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Rozpoczęta 1 września 1939r. agresja 
Niemiec na Polskę, szybko dotarła na nasze 
tereny. Jej zwiastunem były bomby jakie spa-
dły m.in. na Tarnobrzeg, Sandomierz i Chmie-
lów. 8 września w Tarnobrzegu pojawiły się 
pierwsze oddziały Wojska Polskiego, które 
jeszcze w sposób uporządkowany wycofy-
wały się na wschód. Tego dnia nastąpiła ewa-
kuacja wszystkich urzędów z miasta i zajęcie 
przez Niemców Sandomierza. To ostatnie 
wydarzenie znacznie ograniczyło możliwo-
ści odwrotu polskich wojsk. Odbywał się on 
teraz mostem w okolicy Baranowa i promem 
liniowym w Radowążu. Przechodzące przez 
Wisłę polskie jednostki pochodziły z ,,Armii 
Kraków”, ugrupowanie, które w założeniach 
obronnych miało osłaniać odwrót większości 
polskich jednostek. 11 września część jed-
nostek z tego zgrupowania stoczyło krwawą 
bitwę w rejonie Osieka, gdzie poległo po-
nad 100 polskich żołnierzy. Zdobycie mostu 
w Baranowie i odcięcie polskim jednostkom 
możliwości odwrotu stało się strategicznym 
priorytetem dla Niemców. Dla polskich żoł-
nierzy przejście przez rzekę oznaczało nie 
tylko szansę na przeżycie ale i możliwość kon-
tynuowania walki z wrogiem na wschodnich 
terenach Rzeczypospolitej. Z tych powodów 
szczególnego znaczenia nabierało sprawne 
funkcjonowanie przewozu promowego przez 
Wisłę. Prowadzili go Stefan Józewczak ze 
swoim wspólnikiem Józefem Nasternakiem. 
W 1936r. Józewczak otrzymał od wojewody 
małopolskiego specjalne upoważnienie do 
kierowania promem, który wydzierżawił od 
hr Zdzisława Tarnowskiego. Interes na prze-
wozie musiał iść nieźle, bo Józewczakowi 
udało się nie tylko powiększyć swój mają-
tek, ale także uruchomić dobrze prosperują-
cą i zatrudniającą kilka osób betoniarnię. Już 
od 8 września prom na Wiśle kursował bez 
chwili przerwy, przewożąc polskich żołnierzy. 
Przewóz ten odbywał się w skrajnie trudnych 
i niebezpiecznych warunkach, pod obstrza-
łem najpierw niemieckich samolotów a potem 
karabinów maszynowych zbliżających się ku 
Wiśle Niemców. Dzięki ogromnemu poświę-
ceniu przewoźników uratowano setki polskich 
żołnierzy. Jednak 10 września opanowując 
szosę prowadzącą z Koprzywnicy do Rado-
węża, Niemcy uniemożliwili dalszą pracę pro-
mu. Przewoźnicy widząc kolejne nadciągające 
nad Wisłę polskie oddziały, które po zniszcze-
niu przez saperów mostu w Baranowie znala-
zły się w sytuacji bez wyjścia, podjęli próbę 
przeprowadzenia wojska przez rzekę, wpław. 
Znając każde miejsce na Wiśle wiedzieli 

15 września 2013r. Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ciche bohaterstwo Przewoźników 
ze wsi Radowąż rozstrzelanych przez hitlerowców we wrześniu 1939 roku. 

HISTORIA CICHEGO BOHATERSTWA PRZEWOŹNIKÓW Z RADOWĄŻA
Stefan Józewczak i Józef Nasternak BOHATEROWIE WISŁY

† 13.09.1939r. 

o brodzie znajdującej się poniżej Tarnobrzega 
na wysokości kajmowskiej kępy. Tędy właśnie 
13 września udało im się przeprowadzić wielu 
polskich żołnierzy. Widząc poświęcenie 
przewoźników jeden z naszych oficerów dał 
im specjalne zaświadczenie i ich zasługach 
dla ewentualnego wykorzystania po wojnie. 
Jednak zamiast zaszczytów na Józewcza-
ka i Nasternaka czekała śmierć. 13 września 
w ich domach powili się Niemcy. Najście nie 
było zapewne dziełem przypadku, najeźdźcy 
musieli od zdrajcy znać wyczyny przewoźni-
ków, które niewątpliwie utrudniły im szybszy 
marsz na wschód. Niemcy dokonali rewizji 
obu Polaków, znajdując ów dokument wysta-
wiony przez Wojsko Polskie. Rozwścieczeni 
oprawcy ustawili ich przy murze betoniarni 
na podwórku Józewczaka i rozstrzelali. Była 
to jedna z pierwszych zbrodni wojennych 
popełnionych na naszym terenie przez żoł-
nierzy Wermachtu. Przewoźnicy oddali życie. 
Coć byli ludźmi prostymi, zwyczajnymi ich 
postawa dowodzi, że byli prawdziwymi pa-
triotami. Polakami godnymi tego miana. Nie-
daleko przewozu stoi  figura upamiętniająca 
ich śmierć.

Opracowano przez MGOKiS na podst. Tarnobrze-
skich Zeszytów Historycznych, Nr 28
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15 września 2013 roku w miejscowości Łukowiec odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej ciche bohaterstwo Przewoźników ze wsi Radowąż rozstrzelanych przez hitle-
rowców we wrześniu 1939 roku. Honorowy patronat nad uroczystością objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Koprzywnica, a jednym z współorganizatorów był pan Mirosław Sarzyński, dyrektor 
Zespołu  Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy. Uroczystość zain-
augurowała msza święta w kościele pw. NMP Wspomożycielki  Wiernych w Łukowcu w intencji 
rozstrzelanych Przewoźników, odprawiona w asyście pocztów sztandarowych UMiG Koprzyw-
nica, szkół i jednostek OSP. Szkołę naszą reprezentował poczet sztandarowy złożony z uczniów 
klasy I liceum. 

Uroczystej liturgii przewodniczyli: dziekan ks. kanonik W. Opiat, ks. dr M. Kozera, profesor 
WSD w Sandomierzu oraz notariusz Sądu Biskupiego. Homilię wygłosił ks. profesor Marek 
Kozera, który mottem swoich rozważań o cichych bohaterach znad Wisły uczynił słowa Jana 
Kochanowskiego:

„A jeśli Komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą Ojczyźnie.”
Po powitaniu Rodzin Przewoźników oraz pozostałych gości Burmistrz Miasta i Gminy Ko-

przywnica, pan Marek Jońca, podkreślił, jak ważne jest podtrzymanie pamięci o tych, którzy 
zginęli za nasz kraj. Przewoźnicy ze wsi Radowąż byli to wielcy i odważni ludzie, którzy we 
właściwy sposób rozumieli czym jest honor, Ojczyzna i wolność. Kontynuacją uroczystości był 
program artystyczny przygotowany przez uczniów i absolwentów ZSO pod kierunkiem pani 
Beaty Dębowskiej. Program artystyczny był lekcją pamięci o Przewoźnikach ze wsi Radowąż, 
którzy 74 lata temu, 13 września 1939 roku za pomoc w przeprawie oddziałów Wojska Polskiego 
przez Wisłę, ponieśli ofiarę krwi na ołtarzu Ojczyzny. Program inspirowany był poezją papie-
ża Jana Pawła II oraz muzyką patriotyczną. Dodatkowym walorem programu była prezentacja 
multimedialna, ukazująca m.in. wieś Radowąż i jej mieszkańców sprzed 75 lat. Ponadczaso-
we wiersze Karola Wojtyły, piękne pieśni patriotyczne i stare fotografie sprzed lat wywołały łzy 
wzruszenia na twarzach nie tylko najbliższej rodziny, ale i wielu osób zgromadzonych w koście-
le. Na zakończenie tej części uroczystości głos zabrała wnuczka jednego z rozstrzelanych prze-
woźników, pana Stefana Józewczaka , dziękując wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie 
uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia sprzed 74 lat z udziałem 
jej najbliższych. Następnie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Ilona Paluch i Piotr Kolasiński 
dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Po Jej poświęceniu, oficjalne delegacje: Rodzin, władz 
samorządowych, kombatantów, żołnierzy, straży, szkół, instytucji kultury i lokalnej społeczności 
złożyły kwiaty i minutą ciszy uczciły pamięć rozstrzelanych Przewoźników, ludzi, którzy służbę 
dla Ojczyzny uznali za pierwszy, największy i święty obowiązek.

