie plecionkar-
skie pt. „Od patyczka do koszyczka”. Organizatorem jest LOT Partnerstwo Ziemi Sando-
mierskiej z Sandomierza, a szkolenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki.

• Od 5 listopada b.r. godzina 17.00 rozpoczyna się podstawowy kurs obsługi komputera, 
skierowany do osób starszych pt. „Integracja osób starszych”. Organizatorem jest KS „Arka” 
oraz MGOKiS. Szkolenie współfinansowane jest ze środków PPWOW – Programu Integracji 
Społecznej.

„NARÓD BEZ PAMIĘCI GINIE…”
8 LISTOPADA OBCHODY ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI W KOPRZYWNICY
”Ten, kto nie szanuje swej przeszłości, nie jest godzien 

szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

po 123 latach zaborów w 1918r., ale również 
tą, którą musieliśmy odzyskać w czasie oku-
pacji hitlerowskiej, a potem w okresie komu-
nizmu. W kolejnych odsłonach pojawili się: 
Zespół Ludowy „Powiślanie”- przygotowany 
przez chórmistrza Wiesława Woźniaka, ze-
spół wokalny „Avangarda” – prowadzony 
przez panią Anitę Bajorską, zespół taneczny 
– „Black Stars”- pod kierunkiem pani Małgo-
rzaty Ciach, uczniowie ZSO im. Papieża Jana 
Pawła II w Koprzywnicy – Dawid Dębowski, 
Kamil Maciąg, Michał Floras, uczennica PSP 
im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy 
– Aleksandra Witas. 

Urozmaiceniem tego spektaklu był taniec 
trzech „czarnych orłów” z upadłą „Polską” 
i pokazy multimedialne (fragmenty filmów 
i prezentacje zdjęć) odpowiednio dopasowa-
ne do charakteru ukazywanej epoki, a także 
eksponaty wykorzystane w scenografii i stro-
je występujących, wypożyczone do widowi-
ska dzięki uprzejmości pani dyrektor Teresy 
Majczak, ks. Jerzego Burka oraz pana Jana 
Napieracza – przewodniczącego Związku 
Kombatantów. Za okazaną pomoc serdecznie 
dziękujemy.

Tytułowa „Pamięć i Tożsamość” na chwilę 
przeniosła wszystkich w świat wartości „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”, które niegdyś były podstawą 
światopoglądu wszystkich Polaków. Dziś, w co-
dziennej bieganinie przypominamy sobie o nich 
zbyt rzadko. Właśnie, dlatego takie dni są nam 
potrzebne, by nie spełniły się słowa gorzkie, 
choć prawdziwe, które pojawiły się już w ty-
tule tego artykułu „naród bez pamięci ginie”. 

KAOMA
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Koprzywnica jako jedna z najstarszych osad w Małopol-
sce, malownicza, bogata w zasoby kulturalno-historyczne 
położona jest na kilku szlakach turystycznych: Leży na skraju 
wiślanej doliny, przy ruchliwym historycznym szlaku komu-
nikacyjno-handlowym, łączącym Kraków z Sandomierzem. 
Pełni ważną rolę na Małopolskim Szlaku Cystersów. 

Przez Koprzywnicę przebiega także Sandomierski Szlak 
Jabłkowy, który słynie z nowoczesnych sadów, winnic, za-
gród agroturystycznych, unikatowych zabytków, oraz bo-
gatego dziedzictwa kulturowego. Trasa turystyczna, prowa-
dzi przez wszystkie gminy powiatu sandomierskiego i liczy 
prawie 200 kilometrów długości. 

To właśnie 5 września b.r. przybyli na SSJ skarbnicy wszyst-
kich Urzędów Marszałkowskich z całego kraju. 30-to osobowa 
grupa miała okazję poznać tego dnia wybrany fragment trasy 
szlaku na odcinku Koprzywnica-Faliszowice-Obrazów- Rożki. 

W pierwszej kolejności goście zawitali do Domu Kul-
tury w Koprzywnicy. Po ciepłym przywitaniu obejrzeli film 

Goście na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym

Święto Jabłkobrania to największa w re-
gionie świętokrzyskim impreza sadownicza. 
Od dziesięciu lat organizowana jest w Obra-
zowie; tak było i w tym roku. W niedzielę 
6 września Wojewódzkie Święto Jabłkobra-
nia rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, 
po której barwny korowód z dożynkowym 
wieńcem owocowym udał się na plac przy 
starej szkole podstawowej. Tam gospodarze 
gminy dokonali otwarcia święta, a następnie 
rozpoczęła się część obrzędowa i estradowa 
imprezy.

Tego typu święto, to dobra okazja do 
promocji regionu, firm różnych branży, sa-
downików, itp. a także gmin powiatu sando-
mierskiego. 

Tradycyjnie barwne i bogate stoisko pro-
mocyjne prezentowała również nasza gmi-
na Koprzywnica. Znalazły się na nim m.in.: 
egzemplarze gazety Koprzywnickie Pejza-
że, ulotki, foldery i albumy pełne informacji 
o naszym regionie. Licznie zwiedzający sto-
isko goście, mieli okazję do degustacji paj-
dy chleba koprzywnickiego (upieczonego 
w piekarni „GS” Koprzywnica) ze smalcem, 
grzańca cysterskiego i oczywiście świeżych 
jabłek. Na tak ważnym wydarzeniu nie mo-
gło zabraknąć przedstawicieli władz gminy 
Koprzywnica tj. burmistrza MiG Marka Joń-
cy i sekretarz Doroty Kruszec-Nowińskiej. 
Była też dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu Alicji Stępień wraz z  ka-
drą pracowniczą, którzy to wspólnie przygo-
towali aranżację stoiska oraz reprezentowali 
gminę podczas święta sadowników. Do po-
mocy w tym dniu włączyli się również sta-
żyści z UG. 

Podczas tegorocznego Jubileuszowego 
Święta Jabłkobrania, ważnym wydarzeniem 
dla regionu było dokonanie uroczystego 
otwarcia Izby Tradycji Ogrodniczej w Obra-
zowie. Pomysłodawcą takiej inicjatywy była 
m.in. Alicja Stępień, zaś nad rozwojem przed-
sięwzięcia czuwa Stowarzyszenie Sandomier-
ski Szlak Jabłkowy i UG w Obrazowie.

 Tegoroczne świętowanie odbyło się przy 
pięknej słonecznej pogodzie, w klimacie 
koncertów, występów różnych zespołów, 
konkursów oraz dobrej zabawie tanecznej.

A.S. ao

27.09.2009r. to kolejna data, któ-
ra zostanie wpisana w historię zam-
ku sandomierskiego. Tego pięknego 
niedzielnego popołudnia odbył się 
konkurs pt. „Nasze Sandomierskie 
- Kulinarna Regionalne” połączony 
z Dniami Województwa Święto-
krzyskiego. Tematem przewodnim 
konkursu była „Kapusta – podstawo-
wy składnik regionalnych potraw”. 
Sam konkurs odbywał się w Sali Ry-
cerskiej Zamku. I muszę przyznać, 
że takich pyszności i zapachów od 
uczt średniowiecznych chyba tu nie 
było. A i nie tylko zmysł węchu moż-
na było nacieszyć, również wzrok 
i smak miały swoje „pięć minut” 
przyjemności.

 Z okolicznych gmin na konkurs 
stawiło się siedem zespołów. Naszą 
gminę reprezentowała sekretarz MiG 
Dorota Kruszec-Nowińska wspól-
nie z delegacją z Domu Kultury, 
w osobach: Dyrektor Alicją Stępień, 
Małgorzatą Sarzyńską, Anitą Bajor-
ską, dziewczętami z zespołu „Avan-
garda”: Marysią Schrupką, Klaudią 
Katą, Kasią Kowalską oraz Agniesz-
ką Skrzypczak i Arkadiuszem Roż-
kiem. Rozłożyli swoje stoiska także 
przedstawiciele z Samborca, Wil-
czyc, Zawichostu, Dwikóz, Obrazo-
wa, Łoniowa. Każda z gmin stanęła 
na wysokości zadania i perfekcyjnie 
przygotowała ekspozycję swoich 
potraw. Po krótkich prezentacjach 
gmin na dziedzińcu zamkowym, 
nadszedł czas na spróbowanie i oce-
nę potraw konkursowych przez Jury 
w składzie: Anna Rzeszut z Zespołu 
Obrzędowego „Lasowiaczki”, Jerzy 
Kozioł z wydawnictwa samorządo-
wego „Tygodnik Nadwiślański” oraz 
Iwona Łukawska etnograf z Mu-
zeum Okręgowego w Sandomierzu. 
Komisja w skupieniu i z wielką przy-
jemnością powoli kosztowała, oglą-
dała i oceniała potrawy konkursowe. 
Wreszcie nadszedł czas na ogłosze-

pt.„Zapraszamy na sandomierski szlak jabłkowy”, zapoznali się 
z genezą innowacyjnego produktu turystycznego prezentują-
cego się znakomicie na tle pięknego krajobrazu Ziemi Sando-
mierskiej. Mieli także okazję poznać przykład kompleksowego 
przedsięwzięcia, które łączy wielu partnerów wzajemnie po-
szukujących nowych rozwiązań pobudzających przedsiębior-
czość na wsi. 

Następnie zwiedzili pocysterski obiekt klasztorno-kościel-
ny i na koniec pobytu na ziemi koprzywnickiej posmakowali 
regionalnych specjałów w restauracji „Jorgo”.

Na szlaku można spotkać się też z odradzającymi się 
w ostatnich latach tradycjami winiarskimi w regionie sando-
mierskim. Nasi przybysze degustowali świeże owoce winogron, 
delektowali się lokalnym wybornym „sandomierskim winem 
gronowym” nagrodzonym w konkursie „Nasze kulinarne dzie-
dzictwo” w 2004  i podziwiali stojące na wysokim poziomie 
gospodarstwo sadowniczych Państwa Głodowskich z Faliszo-
wic. We wzorowej i  profesjonalnej winnicy rośnie około 10 
odmian winorośli. 

Kolejną przystanią na trasie zwiedzania była zagroda 
agroturystyczna „Wojtasówka” Haliny Wojtas w Obrazowie. 
Tam nasi goście mieli prawdziwą ucztę dla podniebienia, 
była pajda chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym, wybor-
ne sandomierskie sałatki firmy „Megawita”, pyszna szarlotka 
i wyśmienite  napitki lokalne. Tam też był czas na rozmowy, 
podsumowania, pytania dotyczące produktu. W gronie osób 
zajmujących się produktem była też Jadwiga Małkiewicz, 
prezes stowarzyszenia SSJ. Atrakcją tego dnia było wejście 
do „Izby tradycji Ogrodniczej” w Obrazowie, przygotowanej 
do uroczystego otwarcia dnia następnego podczas Święta 
Jabłkobrania.

Na koniec dnia, tuż o zmroku   wszyscy zawitali do pięk-
nego ogrodu ozdobnego Pana Tadeusza Płazy w Rożkach. 
Spacer po takim ogrodzie dostarczył naszym gościom wielu 
doznań estetycznych i niezapomnianych wrażeń z pobytu 
w bajkowej krainie sadowniczej.

A.S.

Gmina 
Koprzywnica na 

X Jubileuszowym 
Jabłkobraniu 
w Obrazowie

nie wyników konkursu. Tym razem nagro-
da główna w postaci „Srebrnej Chochli” 
trafiła do gminy Samborzec za potrawę 
pod nazwą „Dziadówka”. Z naszej gminy 
do tegorocznej edycji konkursu przygoto-
waliśmy tradycyjny, łatwy w wykonaniu 
i o niepowtarzalnym smaku „Kapustnik 
z kasza jaglaną”. Potem nadszedł czas, by 
wszyscy bardzo licznie przybyli tego dnia 
na zamek goście mogli posmakować wspa-
niałości kulinarnych, a było co, bo i stoły 
uginały się od mnogości jadła. Były też re-
gionalne napitki, pyszne wyroby z miodu 
i rogaliki nadziewane.

Tegoroczny Konkurs „Nasze Sando-
mierskie - Kulinarna Regionalne” połą-
czony był z imprezą - Dni Województwa 
Świętokrzyskiego. Była to znakomita oka-
zja do prezentacji i jednocześnie promocji 
naszej gminy na tle regionu.

Dla przypomnienia dodam, że Ko-
przywnica zdobyła „Srebrną chochlę” za 
kugiel mieszczański w 2007 roku.

A.R
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W ramach realizacji programu „Come-
nius” młodzież z Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – 
Mokoszynie prezentuje już od 3 lat pięk-
ne polskie zwyczaje dożynkowe naszym 
niemieckim sąsiadom. Dożynki są jednym 
z niewielu dawnych zwyczajów polskich, 
nieprzerwanie kontynuowanych do na-
szych czasów. 

Trzy lata temu uczniowie pokazali na-
sze tradycje na dożynkach landu w pocy-
sterskim klasztorze w Klosterbuch zaś dwa 
lata wcześniej byli w Oschatz. To właśnie 
wtedy rozpoczęła się już znakomita oka-
zja do promocji gminy Koprzywnica poza 
granicami kraju. Najbardziej charaktery-

DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE
Centralnym punktem jasnogórskich dożynek była Msza święta z błogosławieństwem 

wieńców żniwnych. Odprawił ją biskup ełcki Jerzy Mazur, a homilię wygłosił delegat Kon-
ferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa rolników, bp Jan Styrna. 

Sumę dożynkową poprzedziło całonocne czuwanie modlitewne. Podczas Mszy dele-
gacje poszczególnych diecezji i instytucji zaniosły przed ołtarz wieńce dożynkowe. Naszą 
gminę reprezentowali: pani Anna Paluch (starościna Gminnych Dożynek) oraz pan Józef 
Bryła (starosta Gminnych Dożynek) wraz z delegacją sołectwa Gnieszowice, a to dlatego, iż 
właśnie wieniec z tej wsi zajął drugie miejsce spośród sołectw naszej gminny w konkursie na 
najładniejszy wieniec Dożynkowy.

Tegoroczna pielgrzymka rolników na Jasną Górę odbyła się po raz 27. Ogólnopolskie 
dożynki, organizowane w częstochowskim sanktuarium od 1982r., są jedną z form duszpa-
sterstwa rolników.

P.A.

Błonie jak da się ostatnio zauważyć to so-
łectwo nader żywe, jakkolwiek by nie patrzeć 
na tą nieprzeciętną aktywność trzeba uznać ją 
za czynnik pozytywnie wpływający nie tylko 
na obraz samej wsi, ale i całej gminy. Idąc za 
ciosem 6 września w urokliwym parku odbyła 
się kolejna już w tym sezonie impreza. Tym 
razem była to Biesiada Dożynkowa. 

Zainaugurował ją występ zespołu wo-
kalnego „AVANGARDA” działającego przy 
MGOKiS w Koprzywnicy. Dziewczyny wystą-
piły w ludowym repertuarze z domieszką no-
woczesnych brzmień notabene w ludowych 
strojach, których dopełnieniem były prawdzi-
we wianki. Występ pełen młodzieńczej we-
rwy i skocznych rytmów został przygotowany 

stycznym atrybutem święta plonów był i jest 
oczywiście wieniec dożynkowy. To właśnie 
wieńce prezentowane i podziwiane na dożyn-
kach w w/w miastach niemieckich pochodziły 
z gminy Koprzywnica. Jako pierwszy pojechał 
„bukiet żniwny” z Krzcina, kolejny zaś repre-
zentował sołectwo Błonie.

Tradycji stało się zadość i ponownie w tym 
roku w dniach od 18 do19 września gościliśmy 
z naszymi silnymi tradycjami ludowymi, tym 
razem w miejscowości Altmiweida położonej 
na terenie landu Saksonia opodal Drezna. Mło-
dzież w pięknych ludowych strojach zachwy-
ciła licznie przybywających gości ludowym 
śpiewem i grą na akordeonie. Dużą atrakcją 
okazała się degustacja dożynkowego chleba 
z wyśmienitym smalcem z dodatkami: cebulą, 
jabłkiem, śliwką, boczkiem, czosnkiem i zioła-
mi. Wielu wrażeń estetycznych dostarczył tym 
razem dla uczestników święta piękny wieniec 
dożynkowy z Łukowca. Wykonany w kształcie 
kuli z kłosów czterech podstawowych zbóż, 
przyozdobiony kwiatami, ziołami warzywami 
i owocami, budził podziw artystyczny wśród 
zebranych.

Taka międzynarodowa współpraca to do-
skonały sposób na promocję Polski w tym zie-
mi sandomierskiej, i „małej ojczyzny”, jaką jest 
gmina Koprzywnica, poza granicami kraju.

Lidia Kosanowska, A.S.

Ciepłe podziękowania kierujemy dla pana Mieczysława Nowaka-sołtysa z Łukowca, za 
otwartość i pomoc w udostępnieniu tegorocznego wieńca do prezentacji polskich zwyczajów 
dożynkowych w Niemczech.

Wieniec z Łukowca na dożynkach w Saksonii
„Plon niesiemy plon, jegomości w dom

Żeby dobrze plonowało, po sto korcy z kopy dało
Plon niesiemy plon, jegomości w dom”

Biesiada Dożynkowa w Błoniu

przez Panią Anitę Bajorską instruktora wokal-
nego z DK. Po jego zakończeniu mikrofon na 
kilka minut przejął włodarz gminny pan Marek 
Jońca, którego na takim wydarzeniu zabrak-
nąć nie mogło. 

Zbliżający się wieczór i noc wypełniła 
zabawa taneczna z zespołem „GRAFFIT”. Jak 
zwykle miejsca na podłodze było mało wobec 
czego tańczące pary i grupki zajmowały jesz-
cze sporą część placu parkowego nieopodal 
słynnego Jesionu.