Beata Dębowska

Upamiętnienie cichego bohaterstwa 
Przewoźników ze wsi Radowąż DOŻYNKI – 

OKRĘŻNE 
25 sierpnia 2013r.

Barwny korowód dożynkowy, gospodarze dożynek jadący bryczką, oracja chleba, 
konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, konkurs na „Sołtysa Roku 2013”, wystawa 
rękodzieła czy zabawa dożynkowa do późnych godzin nocnych to tylko nieliczne atrak-
cje, jakie czekały na mieszkańców miasta i gminy Koprzywnica w niedzielę 25 sierpnia 
b.r. podczas dożynek gminnych. Organizatorami Dożynek - Okrężnych byli: Urząd Mia-
sta i Gminy, Rada Miejska, Rady Sołeckie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy.

Tradycyjnie bryczka
Koprzywnickie dożynki gminne rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu 

z koprzywnickiego rynku do kościoła pod wezwaniem św. Floriana. Korowód formowali 
gospodarze dożynek, którzy tradycyjnie już jechali bryczką. W tym roku zaszczyt gospo-
darzenia przypadł pani Marcie Gach z osiedla Cegielnia oraz panu Romanowi Cichoniowi 
z Sośniczan. W korowodzie uczestniczyli również włodarze miasta i gminy, zaproszeni 
goście,  kapela ludowa wraz z gminnym zespołem ludowym, przedstawiciele z danych 
miejscowości prezentujący przepiękne wieńce oraz kosze dożynkowe. 

Podczas Mszy dożynkowej, ksiądz proboszcz Jerzy Burek poświęcił przyniesione 
wieńce i kosze. Radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz parafianie w ten szczególny dzień włą-
czyli się we wspólne nabożeństwo. 
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„Niesiemy Ci wieńce ze samego złota”
Dalsza cześć dożynek odbyła się na terenach zielonych koprzywnickiego zalewu, gdzie 

burmistrz miasta i gminy Marek Jońca przywitał uczestników oraz odebrał z rąk gospodarzy 
dożynkowy bochen chleba. Gospodarze dożynek częstowali chlebem uczestników dożynek. 
Grupy wieńcowe z gminy Koprzywnica zaprezentowały publiczności, a w szczególności ko-
misji konkursowej pieczołowicie uwite wieńce, a także drobiazgowo przygotowane kosze 
dożynkowe. Jak co roku przed komisją stało nie lada zadanie, czyli wybór najładniejszego, 
przygotowanego zgodnie z tradycją wieńca. W tym roku zwycięską pracą okazał się wieniec 
uwity przez sołectwo Sośniczany, który reprezentował gminę na dożynkach powiatowych 
w Łoniowie. Podczas prezentacji wieńców nie mogło zabraknąć gminnego zespołu ludowego 
Powiślanie, który tradycyjnie je obśpiewał. Poszczególne miejscowości zaprezentowały sto-
iska tym samym zachęcając uczestników do biesiadowania oraz do zapoznawania się z ich 
dobytkiem i twórczością. 

Produkty rękodzielnicze gminy Koprzywnica 
Dom Kultury w Koprzywnicy podjął inicjatywę wspierającą rozwój rzemiosła na obszarze 

całej gminy. Wśród mieszkańców znajdują się ludzie niezwykle utalentowani, którzy z zami-
łowaniem wykonują swoje prace, w tym także w oparciu o lokalne tradycje, a nie wszyscy 
mieli okazję zapoznać się z ich twórczością. Właśnie w celu zaprezentowania osób jak rów-
nież ich prac przygotowana została wystawa rękodzieła, która cieszyła się dużym powodze-
niem. Można było zapoznać się z techniką wyszywania obrazów haftem krzyżykowym, z ser-
wetami i obrusami wykonanymi szydełkiem, z wyrobami biżuteryjnymi, malarstwem, rzeźbą, 
florystyką czy pracami wykonanymi techniką decoupage. Osoby prezentujące swoje prace na 
tymże stoisku, uwzględnione zostały w powstałej na tę okoliczność publikacji pn. „Produkty 
rękodzielnicze gminy Koprzywnica” dofinansowanej z Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Koprzywnicy.  

Sołtys sołtysowi nierówny 
Do konkursu o tytuł „Sołtys Roku 2013” stanęło trzech przedstawicieli sołectw; Maria 

Lachtara z Postronnej, Zdzisława Sygnet z Dmosic oraz Piotr Mazur ze Zbigniewic Wsi. Soł-
tysi mogli wykazać się sprawnością w następujących konkurencjach: było zbieranie monet na 
czas, obieranie jabłka na najdłuższą skórkę, wbijanie gwoździ w pnia, zgadywanie ciężaru ka-
pusty oraz „dojenie” krowy. Rywalizacja między sołtysami była gorąca, zacięta, ale odbywała 
się w przyjaznej atmosferze. Cieszyła się powodzeniem, a sołtysi zgromadzili wokół siebie 
grono kibiców. Wszystkie zadania konkursowe przeprowadzone zostały pod czujnym okiem 
komisji konkursowej składającej się z kolegów i koleżanek sołtysów. Po zsumowaniu punktów 
oraz naradzie, komisja przyznała tytuł „Sołtysa Roku 2013” pani Zdzisławie Sygnet z Dmosic. 

Nie tylko dla najmłodszych
Rejsy motorówką po zalewie, kule wodne i wesołe miasteczko czekały na uczestników, 

nie tylko tych najmłodszych. Niewątpliwie niecodzienną atrakcją okazały się ogromne rekre-
acyjno-sportowe kule, które pozwalały na wesołą, bezpieczną zabawę na wodzie. Duże zain-
teresowanie było również rejsami motorówką po zalewie, bowiem chętnych na taką rozrywkę 
nie brakowało. Dmuchańce, zjeżdżalnie i trampolina także znalazły swoich zwolenników, 
tym razem tych najmłodszych. Zabawy było co nie miara, a uśmiechniętych dzieciaków nie 
brakowało. 

Dożynkowe granie 
W części artystycznej dożynek zaprezentowała się koprzywnicka młodzież - Karolina, 

Michał i Kacper oraz gminny zespół ludowy Powiślanie. Gościem dożynek była Kapela Tadka 
Rzeźnika, zaś gwiazdą wieczoru byli Bogdan Borowski (założyciel grupy Milano) i Łukasz 
Litwin. Imprezę zakończyła zabawa pod gwiazdami z zespołem Rewanż. 
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PIKNIK RODZINNY W SANDOMIERZU 
Z UDZIAŁEM KOPRZYWNICKIEJ MŁODZIEŻY

Piknik Rodzinny miał miejsce w sobotę, 13 lipca a zorganizowało go  Stowarzyszenie 
na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa” w Sandomierzu.

Impreza odbyła  się na Małym Rynku, w godzinach 11:00-18:00. Jej głównym celem 
było zwrócenie uwagi na sprawę integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Wszyscy chętni  mogli skorzystać z pomiarów ciśnienia i poziomu cukru, wykonywa-
nych przez pracowników sandomierskiego szpitala, a także zdobyć nowe informacje na 
temat sprzętu rehabilitacyjnego.