Organizatorami tego pozytywnego za-
mieszania byli: MGOKiS w Koprzywnicy oraz 
Sołectwo Błonie. Puenta tego krótkiego arty-
kułu może być tylko jedna: oby takich biesiad 
w naszej Gminie było jak najwięcej.

MIESZKANIEC BŁONIA

tegoroczny 
wieniec 

z Łukowca 
w Saksonii

Wieniec z Krzcina Wieniec z Błonia
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Dzień zaduszany, – czyli dzień poświęco-
ny duszom osób zmarłych, dziś też łączony 
ze świętem Wszystkich Świętych. Warto się 
zagłębić w sam moment pożegnania zmarłej 
osoby. Etnografia zalicza ten obrzęd do kate-
gorii obrzędów przejścia, czyli takich, które są 
kluczowymi w naszym życiu. Kiedy umierał 
gospodarz, kobieta (córka, siostra itd.) wybie-
gała z domu i wymieniała wszelkie cnoty oraz 
dobre uczynki zmarłego tym sam zawiada-
miając sąsiadów i kumów o jego odejściu. Do 
dziś w niektórych krajach możemy przy po-
grzebie zobaczyć płaczki, czyli kobiety, które 
idąc w kondukcie żałobnym głośno zawodzą 
i płaczą, choć często nie są w żaden sposób 
spokrewnione ze zmarłym. I u nas ten lament 
towarzyszył w ostatniej drodze człowiekowi. 
Miał on odstraszyć demony i złe duchy. 

Od domu do domu posyłano również ta-
bliczkę z trupią czaszką. Kiedy wyprowadza-
no trumnę ze zwłokami z domu uderzano trzy 
razy o próg izby, rytuał ten miał na celu osta-
teczne pożegnanie się osoby zmarłej z domem. 
Obowiązkowo tak jak i dziś trzy dni czuwano 
przy zwłokach modląc się i śpiewając pieśni. 
Podobno w godzinę śmierci wskazówki ze-
gara zatrzymywały się, a obraz święty spadał 
sam ze ściany. Zasłaniano lustro, wylewano 
wodę. Na wieku trumny malowano węglem 
czarny krzyż, zaś przed jego zamknięciem na 
oczy zmarłego kładziono monety by nie wy-
patrzył kogoś z żywych, a potem obdarowy-
wano nimi biednych. Aby dusza nieboszczyka 
nie straszyła i nie wracała do świata żywych, 
do trumny pod głowę kładziono wióra z desek 
trumiennych oraz święcone zioła: wrotycz, 
boże drzewko, bylicę, słonecznik. Po pogrze-
bie wszyscy szli do karczmy na tzw.: ”pocze-
sną”, czyli stypę, gdzie rodzina zmarłego czę-
stowała ich chlebem podanym na przetaku 
i wódką. Wierzono również, że przedmioty 
mające styczność ze zmarłym- rośliny, ziemia 
z cmentarza mają szczególną moc i stosowa-
no je w wielu magicznych zabiegach zwłasz-
cza w medycynie ludowej. 

O samej uroczystości obchodzenia Zadu-
szek zwanej niegdyś „ Dziadami” pisał dość 
obszernie nasz wieszcz Adam Mickiewicz. 
Również i znany w ówczesnym czasie ba-

„Na granicy wieczności…”
„Lubię więc dzień ten zaduszny stary 
Co innym myśli zasmuca”

dacz kultury ludowej Zygmunt Gloger cytował 
tego poetę ”obrzędy pogańskie pomieszane 
są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, 
zwłaszcza, iż Dzień Zaduszny przypada oko-
ło tej uroczystości (tj. dziadów)”. Wszelkie po-
tajemne schadzki miały na celu porozumienie 
się z zaświatami i zmarłymi, by dowiedzieć 
się jak wygląda życie pozagrobowe. Udział 
w tych ”zabawach” był zapewne także wy-
razem zwykłej ludzkiej tęsknoty do bliskich 
osób. Lud wiejski wierzył, iż wśród nocy po-
przedzającej Dzień Zaduszny powstaje w ko-
ściele wielka jasność i wszystkie duszyczki 
modlą się przed wielkim ołtarzem. Chwila 
ta miała nadejść o samej północy, jednakże 
mało kto miał odwagę sprawdzać jak wygląda 
ta „msza” bowiem mówiono, że śmiałek taki 
nie doczeka dnia następnego. Po skończonej 
„mszy” każda duszyczka przybywa do swej 
rodziny w domowe progi. 

Miejsca wiecznego spoczynku niegdyś nie 
były tak zadbane jak dziś. Pomniki czy groby 
chociażby z kamienia były rzadkością i jeśli 
którakolwiek  rodzina mogła się nimi „po-
chwalić” były to  zamożne rody szlacheckie 
( tego rodzaju pomniki spotkać można także 
i na naszym cmentarzu). Prosty lud miał mo-
giły usypane z piasku a na nim drewniany lub 
u nieco bogatszych chłopów krzyż kuty przez 
kowala. Licząc się z upływem czasu na mogi-
łach sadzono tarninę, różę lipę. 

„Dziadami” nazywano także żebraków, 
którzy tego dnia byli traktowani w sposób 
szczególny, przyjmowano ich godnie w zamian 
oczekując modlitwy, która mogła wyprosić łaski 
wybaczenia, uzdrowienia czy ulżenia w zwy-
kłej ludzkiej niedoli. W wyżej już cytowanym 
Glogerze czytamy o takim poczęstunku wypra-
wionym poprzez jednego z zamożniejszych 
gospodarzy: „obiad ten był obfity i trzydnio-
wy, obdarzył dziadów i kaleki hojnie chlebem, 
mąką i okrasą a w dodatku dał im krowę”. Nikt 
w tym szczególnym czasie nie śmiał odmówić 
jałmużny czy pajdy chleba, gdyż wierzono, że 
w postaci żebraka może przecież ukrywać się 
nasz zmarły bliski. Ale nie tylko w takiej postaci 
spodziewano się przybycia „duchów”. Dusze 
mogły kryć się dosłownie wszędzie, dlatego 
dość powszechny był zakaz przędzenia, szycia, 

było można piosenki oraz strofy poezji, któ-
re pobudzały do refleksji i zadumy na tematy 
dotyczące „odchodzenia” i wieczności. Prze-
niknięte, w swej głębi, miłością teksty pobu-
dzały nadzieję a jednocześnie rozgrzewały 
serca, zgromadzonych w ten zimny listopa-
dowy wieczór widzów. Występ poprzedzony 
został modlitwą różańcową, która jak głęboko 
wierzymy, posiada zbawienny dla zmarłych 
charakter.

W ciągu dnia klerycy z Wyższego Semina-
rium Duchownego z Sandomierza kwestowali 
na potrzeby Seminarium, natomiast wolonta-

motania, zawiązywania – nieuważna gospo-
dyni mogła zaplątać w przędzę duszę albo co 
gorsza ukłuć ją. Nie wolno było wylewać brud-
nej wody przed próg ani zamiatać izby, aby 
nieumyślnie nie wymieść lub, co gorsza oblać 
pomyjami krewniaka.

Z tymże dniem (właściwie jak z każdym 
świętem) były związane również następujące 
przysłowia: 

„Dzień zaduszny bywa pluśny”
„Niebo płacze, ludzie płaczą”
„A ubogich chlebem raczą”
Rozdając jałmużnę
Za duszyczki różne” 
„Wszyscy Święci, śnieg się kręci”
„A w Zaduszki pada deszcz jak ze strużki” 

Symbolem zmarłych były i są również 
drzewa: Osika, – z której wyrabiano specjalne 
kołki do przebijania wieka trumien, również 
i wierzba płacząca, która rośnie na cmenta-
rzach „opłakuje” bezustannie zmarłych, po-
nadto na stypie po zmarłym podawano wierz-
bową herbatę. Kolejnym znakiem natury, który 
obwieszczał śmierć, było pohukiwanie sowy 
(ptak ten był uznawany za żyjącego i doskona-
le znającego dwa światy żywych i umarłych), 
która specjalnie w tym celu przybywała za za-
światów. 