Czas umilały uczestnikom występy artystyczne. Na scenie zaprezentowali się: zespół 
wokalny Awangarda w składzie: Michał Szlichta, Karolina Kołodziej i Kacper Bajorski  
oraz para tancerzy turniejowych Magdalena Płaneta i Łukasz Zwolski z MGOKiS w  Ko-
przywnicy, zespół ludowy Dwikozianie, a także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Organizatorzy zachęcali wszystkich obecnych uczestników pikniku do udziału w 
grach i zabawach integracyjnych. Przewidziane jest również wejście na Bramę Opatowską. 
Imprezę zakończył koncert zespołu Yellow.

17 sierpnia 2013r. już po raz piąty odbyły się Letnie Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlo-
nie oraz Letnie Otwarte Mistrzostwa Sandomierza w Triathlonie. Ostatecznie ze 150 zgłoszo-
nych pasjonatów sportu z całego kraju udział wzięło 127 zawodników w triathlonowych zma-
ganiach, w tym 34 lekarzy. 10 zawodników reprezentowało miasto Sandomierz. Rywalizację 
w ramach V Letnich Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie i V Letnich Otwartych Mistrzostw 
Sandomierza w Triathlonie rozpoczęli zawodnicy nad zalewem w Koprzywnicy. Uczestnicy 
musieli przepłynąć 750 metrów. Następnie 20 kilometrową trasą udali się rowerami do San-
domierza (trasa: Koprzywnica - Błonie - Świężyce - Skotniki - Bogoria Skotnicka – Ostrołęka 
- Koćmierzów - Zawisełcze - Sandomierz (patrz mapka). Wokół Rynku starego Miasta zawod-
nicy pokonywali ostatni etap, czyli bieg na dystansie 5 kilometrów  wokół Starego Miasta. 

Uroczystość zakończenia V letniego triathlonu odbyła się na Rynku Starego Miasta w San-
domierzu. Nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy wręczyli: dr Ewa Kondek Zastępca Bur-
mistrza Sandomierza, Marek Jońca Burmistrz Koprzywnicy, Anna Paluch przewodnicząca 
Rady Miejskiej Koprzywnicy, a także Jacek Łabudzki, lekarz pediatra, współorganizator i po-
mysłodawca zawodów.

V Triathlon 
Ziemi Sandomierskiej

V Letnie Mistrzostwa Lekarzy w Triathlonie
kategoria kobiet do 35 roku życia:
I miejsce - Adriana Kaźmierczak-Sowa z Łodzi,
II miejsce - Ewa Wonko z Łodzi
III miejsce - Katarzyna Jurkiewicz z Poznania
kategoria kobiet powyżej 35 roku:
I miejsce - Katarzyna Czepiel-Rak z Jasła
II miejsce - Elżbieta Stepniowska z Tarnobrzega
kategoria mężczyzn do 35 roku życia:
I miejsce - Michał Olesiejuk z Sandomierza
II miejsce - Michał Niewczas z Lublina
III miejsce - Tomasz Śpiewak z Tarnowa
kategoria od 36 do 45 roku życia:
I miejsce - Piotr Kalinowski z Włocławka
II miejsce - Tomasz Nowakowski z Szklarskiej Poręby
III miejsce - Michał Małysza z Lublina
kategoria od 46 do 55 roku życia:
I miejsce - Wojciech Jurasz z Poznania
II miejsce - Cezary Krzywicki z Jeleniej Góry
III miejsce - Giennadij Morgun z Krakowa
kategoria powyżej 56 roku życia:
I miejsce - Romuald Pietrosiuk z Międzyrzeca Podlaskiego
II miejsce - Piotr Mikołajczyk z Będzina
III miejsce - Antoni Olesiejuk z Lubartowa 

V Letnie Otwarte Mistrzostwa Sandomierza w Triathlonie 
kategoria kobiet do 35 roku:
I miejsce - Bożena Jaskowska z Rzeszowa
II miejsce - Paulina Wydra
III miejsce - Ewa Wonko z Łodzi
kategoria kobiet powyżej 36 roku życia:
I miejsce - Elżbieta Mazur –Zagórska z Bochni
II miejsce - Katarzyna Czepiel- Rak z Jasła
III miejsce - Bożena Czerwińska z Sandomierza 
kategoria mężczyzn do 35 roku życia:
I miejsce - Daniel Połeć z Amstetten (Austria)
II miejsce - Marek Zajusz z Andrychowa
III miejsce -Wiktor Chabel z Sandomierza
kategoria od 36 do 45 roku życia:
I miejsce - Piotr Kalinowski z Włocławka
II miejsce - Mariusz Piekarz z Przędzla
III miejsce - Tomasz Nowakowski ze Szklarskiej Poręby
kategoria od 46 do 55 roku:
I miejsce - Piotr Smolak z Poraja
II miejsce - Jacek Garbacik ze Stalowej Woli
III miejsce - Wojciech Jurasz z Poznania
kategoria powyżej 55 roku życia
I miejsce - Tomasz Klepacki z Warszawy
II miejsce - Adam Wonko z Tomaszowa Mazowieckiego
III miejsce - Romuald Pietrosiuk z Międzyrzeca Podlaskiego

Puchary i wyróżnienia:
Najstarszy zawodnik – Piotr Mikołajczyk z Będzin,
Najmłodsza zawodniczka triathlonu – Paulina Majos z Kielc,
Najlepsza sandomierzanka - Bożena Czerwińska,
Najlepszy sandomierzanin- Wiktor Chabel.

Patronat honorowy nad imprezą sprawował:
Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza

Organizatorami imprezy byli:
Urząd Miejski w Sandomierzu i Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Sandomierzu, Urząd Miasta i Gminy Ko-
przywnica.

www.mosir.sandomierz.pl
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Jak co roku, porą jesienną Muzeum Okrę-
gowe w Sandomierzu zaprasza gminy Powiatu 
Sandomierskiego do zaprezentowania regio-
nalnych smakołyków podczas konkursu ku-
linarnego. Tego roku 21 września podczas XI 
już edycji Naszych sandomierskich – Kulina-
riów regionalnych tematem przewodnim były 
,,Ryby słodkowodne w regionalnej kuchni”. 
Miasto i Gminę Koprzywnica reprezentowała 
delegacja w składzie: burmistrz p. Marek Joń-
ca, przewodnicząca RM p. Anna Paluch, dy-
rektor MGOKiS p. Alicja Stępień, radny RM 

Promocja Miasta i Gminy Koprzywnica podczas 
XI Edycji Konkursu Nasze Sandomierskie
– Kulinaria Regionalne

Harde są karpie:
Wziął cysters karpia,
A karp jak harpia
Cystersa szarpie.

,,Cystersie, bracie,
Co wyprawiacie?
Czy wiecie, że mnie
Jest nieprzyjemnie?

Ten Wasz sos gryzie w nos;
Od cebuli
Mam sto bóli,
Od cytryny
Robię miny;
Czemuż wpadłem
W te terminy?
A cysters: ,,Milcz, poczwaro!
Robię Ciebie na szaro”

Bernard z Milejówka

p. Marek Kubicki oraz członkini KGW Błonie 
p. Anna Paruch. 

Karpia faszerowanego kaszą gryczaną 
i grzybami, nagrodzonego już wcześniej na-
grodą główną w IV edycji konkursu Wojewody 
Świętokrzyskiego na ,,Świętokrzyską potrawę 
świąteczną”  - Kielce 2009, przygotowały wy-
specjalizowane już w przygotowaniu tej potra-
wy gospodynie z KGW Błonie.