Nawet i poeci nie gardzili tematem Święta 
Zmarłych do swoich rozważań:

„Gdy bladą twarzą padłszy na ziemi
Na ziemi zżółkłej wilgotnej 
Cichą rozmowę wiodę z zmarłemi 
Głosem modlitwy samotnej” 

Pomimo, iż dawne rytuały, obrzędy ode-
szły w zapomnienie, do dziś listopad to czas 
zadumy i refleksji. Nad światem, nad życiem 
nad samym sobą, wspomnień o bliskich i da-
lekich nam osobach. Jak co roku wybierzemy 
się na cmentarze, tam nad grobami pomodli-
my się, zapalimy świeczkę - dziś znak pamię-
ci, niegdyś światełko, które miało wskazywać 
drogę do rodzinnej izby i ogrzać zaziębione 
dusze. Odwiedzamy wszystkich, którzy spra-
wili, że nasze życie jest wartościowe i piękne, 
że my jesteśmy, jacy jesteśmy. Jakże aktualne 
są dziś dawne porzekadła: „człowiek nie jest 
samotną wyspą” – i być może, dlatego tak bar-
dzo nas boli, gdy ktoś odchodzi, kończy swoją 
drogę, przechodzi do innego świata, to nigdy 
się nie zmieni jakkolwiek nasza cywilizacja 
posunie się do przodu, i wciąż, niezmien-
nie od wieków aktualnym pozostanie zdanie 
”Czas ucieka, wieczność czeka”.
Materiały zebrano i opracowano na podstawie literatury: 
- „Rok polski w pieśni tradycji i obyczajach”; Z. Gloger
- „Święta w polskim domu”; J.Łagoda, M.Łagoda-Marciniak, 

A.Gotowiec
- „Świętokrzyskie, jakie cudne”; kurs etnograficzny – praca 

zbiorowa
- fragmenty audycji Polskiego Radia Rzeszów „Dzień 

Zaduszny”
MALWA

riusze z Koprzywnicy kwestowali na odnowę 
starych cmentarnych zabytków. 

Dnia 2 listopada młodzież powtórzyła swoje 
wystąpienie wobec zgromadzonej, w budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, społeczno-
ści szkolnej. Wydarzenie to było również wyra-
zem hołdu, złożonego zmarłym nauczycielom, 
uczniom i pracownikom szkoły.

Młodzi wykonawcy, w ramach wdzięcz-
ności za swoje występy, zostali nagrodzeni 
brawami. Jednak każda iskierka miłości, która 
po ich wystąpieniach zrodziła się w sercach 
stanowi dla nich najlepszą nagrodę. 

ks. Adrian Kalek

„ŻYJE SIĘ TYLKO CHWILĘ”

Pierwsze dni listopada to szczególny czas, 
w którym najwyraźniej przenikają i jednoczą 
się dwa światy: żywych i umarłych. Można 
pokusić się o stwierdzenie, że wówczas do-
konuje się symbioza obopólnych korzyści, 
istot z jakże odmiennych obszarów bytowa-
nia. Żywi modlą się za zmarłych, prosząc dla 
nich o łaskę zbawienia. Święci i błogosławieni 
wstawiają się za żywymi u Boga Najwyższe-
go, z prośbą o potrzebne łaski dla nich.

O ile nie mamy wątpliwości, co do wy-
sokiej intensywności wstawiennictwa świę-

tych w Królestwie Niebieskim, o tyle pamięć 
o zmarłych ze strony żywych zdaje się tracić 
na wartości. Takie wnioski nasuwają się choć-
by po obserwacji zachowań ludzi młodych.

Wychodząc niejako naprzeciw takiemu 
stwierdzeniu, młodzież z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Koprzywnicy przygotowała 
spektakl poetycko-muzyczny, zatytułowany 
„Żyje się tylko chwilę”.

Wieczorową porą w Uroczystość Wszyst-
kich Świętych na koprzywnickim cmentarzu, 
przy grobie nieznanych żołnierzy, usłyszeć 
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3 października 2009 roku dla dyrekcji, grona pedagogicz-
nego i uczniów Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy był dniem 
wyjątkowym i niepowtarzalnym. W naszych murach odbył się 
X Jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji 
Zbigniewa Kabaty. 

Zbigniew Kabata jest postacią na trwałe związaną z naj-
nowszą historią szkoły. Jest jednym z niewielu żyjących człon-
ków partyzanckiego oddziału „Jędrusie”, którego twórcą był 
Władysław Jasiński, patron szkoły, były żołnierz Armii Krajo-
wej, a także autor hymnu szkoły. Zawiłe ścieżki życia zawiodły 
Kabatę do Kanady, gdzie zdobył tytuły naukowe, założył rodzi-
nę i mieszka do dziś. Jest biologiem, intelektualistą. Czuje się 
wygnańcem, który poprzez pełne liryzmu i melancholii wier-
sze patriotyczne, przywołuje i chroni od zapomnienia miniony 
czas wojennej pożogi. Szczególnie drogie są mu partyzanckie 
przeżycia, które na zawsze związały go z Koprzywnicą, lasami 
świętokrzyskimi, towarzyszami partyzanckiej tułaczki.

Przed laty tomik poezji Z. Kabaty zainspirował p. Teresę 
Majczak, wtedy nauczycielkę historii, a dziś panią dyrektor ko-
przywnickiej podstawówki do zorganizowania pierwszej edycji 
konkursu, która odbyła się w 1999 roku. Pani Majczak, wspo-
minając tamte wydarzenia powiedziała: „Przed wieloma laty 
dostałam do rąk tomik wierszy Kabaty. Byłam wzruszona ich 
treścią i pomyślałam sobie, czy ja, będąc nauczycielką historii, 
mając ogromne możliwości sprawcze, aby uczyć patriotyzmu, 
robię wszystko w tym kierunku? Wtedy przyszła myśl, może 
należy w inny sposób, nie werbalizmem, dotrzeć do młodych 
umysłów.” Ideą konkursu było rozbudzenie w sercach uczniów 
nie tylko patriotyzmu, ale także budowanie szacunku do Oj-
czyzny, historii, popularyzowanie wielkiej wartości kultury 
narodowej, wychowanie w duchu umiłowania piękna języka 
polskiego, aż wreszcie integracja szkół noszących imię Wła-
dysława Jasińskiego. Przed dziesięciu laty, w pierwszej edycji 
konkursu wzięli udział tylko uczniowie naszej szkoły. Wraz 
z upływem lat dołączyły szkoły z Mielca, Gawłuszowic, Połań-
ca, Sulisławic i Smerdyny. 

X Jubileuszowy Konkurs zgromadził w sali gimnastycznej 
szkoły podstawowej recytatorów wraz z opiekunami i wielu 
znamienitych gości, wśród których byli:
- Świętokrzyski Kurator Oświaty - p. Małgorzata Muzoł,
- burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica- p. Marek Jońca,
- pełnomocnik i przyjaciel p. Zbigniewa Kabaty- p. Leszek Ka-

linowski z Wrocławia
- proboszcz parafii p.w. Św. Floriana –ks. Jerzy Burek,
- wikary z parafii Matki Bożej Różańcowej – ks. Adrian Kalek
- prezes oddziału ZNP w Koprzywnicy – p. Grażyna Milar-

ska 
- kombatanci- p. Mieczysław Korczak, p. Zdzisław Furmań-

ski, p. Jan Gałuszka, p. Stefan Świerczek, p. Włodzimierz 
Gruszczyński, p. Wojciech Targowski, 

- członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych z p. Janem Napieraczem, 

- radny powiatowy- p. Henryk Napieracz,
- dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ko-

przywnicy- p. Alicja Stępień,
- projektantka sztandaru szkoły, artysta plastyk z Krakowa- 

p. Anna Gałuszka,
- przewodnicząca Rady Rodziców – p. Renata Floras
- przedstawiciele mediów: Tygodnika Nadwiślańskiego, Wi-

zjera Regionalnego, Gościa Niedzielnego i Koprzywnickich 
Pejzaży.

Konkurs rozpoczęła pani dyrektor Teresa Majczak, która 
powitała bardzo serdecznie zebranych, podziękowała panu 
Leszkowi Kalinowskiemu, podkreślając, że bez jego wielolet-
niej pomocy i wsparcia kolejne edycje konkursu nie odbyły-
by się. Następnie zaprosiła zebranych na „spotkanie” z panem 
Zbigniewem Kabatą, które było możliwe dzięki osiągnięciom 
techniki. Dzięki przekazowi internetowemu wszyscy ze wzru-
szeniem wysłuchali słów skierowanych do zgromadzonych 

z okazji konkursu i zobaczyli dumę i radość w oczach po-
ety. Profesor Kabata powiedział: „Szanowni Państwo! Droga 
Młodzieży! Spoza dalekich Gór Skalistych, przez ocean leci 
do Was głos człowieka, który sprawił, że zebraliście się dziś 
w Koprzywnicy ze szkół z sześciu miejscowości. Mówi do Was 
Zbigniew Kabata, Jędrusiowy „Bobo”. Chcę Was przeprosić za 
kłopot, który Wam sprawiłem, bo nie mogło być łatwe zorga-
nizowanie takiego zjazdu w ciągu roku szkolnego. Dziękuję 
za to, że zebraliście się w Koprzywnicy. Chcę Was wszystkich 
powitać. Witam inicjatorkę tego zjazdu, panią mgr Teresę Maj-
czak, której przy tej okazji składam serdeczne życzenia imie-
ninowe. Witam p. Marka Jońcę, który jest burmistrzem Ko-
przywnicy. Witam towarzyszy broni, którzy nie zdążyli jeszcze 
zameldować się u Szefa. Wytężam oczy przez pół świata, nie 
wiem czy Was wszystkich widzę. Chcę powitać przedstawicieli 
władz, nauczycieli, którzy stoicie na straży intelektu młodzieży, 
a przede wszystkim witam Was droga młodzieży. Zebraliście 
się dzisiaj, żeby powitać słowem starego wygnańca ni po to, 
aby wspominać jego samego, ale aby głęboko uszanować pol-
skie słowa. W jednym wierszu powiedziałem: „Zrozumiałem, 
że słowem można się podzielić

Słowem można zasmucić 
Słowem rozweselić,
Słowem wydźwignąć gmachy,
I strącić korony”
Jak wiecie ludowy sąd skazał mnie na dożywotnie wy-

gnanie. Nie jestem emigrantem, wycofałem się w nadziei, że 
wrócę z bronią w ręku. Los zrządził inaczej, nie dane mi było 
pracować dla mojego kraju. Mogłem tylko walczyć słowem. 
Słowem, które wołało o sprawiedliwość, słowem, które upa-
miętniało tych, którzy sami mówić nie mogli. I tak stałem się 
„słoworobem”.

Żyję w gościnnym, ale obcym kraju. Mam u siebie wore-
czek ziemi z „Jędrusiowego” grobu w Sulisławicach. Jestem 
chyba ostatni, który grób ten kopał. Spocznie na mojej piersi, 
kiedy przyjdzie czas. Wasza dzisiejsza obecność w Koprzywni-
cy sprawia, że mam nadzieję, że może nie mówiłem tych słów 
na wiatr, że może się na coś przydadzą. Bardzo żałuję, że nie 
mogę ich usłyszeć z ust naszej młodzieży, a Wam wszystkim 
za tę nadzieję ogromnie dziękuję. Bardzo Was proszę, nie pa-
miętajcie autora tych słów. Myślcie tylko o tym, co mówią, dla-
czego mówią, niech Wam będą hasłem na przyszłość, hasłem 
do pracy ku chwale Ojczyzny i niech upamiętnią tych, którzy 
ku chwale Ojczyzny złożyli życie. Zapłacili przecież i za Wa-
szą przyszłość. Życzę Wam kochana młodzieży powodzenia 
w dzisiejszym konkursie i niech Was Bóg Błogosławi!” 

Część konkursową poprowadziła autorka niniejszego arty-
kułu. Zgodnie z regulaminem konkursu każdą ze szkół repre-
zentowało trzech uczniów. Recytacja odbywała się w dwóch 
kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, to pierwsza 
kategoria, uczniowie gimnazjów i liceum- druga. Komisja 
konkursowa, której przewodniczącą została p. Alicja Stępiej, 
a członkami przedstawicieli każdej ze szkół biorących udział 
w konkursie, oceniała recytatorów w trzech kategoriach: dyk-
cja, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny. 

Po wysłuchaniu recytacji, które wprowadziły słuchaczy 
w klimat czasu wojny, komisja udała się na naradę, zaś zgro-
madzeni na krótką przerwę, podczas której mogli dokonać pa-
miątkowego wpisu do kroniki szkoły oraz zwiedzić szkołę. Na 
parterze organizatorzy konkursu przygotowali ekspozycję prac 
malarskich, autorstwa uczniów naszej szkoły, o tematyce wo-
jennej oraz fotografie z pierwszych edycji konkursu. 

Po przerwie gospodarze i goście przybyli na konkurs wysłu-
chali wzruszającego koncertu przygotowanego przez drużynę 
zuchową, z którą pracowała p. Ewa Dziuba i zespół muzyczny, 
z którym pracowała p. Bożena Grzyb. 

Wreszcie, kiedy emocje znacznie wzrosły, przewodnicząca 
komisji konkursowej, p. Alicja Stępień przedstawiła zwycięz-
ców konkursu, zaś pani dyrektor pogratulowała im sukcesu 

X JUBILEUSZOWY KONKURS RECYTATORSKI 
POEZJI ZBIGNIEWA KABATY

i wręczyła piękne nagrody. W kategorii uczniów szkół pod-
stawowych pierwsze miejsce zajął Jakub Wrażeń ze szkoły 
w Gawłuszowicach, drugie Ola Witas, trzecie Robert Ura, 
oboje ze szkoły z Koprzywnicy. Uczniów przygotowały panie 
Teresa Majczak i Jolanta Bzduch. Trzecie miejsce równorzędne 
zajęła Magdalena Hojna z Gawłuszowic, zaś wyróżnienie za 
akompaniament uzyskała Marlena Zielińska również z Gaw-
łuszowic. Wyróżnione zostały: Wiktoria Rajca z Mielca oraz 
Ilona Obonia ze Smerdyny. W drugiej kategorii pierwsze miej-
sce zajęła Anna Magda z Gawłuszowic, drugie Milena Sygnet 
z Sulisławic, zaś trzecie Edyta Sieczka z Połańca.

Pani dyrektor wręczyła prezenty dla każdej ze szkół, dy-
plomy z podziękowaniem dla sponsorów nagród oraz podzię-
kowania dla każdej opiekunki recytatorów. Na zakończenie 
uroczystości wykonano kilka pamiątkowych zdjęć.

Czas, który upłynął od dnia konkursu obfitował w reflek-
sje i wspomnienia. Zarówno goście jak i gospodarze zgodnie 
twierdzą, że X Jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs Recytator-
ski Poezji Zbigniewa Kabaty to jedno z ważniejszych i bardziej 
wzruszających wydarzeń w życiu szkoły, w życiu wszystkich, 
którzy go przygotowali, bo jak niejednokrotnie podkreślała 
pani dyrektor, nie odbyło się ono bez zaangażowania i pracy 
wielu osób. Zarówno tych, którzy zaplanowali poszczególne 
jego etapy- pani dyrektor Teresa Majczak, jak i tych, którzy 
wykonali zaproszenia - p. Paweł Jasiński, p. Marta Bochyńska, 
pięknie udekorowali salę- p. Agnieszka Drożdżal AL.-Haj, p. 
Elżbieta Beksińska-Kontow, p. Ewa Krycia, p. Marzanna Łu-
czak, p. Renata Turbak, p. Piotr Turbak, p. Monika Różyc, p. 
Agnieszka Kolasińska, p. Wojciech Mrozik, a także tych, któ-
rzy przygotowali recytację i koncert piosenki partyzanckiej- p. 
Jolanta Bzduch, p. Bożena Grzyb, p. Ewa Dziuba.

Goście, którzy nie mogli przybyć nadesłali listy z pozdro-
wieniami dla wszystkich uczestników konkursu. Byli to: po-
seł na sejm RP- p. Przemysław Gosiewski, siostra Z. Kabaty- 
p. prof. Alina Kabata-Pendias z Warszawy, p. Jerzy Lech Rolski 
„Babinicz” z Warszawy.

Imprezę sponsorowali: starosta Powiatu Sandomierskiego- 
p. Stanisław Masternak, burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 
- p. Marek Jońca, p. Leszek Kalinowski, p. Maria Jasińska, rad-
ni Powiatu Sandomierskiego- p. Henryk Napieracz i p. Zdzi-
sław Nasternak.

Jolanta Bzduch

Wieści ze szkolnego podwórka
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Zaszczytne imię Papieża Jana Pawła II nasza szkoła otrzy-
mała w 2005 roku. Od 4 lat Dzień Patrona Szkoły obchodzony 
jest 20 października. Jest to szczególny dzień dla uczniów, na-
uczycieli i pracowników szkoły. 

Tegoroczne świętowanie rozpoczęliśmy uroczyście od 
Eucharystii, której myślą przewodnią było przywiązanie Ojca 
Świętego do młodzieży. Podczas homilii ks. proboszcz parafii 
p.w. Matki Bożej Różańcowej Marek Dzióba starał się uzmysło-
wić młodzieży, że Jana Pawła II należy podziwiać nie tylko za 
to, że był człowiekiem wielkiego ducha, lecz przede wszystkim 
naśladować Go w codziennym życiu. Mówił również o sza-
cunku, jaki należy się nauczycielom i o szkolnych problemach 
w dzisiejszych czasach.

Obchody Dnia Patrona Szkoły 
Uczennice z klasy III b gimnazjum, zapewniły piękną opra-

wę muzyczna nabożeństwu. 
Wzniosły klimat, skupienie i refleksja towarzyszyły społecz-

ności uczniowskiej i zaproszonym gościom w dalszej części 
obchodów Dnia Patrona. 

Po Mszy świętej pan dyrektor Mirosław Sarzyński oficjalnie 
otworzył uroczystość witając zaproszonych gości, rodziców, 
nauczycieli i uczniów. W swoim przemówieniu podkreślił rolę 
Patrona Szkoły oraz zachęcał młodzież do naśladowania Ojca 
Świętego, który swoim życiem i postawą uczył, jak dążyć do 
doskonałości. Życzeniem dyrektora szkoły było również to, aby 
święto Patrona Szkoły było nie tylko jednym z wielu dni wpi-
sanych w kalendarz uroczystości szkolnych, lecz edukacyjnym 
drogowskazem dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy. 

Po okolicznościowym przemówieniu dyrektora szkoły, 
uczniowie klas pierwszych gimnazjum i liceum złożyli ślubo-
wanie na Sztandar Szkoły stając się pełnoprawnymi członkami 
społeczności uczniowskiej. 