Jury obradowało długo, ponieważ wybór 
najsmaczniejszej potrawy był bardzo trudny. 
Zwycięską gminą okazał się Łoniów.

lz

NOWY STADION W KOPRZYWNICY

W sobotę 28 września 2013r. przy Parafii św. Floriana w Koprzywnicy miało miejsce uroczy-
ste otwarcie stadionu. Miejsce to służy zawodnikom  Uczniowskiego Klubu Sportowego ARKA, 
odbywają się na nim treningi, (od soboty) mecze ligowe i sparingowe. We wrześniową sobotę  
otwarto stadion, wysłuchano przemówień zaproszonych gości, obejrzano pokaz tańca zespołu 
,,Black Stars” z DK. Kolejnym, bardzo ważnym punktem programu były mecze mistrzowskie 
w kategorii ,,Orlik Starszy” ŚZPN, a zagrali:

Arka Koprzywnica – GKS Świniary
Klimontowianka Klimontów – Agricola Łoniów
GKS Świniary – Olimpia Pogoń Staszów
Agricola Łoniów – Arka Koprzywnica
Olimpia Pogoń Staszów – Klimontowianka Klimontów
GKS Świniary – Agricola Łoniów
Arka Koprzywnica – Olimpia Pogoń Staszów
Klimontowianka Klimontów – GKS Świniary
Agricola Łoniów – Olimpia Pogoń Staszów
Arka Koprzywnica – Klimontowianka Klimontów
Podczas otwarcia stadionu wstęgę przecinali: burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 

p. Marek Jońca, przewodnicząca Rady Miejskiej p. Anna Paluch, dyrektor SP w Koprzywnicy 
p. Teresa Majczak, Ks. Rafał Olszówka – założyciel Uczniowskiego Klubu Sportowego Arka, 
dyrektor biura Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej p. Maciej Cender, obserwator i delegat 
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej p. Stanisław Skrzypczak, a Ks. proboszcz Jerzy Burek 
poświęcił nowopowstały obiekt sportowy. Uroczyste spotkanie poprowadził Ks. Marek Walczak 
– opiekun drużyny. 

W przygotowanie otwarcia stadionu czynnie włączyli się rodzice dobrze zapowiadających 
się młodych piłkarzy oraz trener Arki p. Wojciech Ciach.

Nasi mali sportowcy nareszcie zagrali I Turniej na swoim własnym stadionie, należy przypo-
mnieć, że do tej pory korzystali z uprzejmości KS Koprzywianki i rozgrywki ligowe odbywały się 
na stadionie tejże drużyny. 

lz
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Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 13 czerwca 2013 roku 

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA NR XXXV/181/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXXV/182/2013 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-
2022.

O B J A Ś N I E N I A
Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022 obejmuje 
zmianę załączników: Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022” oraz załącznika Nr 2 
„Przedsięwzięcia”, które wynikają z uwzględnienia zmian wprowadzonych  uchwałą Nr XXXV/181/2013 
Rady Miejskiej z dnia 13 czerwca 2013 r.
Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

ROK 2013
DOCHODY
- dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 960 zł,
- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 12.782 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 12.782 zł,
 - dochody majątkowe – zmniejszono o kwotę 11.822 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.
                              
WYDATKI
- wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 960 zł, 
- wydatki bieżące – zmniejszono plan o kwotę 18.694 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 38.694 zł,

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA NR XXXVI/183/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
UCHWAŁA NR XXXVI/184/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2013-2022.

O B J A Ś N I E N I A
Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022 obejmuje zmia-
nę załączników: Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022”, które wynikają z uwzględnie-
nia zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXVI/183/2013 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

2013 r.
DOCHODY
- dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 416.625 zł,
- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 416.625 zł, w tym:
- podatki i opłaty o 415.808 zł, w tym podatek od nieruchomości o 413.644 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 817 zł,
Zwiększenia planu podatku od nieruchomości o kwotę 413.644 zł i podatku leśnego o 164 zł
za 2010 r. dokonano na podstawie zaleceń pokontrolnych UKS.

WYDATKI
- wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 416.625 zł,
- wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę 416.625 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 138 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o 1.962 zł,
- zmniejszono plan na obsługę długu o 15.000 zł.

Lata 2014 – 2022
DOCHODY
Dochody w latach 2014 – 2022 pozostają na poziomie przyjętym uchwałą z dnia 26.03.2013 r. w sprawie 
zmiany WPF. Jedynie w 2014 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 411.000 zł z tytułu planowanego do 
odzyskania podatku VAT od wydatków inwestycyjnych, poniesionych na kanalizację sanitarną.

WYDATKI
Z analizy wydatków 2010 – 2012 wynika, iż wykonane wydatki bieżące do dochodów bieżących stanowią 
średnio 97,67 %, natomiast w 2013 r. planowane wydatki bieżące do dochodów bieżących to 95,60 %. 
Przy takiej proporcji nie jest możliwe spełnienie warunków określonych w art. 243 u.f.p., dlatego w WPF 
planowane wydatki bieżące w 2014 i 2015 r. stanowią 93 – 94 % planowanych dochodów bieżących. Aby 
zachować tę proporcję, trzeba w tych latach zmniejszyć wydatki bieżące łącznie o ok. 700.000 zł /po ok. 
350 tys. w każdym roku/.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.  o 25.736 zł.
- wydatki majątkowe – zwiększono plan o kwotę  19.654 zł.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych
- wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy /majątkowe/ - zwiększono plan o 105.260 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane – zwiększono plan o 56.228 zł.
- nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszono plan o 52.790 zł. 

Zmiany w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
- wydatki majątkowe – zwiększono plan o kwotę 105.260 zł 

Po analizie tegorocznego budżetu, w latach 2014 – 2022 zaktualizowano prognozowane dochody i wydat-
ki, w tym odsetki od kredytów, które uległy zmianie po obniżeniu stóp procentowych. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA   
Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono 2 zadania:
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Błonie – etap I - stan surowy. Łączne nakłady to kwota 368.734, w tym 
wydatki poniesione w 2012 r. – 3.883 zł, w 2013 r. – 56.228 zł i 2014 r. – 308.623 zł. Dofinansowanie 
z PROW w 2014 r. – 40.750 zł.
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Łukowiec – etap I – stan surowy. Łączne nakłady to kwota 276.713 zł, 
w tym w 2013 r. – 49.032 zł, a w 2014 r. -227.681 zł. Dofinansowanie z PROW w 2014 r. – 40.750 zł.
W związku z powyższym w 2014 r. zwiększono dochody majątkowe o 81.500 zł (środki z UE) oraz wydat-
ki majątkowe o 536.304 zł, w tym 81.500 zł to środki z UE. 

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

UCHWAŁA  Nr XXXVI/185/2013 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu  za 2012 rok

UCHWAŁA  Nr XXXVI/186/2013 w sprawie absolutorium  Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z wy-
konania budżetu za 2012 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/187/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu bi-
bliotece publicznej

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 406) wprowadza obowiązek dostosowania statutów instytucji kultury do obowią-
zującego stanu prawnego, nastąpiła zmiana w zakresie zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, 
w związku z czym zaszła konieczność zaktualizowania zapisów w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Koprzywnicy zgodnie z nowymi przepisami.
Należało również określić organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki. W związku 
z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

UCHWAŁA NR XXXVI/ 188 /2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy i nadania statutu

Zmiany w  statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy dokonuje się w  związku 
z  nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 31 sierpnia 2011 r., 
która to wprowadziła zmiany w sferę działalności instytucji kultury, w szczególności w zakresie zasad go-
spodarki finansowej instytucji kultury.

Zaszła także konieczność do określenia organu zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy. Dla przejrzystości statutu należało jednocześnie 
ujednolicić jego treść, uchylając poprzedni.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

UCHWAŁA NR XXXVI/189/2013 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej
 
W uchwale budżetowej gminy Koprzywnica na 2013r. po zmianach zaplanowano dotację celową dla Po-
wiatu Sandomierskiego w kwocie 50.000 zł na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 0807 T Borek 
Klimontowski – Niedźwice – Koprzywnica w miejscowości Niedźwice”. Warunkiem udzielenia pomocy 
finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego jest podjęcie uchwały określającej przeznacze-
nie oraz kwotę pomocy.