Kolejny punkt programy przewidywał przemówienia za-
proszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: pani Se-
kretarz Dorota Kruszec-Nowińska oraz Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Koprzywnica pan Stanisław Pawlik. W swoim 
przemówieniu pani sekretarz podkreśliła, iż nadanie szkole im. 
Papieża Jana Pawła II jest wyróżnieniem dla uczniów i pracow-
ników szkoły, gdyż Ojciec Święty to jeden z największych mo-
ralnych autorytetów końca XX i początku XXI wieku. 

Wyciszenie i podniosły nastrój towarzyszyły gościom, na-
uczycielom i całej społeczności uczniowskiej, również podczas 
części artystycznej. Mottem przewodnim tej części uroczysto-
ści były słowa Papieża wypowiedziane do młodzieży: „Musicie 
od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. 

Młodzież licealna i gimnazjalna na tle dekoracji przypo-
minająca ogromną łódź opowiadała, kim był dla nich Ojciec 
Święty i jaką rolę odgrywał w ich życiu. Uczniowie starali się 
przybliżyć pontyfikat polskiego Papieża. Nawiązali do naucza-
nia Jana Pawła II, a w szczególności nadziei, jaką pokładał 
w młodych ludziach.

Końcowym punktem programu była projekcja filmu „Kto 
nigdy nie żył”. To był niezwykły dzień. Następny dopiero za 
rok. 

Beata Dębowska

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy

Zwiedzanie zamku, wjazd do zagrody bizonów, 
grill, gry i zabawy – w taki oto sposób wolną sobotę 16 
września spędzili młodzi mieszkańcy wsi Niedźwice. 
Najmłodszy uczestnik integracyjnego wyjazdu do Kuro-
zwęk miał lat 4, zaś najstarsi to uczniowie liceum. Dzieci 
i młodzież bawili się wyśmienicie, wykorzystując oprócz 
już wymienionych inne atrakcje oferowane prze właści-
ciela pana Marcina Popiela, takie jak gra w piłkę nożną, 
siatkową czy labirynt kukurydziany. 

Pomysłodawcą tego wyjazdu było Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Niedźwice, zaś fundusze pochodziły z Po-
akcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. 
Nasze stowarzyszenie już po raz kolejny przystąpiło do 
projektu unijnego i po raz kolejny „inwestujemy” w dzie-
ci i młodzież. 

Od sierpnia funkcjonuje już w Niedźwicach plac 
zabaw, bardzo licznie uczęszczany przez najmłodszych, 
chociaż jak się okazało starsi też chętnie z niego korzy-
stają, zwłaszcza z huśtawek. Plac odwiedzają nie tylko 
dzieci z Niedźwic, ale także z okolicznych wiosek. Od 
września bardzo często można tu spotkać wraz ze swoją 
panią uczniów klasy „0” z pobliskiej podstawówki. Inte-
grują się także mamy, które licznie przybywają ze swo-
imi najmłodszymi pociechami.

Do przygotowania terenu pod plac zabaw i pomocy 
przy jego montażu bardzo chętnie i licznie zaangażowali 
się mieszkańcy wsi.

Ponadto dzieci i młodzież chętnie korzystają z zajęć 
tanecznych i plastycznych, które są organizowane po-
nownie, ze względu na duże zainteresowanie w pierw-
szym projekcie.

Dla organizatorów największą radością jest zadowo-
lenie uczestników. 

MARZENIA 
SIĘ SPEŁNIAJĄ!

Pod takim hasłem przebiegało uroczyste ślubowanie 
w Szkole Podstawowej w Niedźwicach. 

Uczniowie wyruszyli w rejs 1 września, natomiast 28 paź-
dziernika złożyli uroczystą przysięgę i zostali przyjęci do wiel-
kiej szkolnej rodziny. 

W uroczystości udział wzięli: zaproszeni goście, dyrektor 
szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie. 

Nasi Mali Przyjaciele zostali poinstruowani przez starszych 
kolegów, że w rodzinie każdy obok praw ma obowiązki, które 
powinien solidnie wypełniać. Ich najważniejszym obowiąz-
kiem jest przede wszystkim pilna nauka, do której wdrożą ich 
i im pomogą nauczyciele i rodzice. Starsi koledzy zaś zawsze 
podadzą pomocną dłoń, poradzą, pobawią się i zaopiekują. 

„WYRUSZAMY W REJS” 
Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie i pasowa-

nie na ucznia przez dyrektora szkoły Krzysztofa Chmielowca.
Następnie uczniowie wystąpili z programem artystycznym 

przygotowanym pod bacznym okiem wychowawczyni pani 
Małgorzaty Siatrak.

Najmilszym punktem tej uroczystości dla pierwszaków były 
prezenty przygotowane m.in. przez Urząd Gminy w Koprzywni-
cy i Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Niedźwicach.

„Niech im sprzyja dobry wiatr, ten od morza, ten od Tatr” 
– na zakończenie spokojnego rejsu życzyła uczniom i wycho-
wawczyni Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
– pani Dorota Kruszec-Nowińska. Do życzeń dołączył się 
również proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Floriana w Ko-
przywnicy –ksiądz Jerzy Burek.

Wszyscy dołączamy się do tych życzeń i mamy nadzieję, że 
zdobywanie wiedzy będzie dla nich przyjemnością i radością.

Małgorzata Siatrak 
 Agnieszka Ambroziak 

Agnieszka Ambroziak
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Na łamach 
,,Koprzywnickich 
Pejzaży” ogłaszamy 
konkurs florystyczny. 
Rozwiązanie konkursu 
i listę zwycięzców 
ogłosimy w numerze 
19/09. Z pomiędzy 
czytelników, którzy do 
końca października 
nadeślą kupony 
z prawidłowymi 
odpowiedziami 
rozlosujemy nagrody. 
Odpowiedzi prosimy 
przesyłać na adres naszej 
redakcji:

,,Koprzywnickie Pejzaże”
ul. Rynek39
27-660 Koprzywnica
lub dostarczyć osobiście.
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              Rozwiązanie konkursu z nr 17/2009 r.
Prawidłowe rozwiązanie konkursu z nr 17 to:
1. Rudbekia
2.Dalia
3.Malwa
4.Słonecznik

Nagrodę otrzymuje pani Maria Płaneta z Koprzywnicy.

Alicja Stępień

Niezwykłą przygodę i być może podróż 
swego życia odbyło sześciu uczniów ze Szko-
ły Podstawowej w Niedźwicach, którzy wraz 
z opiekunem dyrektorem Krzysztofem Chmie-
lowcem w dniach od 6 do 11 października 
b.r. zwiedzili „kawałek” Europy. Wybrańcy 
nie byli przypadkowi, to uczniowie osiągają-
cy wysokie wyniki w nauce i sporcie. A byli 
to: Dominika Guz, Karol Kaczmarski, Moni-
ka Mazur, Ksjusza Sałata, Magdalena Lipiec 
i Paulina Ziomkowska. Na tę wycieczkę po-
jechali także dobrzy uczniowie z pozostałych 
gminnych szkół.

Pomysłodawcami i sponsorami tego wy-
jazdu byli: eurodeputowany Pan Paweł Zalew-
ski i Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 

Pan Marek Jońca, za co uczestnicy wyjazdu 
składają serdeczne podziękowania.

Było to sześć dni dość wyczerpujących, 
ale jakże obfitujących w nowe doświadczenia 
i przygody.

Swoją podróż zaczęli od pobliskiego, ale 
jakże pięknego miejsca – warszawskich Łazie-
nek. Kolejny cel – Bruksela. Tam zameldowali 
się 7 października o godz. 17.

Kolejny dzień to kolejne wspaniałe wyda-
rzenia: spotkanie z Panem Pawłem Zalewski, 
wizyta w jego biurze poselskim i zwiedzanie 
Parlamentu Europejskiego. Nikt z uczestników 
nie wyobrażał sobie, że jest to tak wspaniały 
i olbrzymi gmach, trochę „surowy” w swym 
wyglądzie, ale jakże poprzez to imponujący. 

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ
Pozytywne wrażenie wywołała też u uczniów 
starówka i ulice Brukseli, po których to space-
rowali i robili zakupy.

Oprócz wyżej wymienionych miejsc 
zwiedzili jeszcze Bastogne, Malmedy i słyn-
ne Waterloo. Bastogne to miasto, w którym 
w dniach 19-26 grudnia 1944 roku toczyła się 
zacięta walka obronna przed niemiecką ofen-
sywą i zakończyła się zwycięstwem aliantów. 
Obecnie znajduje się tam duży cmentarz żoł-
nierzy amerykańskich. Malmedy zaś wpisały 
się w historię masakrą alianckich jeńców wo-
jennych w 1944 roku i na koniec wsławione 
Waterloo, gdzie Napoleon Bonaparte stoczył 
swoją ostatnią bitwę.