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 29 lipca 2013 roku 

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA NR XXXVII/190/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/191/2013w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 
2013-2022
O B J A Ś N I E N I A
Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022 obejmuje zmia-
nę załączników: Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022”, które wynikają z uwzględnie-
nia zmian wprowadzonych  uchwałą Nr XXXVII/190/2013 Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2013 r.
Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

2013 r.
Dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 127.233 zł,
- dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 97.233 zł, w tym:
 - podatki i opłaty o 2.000 zł, 
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 89.233 zł,

-  dochody majątkowe – zwiększono plan o kwotę 30.000 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwesty-
cje.

Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 277.233 zł, w tym: 
- wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę 34.413 zł, w tym zmniejszono plan na obsługę długu 

o 20.000 zł,
- wydatki majątkowe – zwiększono plan o 242.820 zł.
Przychody budżetu zwiększono 150.000 zł z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie deficytu budżetu.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 7.050 zł,
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o 24.500 zł,
- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 150.000 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o 65.820 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również wpłaty na rzecz EZGDK – 27.000 zł. 

Finansowanie programów, projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł.
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PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zwiększono nakłady o 150.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Koprzywnica (ul. 
Czynowa, Żeromskiego, Krakowska, Armii Krajowej, Floriańska), które po zmianie wynoszą 2.848.028 zł, 
w tym w 2013 r. 2.564.856 zł.

Lata 2014 – 2019
W związku ze zwiększeniem kwoty zaciąganego kredytu w 2013 r. do kwoty 350.000 zł zmieniono harmo-
nogram spłat w latach 2014 – 2019. Rozchody w 2014 – 10.000 zł, w 2015 – 40.000 zł, w 2016 – 50.000, 
w 2017 – 50.000 zł, w 2018 – 100.000 zł, w 2019 – 100.000 zł. W związku z powyższym zmieniono kwoty 
na obsługę długu w latach 2014 – 2019.

U C H W A Ł A  N R XXXVII/192/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), wydzierżawienie lub najem nieruchomości 
na okres dłuższy niż trzy lata wymaga zgody Rady Miejskiej.
Dnia 31 maja 2013 roku dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła tak, że należy podjąć uchwałę zezwa-
lającą organowi wykonawczemu do dalszego wydzierżawiania przedmiotowej nieruchomości.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

U C H W A Ł A  N R XXXVII/193/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 13 ust. 1  i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) do 
właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących 
zbycia nieruchomości gruntowych.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA NR XXXVIII/194/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXVIII/195/2013 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 
2013-2022.

O B J A Ś N I E N I A
Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022 obejmuje 
zmianę załącznika Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022”, które wynikają z uwzględ-
nienia zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 36/2013 BMiG z dnia 19.08.2013 r. oraz uchwałą Nr 
XXXVIII/194/2013 Rady Miejskiej z dnia 16.09.2013 r.
Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF:

2013 r.
Dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 831.286,98 zł,
• dochody bieżące – zwiększono plan o kwotę 2.299.986,98 zł, w tym: 
 - podatki i opłaty o 1.569.150 zł,
 - podatek od nieruchomości o 1.569.150 zł /zwiększenia dotyczą 2011,2012 i 2013 r., dokonane na 

podstawie zaleceń pokontrolnych UKS.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 730.202,98 zł,
• dochody majątkowe – zmniejszono plan o kwotę 1.468.700 zł, w tym z tytułu dotacji przeznaczonych 

na inwestycje o 1.470.650 zł.
Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 2.301.936,98 zł, w tym: 
• wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę 2.301.630,98 zł, w tym zmniejszono plan na obsługę długu 

o 10.000 zł,
• wydatki majątkowe – zwiększono plan o 306 zł,
• wynik budżetu /po zmniejszeniu dochodów o 1.470.650 zł/ stanowi deficyt w wysokości 1.907.702 zł
Przychody budżetu zwiększono o 1.470.650 zł z tytułu zaciąganej pożyczki w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego  na pokrycie deficytu budżetu.
Kwota długu na koniec roku, po zwiększeniu o 1.470.650 zł wynosi 9.700.150 zł.
Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 35.644 zł,
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o 11.115 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o 306 zł.
Finansowanie programów, projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.470.650 zł wynikające z zawartych umów.  

2014 
Zwiększono dochody majątkowe z tytułu środków przeznaczonych na inwestycję – budowę kanalizacji 
sanitarnej w Koprzywnicy finansowanej z udziałem środków unijnych o kwotę 1.470.650 zł.
Będzie to refundacja wydatków poniesionych w 2013 r., którą przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągnię-
tej w BGK na wyprzedzające finansowanie, czyli zwiększą się rozchody budżetu o kwotę 1.470.650 zł.

Informacja z obrad sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 16 września 2013 roku 

Uchwała Nr XXXVIII/196/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 

W podjętej przez Radę Miejską uchwale Nr XXX/162//2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwa-
lenia budżetu Gminy Koprzywnica oraz uchwałach zmieniających  budżet Nr XXXI/163/2013 z dnia 28 
lutego 2013 r. i Nr XXXVIII/194/2013 z dnia 16 września 2013 r. ustalono limit zobowiązań na sfinansowa-
nie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 
środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1.470.650 zł. Pożyczka zaciągana w Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Kielcach będzie spłacona w 2014 r. z chwilą wpływu środków z płatności w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wymogiem zaciągnięcia pożyczki na cel określony w niniejszej uchwale, jest podjęcie uchwały w tej 
sprawie przez Radę Miejską. 
      
UCHWAŁA Nr XXXVIII/197/2013  w sprawie zaciągnięcia kredytu 

W uchwale Nr XXX/162/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r., 
po dokonanych zmianach uchwałą Nr XXXVII/190/2013 z dnia 29 lipca 2013 r., Rada Miejska ustaliła przy-
chody budżetu z tytułu zaciąganych  kredytów w wysokości 350.000 zł oraz ustaliła limity zobowiązań 
z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 350.000 zł z przezna-
czeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Koprzywnicy.
Wymogiem zaciągnięcia kredytu długoterminowego na cel określony w niniejszej uchwale, jest podjęcie 
uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/198/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego  wymiaru  zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę.     

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela określa normy tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć. Jednocześnie art. 42 ust. 7 zobowiązuje organ prowadzący szkoły do określenia w drodze 
uchwały: Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 7 tj. 
pedagoga, logopedy i świetlicy.

UCHWAŁA  NR XXXVIII/199/2013  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla 
jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa, organ stanowiący jednostki samorządu te-
rytorialnego zobowiązany jest ustalić tryb udzielania I rozliczania dotacji z budżetu gminy dla przedszkoli 
publicznych przez osoby fizyczne, niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż 
jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest 
również do ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. 
Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań w przedmiotowej sprawie do 
aktualnie funkcjonujących placówek na terenie gminy, a ponadto doprecyzowuje zasady rozliczania i kon-
troli wykorzystania dotacji z budżetu gminy Koprzywnica.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione

Janina Podobińska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy podjął inicjatywę wspierającą 
rozwój rzemiosła na terenie całej gminy, gdzie 
nadal istnieją żywe tradycje rękodzieła i sztu-
ki ludowej. Kultywowanie i wspieranie takich 
umiejętności stanowi szansę zarówno dla sa-
mych twórców, jak i naszej gminy. W tym celu 
powstała publikacja „Produkty rękodzielnicze 
gminy Koprzywnica” sfinansowana z Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Nawiązując do tejże publikacji dom 
kultury zorganizował wystawę rękodzieła. 

Artyści rękodzielnicy podczas trwającej 
wystawy zaprezentowali swoje prace, a były 
to: obrazy wykonane haftem krzyżykowym, 
wstążką oraz malowane na płótnie, kompozy-
cje kwiatowe, wyroby bibułkarskie i biżuteryj-
ne, robótki szydełkowe, rzeźby w tym również 
repliki militariów, technika decoupaque oraz 
origami. Podczas wykonywania prac artyści 
inspirowali się własnymi pomysłami, a także 

Wystawa rękodzieła w niezwykłym wnętrzu
We wnętrzu starego młyna w miej-

scowości Trzykosy (gm. Koprzywnica) 
została otwarta na kilka dni wystawa 
produktów rękodzielniczych. 

z literatury fachowej, nadając im przy tym nie-
powtarzalny i wyjątkowy wygląd. 