Nadszedł 10 października i czas powrotu 
w stronę Polski, ale nie koniec wrażeń. Po dro-

dze zwiedzili jeszcze niemieckie Aachen. Tam 
to w Akwizgranie znajduje się piękna Katedra, 
w której są pochowani Karol Wielki i Otton 
III, a także XIV –wieczny ratusz, zbudowany 
na ruinach pałacu Karola Wielkiego.

Po powrocie uczniowie z zachwytem opo-
wiadali nam o miejscach, które zwiedzili, ale 
nawet najpiękniejsze słowa i opowieści nie 
oddadzą tego, co zobaczą oczy. To, co zoba-
czyli, przeżyli i doświadczyli pozostanie w ich 
pamięci na całe życie.

Agnieszka Ambroziak
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy

zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, 

szkolnym oraz młodsze 

dnia 7 grudnia b.r. (poniedziałek) na godzinę 12.00

na

PRZEDSTAWIENIE MIKOŁAJKOWE 
pt. 

„PCHŁA SZACHRAJKA”
przygotowane przez uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej z Sandomierza.

Czas przedstawienia około 1,5 godziny.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy 
oraz Stowarzyszenie 800-lecia Opactwa Cysterskiego 

„Ku Przyszłości” 
w ramach projektu „Biblioteka Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy” 

ogłaszają konkurs pt: 

„Cysterskie Echa 
w krajobrazie Ziemi Koprzywnickiej” 

Konkurs ma na celu wykonanie pracy plastyczno – literackiej 
w formie albumu.

Prace można składać w terminie od 9.XI. do 30.XI. 
w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Regulamin oraz warunki uczestnictwa w konkursie do wglądu w siedzibie biblioteki.

Na chętnych czekają atrakcyjne nagrody.

OGŁOSZENIA
SKARBNICĘ WIEKÓW, PATYNA POKRYŁA,

CO NIEGDYŚ MĄDROŚCIĄ, SWEGO LUDU BYŁA
PORA JUŻ NADESZŁA, BY UMYSŁ WYTĘŻYĆ

ODNALEŹĆ STARE BAŚNIE, PODANIA I LEGENDY.

Wszystkich, którzy lubią szperać, szukać, odkrywać,
zapraszamy do konkursu

„KOPRZYWNICKIE OPOWIEŚCI 
PRZESZŁEJ TREŚCI ”

Wystarczy znaleźć podanie, opowiadanie, bajanie lub legendę 
na temat Ziemi Koprzywnickiej i przynieść je do nas.

Czeka nagroda, i wielka satysfakcja :D

Zgłoszenia: Dom Kultury ul. Rynek 39
forma oddawania prac: wydruk oraz wersja elektroniczna z danymi osobistymi

(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu)

UKS „ARKA” KOPRZYWNICA
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU

BEZPŁATNE BADANIA DLA KOBIET
W dniach 29-30 października b.r. 

przed budynkiem MGOKiS kobiety mogły 
zbadać swój stan zdrowia w specjalnie do 
tego przystosowanym mammobusie. Były 
to bezpłatne badania z zakresu mammo-
grafii i cytologii. 

Badania mammograficzne skierowane 
były do kobiet w wieku 50-69 lat, nato-
miast z badań cytologicznych mogły sko-
rzystać kobiety w wieku 25-59 lat, które 
nie miały wykonywanych takich badań w ostatnich 3 latach. 

Realizatorem programu było Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, zaś bada-
nia sfinansowano ze Środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Populacyjnego Programu 
Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Raka Szyjki Macicy. Inicjatorem było 
Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia a także Polskie Towarzystwo Gineko-
logiczne. 

LISTOPAD
 • 18.11.2009r   Grand Prix - Tenis Stołowy I edycja 
 • 25.11.2009r   II Gminny Otwarty Turniej Warcabowy

GRUDZIEŃ 
 •   2.12.2009r   I Gminny Otwarty Turniej Bilardowy
 •   9.12.2009r   Grand Prix  - Tenis Stołowy II Edycja
 • 16.12.2009r   Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej /rocznik 94 – 96r.
 • 14.12.2009r   Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej /rocznik 97 – 99r.
 • 22.12.2009r   Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej /rocznik 93 i starsi

STYCZEŃ
 •   9.01.2010r    Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
 • 13.01.2010r    Grand Prix - Tenis Stołowy III Edycja
 • 23-24.01.2010r  Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Koprzywnica

LUTY
 • 10.02.2010r  Grand Prix - Tenis Stołowy IV Edycja
 • 20.02.2010r  III Gminny Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MGOKiS 
  w Koprzywnicy

MARZEC 
 • 6.03.2010r  III Gminny Otwarty Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 
 • 17.03.2010r  V Edycja Grand Prix w Tenisie Stołowym

KWIECIEŃ
 •   7.04.2010r  Turniej Piłki Koszykowej „dzikich drużyn” dziewcząt i chłopców
 • 21.04.2010r  Grand Prix - Tenis Stołowy VI edycja

MAJ 
 •   3.05.2010r  Bieg Jędrusiów 
 • 18.05.2010r  Grand Prix - Tenis stołowy VII edycja końcowa

CZERWIEC 
 • 12.06.2010r  I Gminny Otwarty KROS rowerowy – Zalew
 • 16.06.2010r  Biegi Przełajowe – Stadion Sportowy 

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 
MGOKiS w Koprzywnicy w roku szkolnym 2009/2010



Spotkanie Integracyjne 
Klubu UKS „Arka” KoprzywnicaW dniu 18 października 2009r. w niedziel-

ne popołudnie odbyło się spotkanie integra-
cyjne klubu ”ARKA” Koprzywnica w piwnicy 
pocysterskiej na terenie parafii św. Floriana. 
Imprezę udało się zorganizować z środków 
pozyskanych przez klub w ramach Poakce-
syjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
skich. Patronatem biesiady i jej współorganiza-
torem był MGOKiS. Najważniejszymi gośćmi 
tego dnia byli młodzi piłkarze wraz ze swoimi 
rodzicami i opiekunami. 

Uczestnicy spotkania na początku zapo-
znali się z legendami cysterskimi a to dlatego, 
iż w ramach tego samego przedsięwzięcia, 
w którym mamy zaplanowane wiele cieka-
wych działań został ogłoszony konkurs na 
zbieranie podań, bajań i legend z obszaru zie-

K O R Z Y S T A M Y   Z   P R O J E K T Ó W

mi koprzywnickiej. Na wszystkie osoby, które 
dostarczą nam takie właśnie materiały czeka 
atrakcyjna nagroda w postaci wyjazdu. Po wy-
słuchaniu trzech przykładowych legend dzieci 
i rodzice połączyli się w drużyny by rozwiązać 
quiz, w którym trzeba było odpowiedzieć na 
pytania o gminnych opowieściach. Po wspól-
nych grach i zabawach wszyscy udali się na 
różaniec.

Na zakończenie tego miłego dnia w piwni-
cy czekały smakowite przekąski. Uczestnikom 
ciężko było się rozstać, warto, więc pomyśleć 
o zorganizowaniu podobnego spotkania rów-
nież w przyszłym roku. 

 Wojciech Mrozik – Trener UKS ” ARKA”

W ramach Programu Integracji Społecz-
nej, Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” wspól-
nie z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną 
w Koprzywnicy rozpoczęło realizację projektu 
pt. „Biblioteka Opactwa Cysterskiego w Ko-
przywnicy”. Poprzez odwołanie do idei jednej 
z najstarszych fundacji bibliotecznych ziemi 
sandomierskiej projekt zakłada inwentaryza-
cję oraz gromadzenie i archiwizację wszelkich 
materiałów źródłowych, prac naukowych oraz 
publikacji dotyczących historii opactwa cy-
sterskiego oraz Koprzywnicy.

Działania projektowe przewidują m.in. 
opracowanie bibliografii wydawnictw doty-
czących historii opactwa cysterskiego i Ko-
przywnicy, wydzielenie miejsca w budyn-

„Biblioteka Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy”
ku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej 
w celu gromadzenia zebranych materiałów 
i publikacji, a także archiwizację prac nauko-
wych i publikacji dotyczących historii opac-
twa i Koprzywnicy, z uwzględnieniem prac (li-
cencjackich, magisterskich, podyplomowych) 
autorstwa osób pochodzących z terenu gminy 
Koprzywnica.

W związku z tym zwracamy się z serdecz-
ną prośbą do wszystkich osób, które zgodzą 
się udostępnić materiały zgromadzone w zbio-
rach prywatnych, dotyczące historii klasztoru, 
Koprzywnicy oraz regionu w celu ich zinwen-
taryzowania, skopiowania oraz możliwości 
udostępniania dla uczniów, studentów oraz 
osób zainteresowanych badaniem przeszłości 

Koprzywnicy. Zwracamy się również z proś-
bą do wszystkich autorów prac licencjackich, 
magisterskich oraz dyplomowych i podyplo-
mowych, dotyczących szeroko rozumianej 
tematyki lokalnej miasta i gminy Koprzywnica 
o udostępnienie, bądź przekazanie kopii ory-
ginału w celu wzbogacenia bazy publikacji 
o nową pozycję. 