Z urokami starego młyna jak również 
z charakterem i klimatem wystawy zapoznały 
się grupy ze Szkoły Podstawowej w Koprzyw-
nicy, Gnieszowicach, Postronnej, Niedźwi-
cach, Stowarzyszenie „La Zebra” oraz osoby 
indywidualne. Także grupa zorganizowana 
z Boguchwały w ramach wizyty studyjnej od-
wiedziła miejsce wystawy. 

Wystawę można było zwiedzać od środy do 
piątku (25-27 września) w godz. 9.00 - 14.00 oraz 
w niedzielę 29 września w godz. 14.00 - 17.00.  

Składamy serdeczne podziękowania wła-
ścicielom młyna, państwu Alicji i Waldema-
rowi Krawczykom za udostępnienie tak uro-
kliwego obiektu jak również rękodzielnikom 
za pomoc i udostępnienie swoich prac na czas 
trwania wystawy. ao
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Nagrodzeni zostali aktywni sołtysi. 
Podczas imprezy ogłoszone zostały wyniki 
konkursu „Sołtys Roku 2012 Województwa 
Świętokrzyskiego”, a najbardziej aktywnym 
gospodarzom wsi wręczono puchary i dy-
plomy. Tytuł „Sołtysa Roku 2012” oraz głów-
ną nagrodę  – 20 tys. zł na rozwój sołectwa 
przyznano Januszowi Bednarzowi, sołtysowi 
Radlina w gminie Górno. Natomiast 46 sołty-
sów zostało uhonorowanych wyróżnieniami: 
Krystyna Lach – Rataje, gm. Wąchock,  Sta-
nisław Kotwica – Wincentów, gm. Piekoszów, 
Stanisław Kobiec – Zgórsko, gm. Sitkówka 
– Nowiny, Bogdan Wąsik – Lemierze, gm. 

W ramach realizacji projektu współpracy 
pomiędzy Sandomierskim Stowarzyszeniem 
Rozwoju Regionalnego LGD i Lider Zielo-
nej Wielkopolski w Sandomierzu, w dniach 
30.06 - 10.07.2013 r., odbył się obóz eduka-
cyjny „Młodzi Liderzy Obszarów Wiejskich”. 
W obozie wzięło udział czterdziestu młodych 
przedstawicieli z obszaru wielkopolski. Pod-
czas obozu młodzież brała udział w warsz-
tatach plastycznych, rękodzielniczych, foto-
graficznych oraz dziedzictwa kulturowego 
i tradycji.

Wielkopolska młodzież odwiedziła Ko-
przywnicę, wspólnie z dyrektorem DK pa-
nią Alicją Stępień oraz opiekunami zwie-
dziła teren klasztorno-kościelny posługując 
się Questem – grą terenową opracowaną 
przez pracowników MGOKiS i wolontariuszy 
współpracujących z DK. Pod okiem instrukto-
rów w koprzywnickim DK młodzi ludzie mo-
gli odkrywać także swoje talenty plastyczne.  
Młodzież uczestniczyła również w spotkaniu 
z Wójtem Gminy Łoniów panem Szymonem 
Kołaczem, który zapoznał ich z funkcjono-
waniem samorządu terytorialnego, zapre-
zentował projekty zrealizowane za pomocą 
środków z UE oraz oprowadził po Urzędzie 
Gminy. Młodzież zapoznała się również z pra-
cą strażaków w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sulisławicach. W trakcie panelu historycz-
nego na sandomierskim rynku młodzież spo-
tkała niespodzianka. Było nią spotkanie z ak-
torami w trakcie nakręcania scen do filmu 
Ojciec Mateusz.

W kolejnym dniu grupa młodych ludzi 
wróciła na teren Gminy Koprzywnica i zawita-
ła do starego młyna. To tam jego właścicielka 
p. Alicja Krawczyk fachowo z zainteresowa-
niem opowiedziała o historii budynku.

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOŁTYSÓW
Już po raz czternasty, w ostatni weekend czerwca Wąchock gościł sołtysów z całej Polski. 

29 i 30 czerwca odbywał się tam XIX Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego i XVI  
Krajowego Turnieju Sołtysów. To wspaniała okazja do integracji środowiska sołeckiego. A po-
nieważ impreza organizowana była w Wąchocku, nieprzypadkowo określanym mianem „stoli-
cy humoru” nie zabrakło tam także doskonałej zabawy. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i Jarosław Samela, burmistrz 
Wąchocka.

Bałtów, Jacek Mazur – Rybitwy, gm. Poła-
niec, Ryszard Nowakowski – Borzykowa, gm. 
Chmielnik, Alojzy Nowak – Młotkowice, gm. 
Ruda Maleniecka, Rafał Zioło – Wilczyce, Ste-
fan Pacak – Cierchy, gm. Mniów, Grzegorz 
Wąś, Pierzchnianka,  gm. Pierzchnica, Antoni 
Gardynik – Kochów, gm. Opatów,  Elżbieta 
Bebło – Ryłowice, gm. Samborzec, Krzysztof 
Sadowski – Tyniec Kolonia, gm. Oksa,  Da-
nuta Bień – Lasocin, gm. Ożarów,  Jadwiga 
Markiewicz – Gadka, gm. Mirzec, Marian 
Rola – Sieńsko, gm. Słupia Jędrzejowska, 
Grzegorz Przęzak – Szczytniki, gm. Wiślica, 
Wiesław Fąfara – Lipiny, gm. Raków, Marian 
Woś – Lipowica, gm. Chęciny, Adam Wójcik 
– Łysaków Pod Lasem, gm. Jędrzejów, Maria 
Grząba – Prząsław Mały, gm. Jędrzejów, Mar-
ta Maciantowicka – Wilanów, gm. Jędrzejów, 
Grażyna Zielonka – Smyków, gm. Daleszyce, 
Jan Adach – Kajetanów, gm. Zagnańsk, Sta-
nisław Serafin – Kwasów, gm. Pacanów, Ha-
lina Malinowska – Oblekoń, gm. Pacanów, 
Zbigniew Wojciechowski – Zagrody, gm. 
Staszów, Wojciech Gądek, Wodzisław,  Kazi-
mierz Wojtaś – Zagórzyce, gm. Pińczów, Je-

rzy Nogaj – Julianów, gm. Ożarów, Wiesława 
Kozieł – Rzepin Drugi, gm. Pawłów, Krystyna 
Niechciał – Czepiec, gm. Sędziszów, Regina 
Kuś – Wzdół-Parcele, gm. Bodzentyn, Adam 
Anadziałek – Lechówek, gm. Łagów, Dorota 
Dudek – Chlewska Wola, gm. Moskorzew, Ry-
szard Śliwiński – Bichniów, gm. Secemin, Ro-
man Cichoń – Sośniczany, gm. Koprzywnica, 
Ryszard Januchta – Brzezinki, gm. Masłów, 
Beata Gierczyńska – Brody, gm. Końskie, 
Krzysztof Górski – Pomorzany, gm. Końskie, 
Danuta Krakowiak – Młynek Nieświński, gm. 
Końskie,  Ewa Lasota – Barycz, gm. Końskie, 
Janusz Abudziński – Słupcza, gm. Dwikozy, 
Danuta Jedynak – Błotnica, gm. Stąporków, 
Zofia Mendak – Psary-Podłazy, Bodzentyn,  
Edward Bugajski – Piotrów, gm. Waśniów.