Liczymy, że działania te pozwolą bliżej po-
znawać oraz dokumentować losy dawnej oraz 
współczesnej ziemi koprzywnickiej, a także 
pomogą w rozwijaniu wiedzy i zainteresowa-
nia historią i sprawami lokalnymi wśród dzieci 
i młodzieży z terenu naszej gminy.

Wszystkich chętnych współpracą w ramach 
projektu zapraszamy do siedziby Miejsko – 

Gminnej Biblioteki w Koprzywnicy, ul. Rynek 
39 lub kontakt ze stowarzyszeniem pod adre-
sem elektronicznym: kuprzyszłości@o2.pl

***

W tegorocznej II edycji programu Inte-
gracji Społecznej finansowanego ze środków 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich, stowarzyszenie współuczestniczy 
również w realizacji projektów pt: „Koprzyw-
nica – Miejsce Mocy” - integracja młodzieży 
i lokalnej społeczności wokół promocji lo-
kalnego dziedzictwa kulturowego oraz orga-
nizowania i upowszechniania turystyki oraz 
Rycerska Brać Ziemi Koprzywnickiej.

1. Trójka Sandomierz 8 22 89–  4
2.  Alit Ożarów 8 18 46–17
3. Pogoń 1945 Staszów 7 13 20–13
4. Arka Koprzywnica 8 7 17–48
5. Świt Ćmielów 7 7 23–23
6. KS Tarłów 8 0 8–98

Tabela rozgrywek Klubu Sportowego 
„ARKA” Koprzywnica
Młodzik starszy, gr. III

Trener klubu: Tomasz Oszczudłowski

Świt Ćmielów  12 – 1  Arka Koprzywnica
Arka Koprzywnica  0 – 13  Trójka Sandomierz 

Alit Ożarów  10 – 1  Arka Koprzywnica
Arka Koprzywnica  0 – 4  Pogoń 1945 Staszów

Arka Koprzywnica  9 – 0  KS Tarłów
Arka Koprzywnica  0 – 0  Świt Ćmielów

Trójka Sandomierz  8 – 0  Arka Koprzywnica

1. Pogoń 1945 Staszów 7 15 21–11 5
2. Huragan Wilczyce 8 15 41–22 5
3. GKS Iwaniska 7 12 25–12 4
4. Klimontowianka Klimontów 7 11 23–26 3
5. Arka Koprzywnica 8 10 15–38 1
6. Alit Ożarów 7 10 17–17 3
7. Sparta Dwikozy 7 10 13–15 3
8. Czarni Połaniec 7 9 15–27 3
9. OKS Opatów 8 9 30–25 3

Tabela rozgrywek Klubu Sportowego 
„ARKA” Koprzywnica

Trampkarz starszy, gr. IV

Trener klubu: Wojciech Mrozik

Arka Koprzywnica  0 – 0  Klimontowianka Klimontów
Czarni Połaniec  2 – 0  Arka Koprzywnica
OKS Opatów  11 – 3  Arka Koprzywnica

1. Moravia Morawica 13 31 27–16 10
2. GKS Nowiny 12 27 29–13 8
3. Lechia Strawczyn 13 26 42–18 8
4. Unia Sędziszów 13 22 18–13 6
5. Zryw Łopuszno 13 22 34–28 6
6. Zenit Chmielnik 13 22 26–19 6
7. Koprzywianka Koprzywnica 13 21 22–27 7
8. OKS Opatów 12 21 13–14 7
9. Nidzianka Bieliny 13 20 29–26 6
10. Samson Samsonów 14 20 18–24 5
11. Victoria Skalbmierz 13 18 19–15 5
12. Skała Tumlin 13 16 21–21 4
13. LZS Samborzec 14 12 18–27 3
14. Wicher Miedziana Góra 13 10 22–30 2
15. GKS Rudki 13 10 13–21 2
16. Baszta Rytwiany 13 8 11–23 2
17. Zorza Tempo Pacanów 14 4 16–43 1

Tabela rozgrywek Klubu Sportowego 
„Koprzywianka”

Okręgówka

Trener klubu: Wojciech Ciach

LZS Samborzec 0 – 2 Koprzywianka Koprz.
Lechia StrawczynLZS Samborzec 0 – 2 Koprzywianka Koprz.

Lechia Strawczyn 6 – 1 Koprzywianka Koprz.
Koprzywianka Koprz. 0–2 Samson Samsonów

Koprzywianka Koprz 1 – 0 Wicher Miedziana Góra

1. Sparta Dwikozy 8 24 29–  5 8
2. Czarni Połaniec 7 16 14–  3 5
3. Koprzywianka Koprz. 7 12 22–14 4
4. LZS Samborzec 7 10 20–23 3
5. Klimontowianka Klim. 7 10 10–14 3
6. GKS Świniary 7 7 10–14 2
7. Olimpia Kleczanów 7 6 14–19 2
8. Marol Jacentów 7 6 12–22 2
9. Sokół Jachimowice 7 3 8–25 1

Tabela rozgrywek Klubu Sportowego 
„Koprzywianka”

Junior starszy, gr. III

Trener klubu: Konrad Pyszczek

Czarni Połaniec  2 – 0  Koprzywianka Koprzywnica
Koprzywianka Koprzywnica  7 – 3  LZS Samborzec

Sokół Jachimowice  0 – 3  Koprzywianka Koprzywnica
Marol Jacentów  0 – 3  Koprzywianka Koprzywnica

1. Jandar Bodzechów 10 20 21–13 6
2. Łysica II Bodzentyn 10 20 15–15 6
3. Zryw Zbigniewice 10 19 31–17 6
4. Klimontowianka Klim. 10 19 22–16 6
5. Stal Kunów 10 17 22–14 5
6. Świt Ćmielów 10 17 20–15 4
7. MKS Zdrój Busko 10 17 21–13 5
8. Kamienna Brody 10 16 17–16 5
9. Piast Osiek 10 13 18–15 3
10. Gród Wiślica 10 11 17–19 3
11. Piast Stopnica 10 11 14–22 3
12. Wisła Nowy Korczyn 10 8 15–30 2
13. Arka Pawłów 10 7 15–24 2
14. GKS Świniary 10 1 8–27

Tabela rozgrywek Klubu Sportowego 
„Zryw” Zbigniewice

Klasa A, gr.II

Trener klubu: Jacek Rączkowski

Gród Wiślica  0 – 2  Zryw Zbigniewice
Zryw Zbigniewice  7 – 2  Łysica II Bodzentyn

Zryw Zbigniewice  4 – 2  Klimontowianka Klimontów
Arka Pawłów  4 – 4  Zryw Zbigniewice

TOWARZYSKI TURNIEJ 
PIŁKI SIATKOWEJ

19 października 2009 roku w Szkole Pod-
stawowej w Niedźwicach miała miejsce nieco-
dzienna impreza. W tej szkole po raz pierwszy, 
ale na pewno nie ostatni odbył się INTEGRACYJ-
NY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ. W szranki stanę-
ły cztery drużyny:

1.  Pilkington Automotive;
2.  Nauczyciele
3.  Uczniowie z klasy sportowej 
4.  Rodzice
Imprezę rozpoczął Pan Dyrektor Krzysztof 

Chmielowiec od powitania przybyłych gości 
i zaprezentowania drużyn. Następnie zawodni-
cy przystąpili do przygotowywania się do roz-
grywek, zaczynając od rozgrzewki i „rozciąga-
nia” mięśni. 

Jako pierwsi na boisku spotkali się nauczy-
ciele i uczniowie. Walka była długa i „zacięta” 
od początku do samego końca. Jednak belfro-
wie pokonali przyszłych mistrzów 2:0. Kolejne 
starcia były również imponujące i do końca 
trzymały widzów w napięciu.

Jednak niepokonana w każdym starciu oka-
zała się drużyna gości – Pilkington Automotive 
pokonując wszystkie załogi i uplasowali się na 
pierwszym miejscu w finale. Drugie miejsce za-
jęli nauczyciele, trzecie uczniowie, zaś tuż, tuż 
za podium waleczni rodzice.

Trochę zmęczeni, trochę poobijani, ale 
z uśmiechem na twarzy i zadowoleni, wszyscy 
odebrali pamiątkowe medale, zwycięzcy zaś też 
puchary ufundowane przez firmę Commercial 
Union. Statuetkę odebrała też uczennica Domi-
nika Guz jako najlepsza zawodniczka tych za-
wodów i Pan Dyrektor Krzysztof Chmielowiec 
za pomysł i organizację tego turnieju.

Na koniec gospodarz podziękował wszystkim 
uczestnikom, zarówno tym na boisku, jak i tym na 
widowni, podkreślił, że to nie jest ostatnie spotka-
nie, a w planie jest już wiosenna edycja.

Ostatnie punkty z programu to wspólne 
zdjęcia i poczęstunek w celu uzupełnienia zgu-
bionych na boisku kalorii.

Pomysł znakomity, zabawa wyśmienita – 
tylko tak należy podsumować tę imprezę. 

Organizatorzy 

Postaw na sport