Pan Roman Cichoń godnie prezentował 
Miasto i Gminę Koprzywnica, a jego pobyt 
w Wąchocku i uczestnictwo w zmaganiach 
podczas XVI  Krajowego Turnieju Sołty-
sów, było swoistą promocją naszej Małej 
Ojczyzny.

Szczykutowicz, Tomasz. Gazeta Internetowa  
,,Kronika Wąchocka”, wachock.info

OBÓZ EDUKACYJNY 
Młodzi Liderzy Obszarów Wiejskich  
w powiecie sandomierskim

Targi Agrotravel 2013
Szeroka oferta wypoczynku na ło-

nie natury, prezentacje regionów, sma-
kołyki lokalnej kuchni, feeria kolorów 
i dźwięków. Tak co roku, witają swoich 
gości Międzynarodowe Targi Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. 
Tegoroczna edycja, zgromadziła 167 wy-
stawców z kraju i zagranicy. 

Jak co roku, podczas targów moż-
na było poznać wyjątkowość polskiej 
wsi i jej atrakcje. Podczas targów, swoją 
ofertę zademonstrowało 167 wystawców 
z Polski, Finlandii, Słowacji, Węgier, Li-
twy i Algierii. 

Sandomierszczyznę promowała LGD 
wraz z lokalnymi wystawcami, nie zabra-
kło tam koprzywnickiego akcentu, co jest 
zasługą  pań z KGW Błonie, które  przy-
gotowały aż 9. rodzajów wyrobów pie-
karniczych.

Młodzi liderzy wrócili do domu pełni wra-
żeń z pobytu na ziemi sandomierskiej oraz 
z mnóstwem prac wykonanych samodzielnie 
podczas warsztatów plastycznych.

Agnieszka Szczucińska
lz
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W środę, 26 września, na sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy Koprzywnica odbyła się de-
bata społeczna dotycząca poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców orga-
nizowana przez Komendę Powiato-
wą Policji w Sandomierzu. 

Debatę poprowadzili: Pierwszy 
Zastępca Komendanta Powiatowe-
go Policji w Sandomierzu nadkom. 
mgr Piotr Deroń, Burmistrz MiG 
Koprzywnica p. Marek Jońca oraz 
Komendant Komisariatu Policji 
w Koprzywnicy asp. szt. Andrzej 
Furman. W spotkaniu uczestni-
czyli przedstawiciele samorządów 
z Klimontowa, Samborca, Łoniowa 
i Koprzywnicy, dyrektorzy Szkół, 
Domów Kultury, nauczyciele, ko-
mendanci OSP oraz dzielnicowi. 

chętnie korzystali z kąpieliska przy 
zalewie koprzywnickim. Ratownicy 
prowadzili darmowe lekcje nauki 
pływania, pod ich okiem odbywały 
się także mecze siatkówki plażowej 
i turnieje szachowe.

MGOKiS dla dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych przygotował 
szeroką ofertę zajęć np. warsztaty 
teatru ognia (nadal trwają), warszta-
ty plastyczne, warsztaty decoupage 
czy koncerty nad zalewem. W ple-
nerze na scenie zagrał folkowy ze-
spół Kipikasza, a poezję śpiewaną 
zaprezentował Andrzej Kozera. 

W czasie wakacji każdy mógł 
skorzystać z zaproponowanych za-
jęć, zdobyć nowe doświadczenia 
oraz miło spędzić wolny czas.

lz

17 lipca w świetlicy w Dmo-
sicach odbyły się zajęcia pla-
styczne, w których uczestniczyło 
piętnaścioro dzieci w wieku 7-14 
lat. Zajęcia prowadziła Hele-
na Pilecka plastyk z MGOKiS 
w Koprzywnicy. Tematem za-
jęć był podwodny świat – praca 
zbiorowa wykonywana techni-
ką kolażu czyli barwnych wy-
klejanek z różnych materiałów 
(folie samoprzylepne, kolorowe 
tekturki, itp.) Wszelkie organizmy 
świata podwodnego wykonane 
przez dzieci naklejano na 
płaszczyzny namalowanej wody. 
Trzy godziny (z krótką przerwą 
na placu przy świetlicy) zajęć 
przyniosły efekt, który sprawił sa-
tysfakcję twórcom i pełny podziw 
oglądających zakończona pracę. 
Realizacja kolażu ,,podwodny 
świat” przyniósł tak wiele radości 
dzieciom w Dmosicach, że po-
wtórzyliśmy go na zajęciach 
plastycznych w Domu Kultury 
w Koprzywnicy w dn. 22 lipca 
2013r. Uczestniczyło w nim  sze-
ścioro dzieci w wieku do 6 do 13 
lat. Powstał piękny kolaż, gdyż 
i technika i temat nasuwają wy-
konującym je dzieciom mnóstwo 
pomysłów.

Debata o bezpieczeństwie

Dyskusja tyczyła się istniejących 
zagrożeń wśród społeczeństwa 
oraz sposobów ich eliminowania. 
Istotnym celem debaty było zdia-
gnozowanie potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców w zakresie poczucia 
bezpieczeństwa. Podczas debaty 

była możliwość wymiany informacji, 
pomiędzy samorządami, szkołami 
i innymi instytucjami działającymi 
na terenie powiatu, dotyczących 
niebezpieczeństwa oraz kreatyw-
nych sposobów jego eliminowania.

lz

Wakacyjne spotkania 
z plastyką

Następnym wakacyjnym spo-
tkaniem był rysunkowy plener 
dla uczestniczek Klubu Plastyka 
Amatora działającego od 3 lat 
przy DK w Koprzywnicy. Pięć 
pań spotkało się w sobotę 20 lip-
ca 2013r. w plenerze. Tematem 
rysunków wykonywanych przez 
amatorów – plastyków były so-
sny. Szkice drzew wykonano 
ołówkiem, cienkopisem i paste-
lem. Są to raczej ,,szkice robo-
cze” a nie gotowe prace. Bardzo 
ważna jest obserwacja ,,obiektu” 
w plenerze i rysowanie dla zdo-
bycia wprawy.

H. Pilecka

Wakacje w Koprzywnicy
Wakacyjny letni czas sprzyja 

wyjazdom, wycieczkom oraz let-
niej turystyce. Wiele osób z naszej 
gminy wyjeżdża w ciekawe zakątki 
Polski i świata, ale mnóstwo ludzi 
uważa Koprzywnicę za taki właśnie 
zakątek. Lipcowa piękna aura sprzy-
jała plażowiczom, którzy bardzo 

Relikwie św. Maksymiliana 
już w Postronnej

14 sierpnia w miejscowości Postronna odbył się odpust ku czci św. 
Maksymiliana. Mszę św. sprawował Ks. Andrzej Chuchnowski. We 
mszy odpustowej udział wzięli również: Ks. Proboszcz Jerzy Burek, 
Ks. Rafał Borycki, Ks. Szymon Krasula, Ks. Mariusz Krasula oraz Ks. 
Krystian Kusztyb.

W kaplicy poświęcono relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
przywiezione z Watykanu przez Siostrę Prezentkę Jadwigę Dąbrow-
ską. Siostra Jadwiga, która pochodzi z Postronnej, w  tym roku ob-
chodzi Jubileusz 25-lecia Ślubów Zakonnych i z tej okazji w kaplicy 
w Postronnej, 18 sierpnia odbyła się uroczysta suma.

Maria Lachtara
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Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy

W dniu 13.09.2013 r. w Szkole Podstawo-
wej im. Władysława Jasińskiego w Koprzywni-
cy odbyło się spotkanie uczniów kl. O-I z poli-
cjantami  z Posterunku Policji w Koprzywnicy, 
którzy przybyli na zaproszenie wychowaw-
ców klas. Głównym tematem spotkania była 
problematyka bezpieczeństwa. Podczas spo-
tkania policjanci przekazali uczniom wiele 
cennych  informacji dotyczących bezpieczeń-
stwa:
• w ruchu drogowym
• w Internecie 
• w kontaktach z obcymi 
• podczas zabawy 
• w drodze do i ze szkoły 

Dzieci zostały uwrażliwione na potrze-
bę bycia widocznym na drodze , czemu słu-
żyć mają elementy odblaskowe, które każ-
dy z uczniów dostał w prezencie. Ten mały 
element, jak mówił pan policjant, może nie-
jednokrotnie uratować życie. Dzięki temu 
spotkaniu uczniowie mogli zdobyć ważne 
informacje oraz wiadomości z zakresu sze-
roko rozumianego bezpieczeństwa w inny, 
odmienny od codziennego sposób. Dzieci 

Uczniowie klas IV szkoły podstawo-
wej w Koprzywnicy rozpoczęli realizację 
projektu: „Opracowanie i upowszechnie-
nie innowacyjnego programu nauczania 
interdyscyplinarnego z przedmiotów ma-
tematyczno-przyrodniczych, informatycz-
nych i technicznych dla uczniów klas IV-VI 
szkół podstawowych”.  

Celem projektu jest zwiększenie efek-
tywności kształcenia w ramach II etatu 
edukacyjnego w zakresie przyrody, ma-
tematyki, zajęć komputerowych i zajęć 
technicznych poprzez opracowanie i upo-
wszechnienie innowacyjnego programu 
nauczania interdyscyplinarnego. W pro-
jekcie bierze udział 50 szkół podstawo-
wych z województwa świętokrzyskiego 
i mazowieckiego. Dla potrzeb projektu 
nasza szkoła otrzymała niezbędny sprzęt 
i oprzyrządowanie do przedmiotów mate-

20 września 2013 r. uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Koprzywnicy pod opieką na-
uczycieli wzięli udział w sprzątaniu najbliższej 
okolicy szkoły, przyłączając się w ten sposób 
do tegorocznej  akcji „Sprzątania Świata”. Naj-
młodsi uczniowie porządkowali  boisko szkol-
ne i najbliższe uliczki prowadzące do szkoły, 
natomiast starsi sprzątali ulicę Sportową, teren  
pobliskiego lasu i okolice zalewu. 

„Turniej Orlika” o Puchar Donalda Tu-
ska na szczeblu gminnym rocznika 2000, 
2001 odbył się w dniu 12.09.2013 w Sam-
borcu. Udział wzięło 5 drużyn z różnych 
gmin, a mianowicie drużyna z Samborca, 

INNOWACYJNY PROGRAM 
nauczania interdyscyplinarnego

matyczno-przyrodniczych, technicznych 
i informatycznych o wartości ok. 45 tys. zł. 

Na pewno wpłynie to na podniesienie 
jakości kształcenia i uatrakcyjnienie zajęć 
szkolnych na przedmiotach objętych pro-
jektem. 

Barbara Miklas  

HARCERSKI START 2013 w SANDOMIERZU
15 września 2013 r. zuchy z 15 Gromady 

Zuchowej „Przyjaciele Lasu” ze Szkoły Pod-
stawowej im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy 
pod opieką drużynowej Ewy Dziuby, wraz 
z innymi harcerzami Hufca ZHP Sandomierz, 
oficjalnie rozpoczęły nowy rok harcerski 
2013/2014.

Po uroczystym powitaniu na brać har-
cerską i zuchową czekały wspaniałe atrakcje 
wzbogacone walorami edukacyjnymi. Naj-
pierw gra uliczna, która pozwoliła poznać 

dzieje tego królewskiego miasta i wspólna 
wędrówka po jego zabytkowej części. Następ-
nie udział w imprezie pod nazwą „Promocja 
zdrowego stylu życia przez sport i rekreację”, 
która miała miejsce na Bulwarze J. Piłsudskie-
go, gdzie zuchy degustowały regionalne sma-
kołyki oraz zdrową żywność. 

Dzień zakończyła radosna zabawa w „we-
sołym miasteczku”. Z całą pewnością była to 
ciekawa i rozwijająca impreza.

phm. Ewa Dziuba

Sport to zdrowie Koprzywnicy, Zawierzbia, Wilczyc i Cho-
brzan.

 
1 miejsce zajęły Wilczyce
2 miejsce Samborzec
3 miejsce SP Koprzywnica

W. Mrozik

Sprzątanie świata – pod hasłem 
„ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ”

Po zakończeniu akcji zgromadzone worki 
ze śmieciami  zostały odebrane przez  Ekolo-
giczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.  

Udział naszej szkoły w kolejnej akcji 
„Sprzątania świata” był pretekstem do tego, 
żeby każdego dnia, na nowo odpowiedzial-
nie korzystać i chronić najbliższe środowisko 
przyrodnicze.

Barbara Miklas

Goście w kl. 0 - I

z zaangażowaniem uczestniczyły w spo-
tkaniu, o czym świadczyła „lawina pytań” 
skierowana do gości. Dla uczniów naszej 
szkoły była ciekawa forma zdobywania  
i utrwalania wiedzy na temat bezpieczeństwa 
. 

Wychowawca klasy O ,,a’’ 
Bożena Grzyb 
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Międzyzdroje to kolejne miejsce na pol-
skim wybrzeżu, które odwiedzili uczniowie 
klasy sportowej Szkoły Podstawowej w Niedź-
wicach. Czas od 12 do 22 sierpnia 2013 roku 
przepełniony był treningami sportowymi 
i zwiedzaniem interesujących miejsc. Ucznio-
wie odbyli cztery całodniowe wycieczki:

Międzyzdroje to pierwsze miejsce które 
zwiedzili uczniowie. Zachwyciło ich piękne 
molo, aleja gwiazd, punkt widokowy - Kaw-
cza Góra oraz Zagroda Pokazowa Żubrów 
w sercu Wolińskiego Parku Narodowego;

W Świnoujściu uczniowie widzieli Fort 
Gerharda (gdzie  na własnej skórze poczuli 

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła 
Podstawowa im. Władysława Jasińskiego 
w Koprzywnicy przystąpiła do realiza-
cji drugiej edycji nowatorskiego projektu 
„Internetowy Teatr TVP dla szkół”. Jest to  
telewizyjna inicjatywa wykorzystująca no-
woczesną technologię jako sposób dotarcia 
ze sztuką teatralną na wysokim poziomie 
do masowej młodej widowni. Odbiorcą 
teatralnych wydarzeń są uczniowie róż-
nego typu szkół położonych daleko od 
wielkomiejskich ośrodków kulturalnych 
i artystycznych. Grany na żywo spektakl 
odbierany jest w tym samym czasie przez 
kilkutysięczną uczniowską społeczność 
w całej Polsce za pośrednictwem kodowa-
nej transmisji internetowej. Ważnym aspek-
tem projektu jest wzbogacenie i urozmaice-
nie szkolnych zajęć, edukacja artystyczna 

Internetowy Teatr TVP dla szkół
i pobudzanie nawyku korzystania z życia kul-
turalnego wśród młodych odbiorców. 

20 września 2013r o godz. 10.00 ucznio-
wie klas II i III naszej szkoły mieli już okazję 
uczestniczyć w transmisji na żywo spektaklu 
pt. „Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego 
niemądrych braciszkach” z Wrocławskie-
go Teatru Edukacji Artenes. Był to pierwszy 
w Polsce spektakl o tematyce ekonomicznej 
przeznaczony dla szkół podstawowych. Poka-
zał dzieciom jak od najmłodszych lat świado-
mie i rozsądnie zarządzać funduszami tak, by 
nie popaść w spiralę długu. Jak być kreatyw-
nym i pomnażać fundusze. 

Uczniowie z ciekawością obejrzeli przed-
stawienie, niemniej jednak muszą się jeszcze 
wiele nauczyć, by rzeczywiście ta nowa forma 
odbioru sztuki teatralnej pozwoliła im praw-
dziwie przeżywać autentyczną grę aktorską.

Barbara Sulicka

HEJ MORZE, POLSKIE MORZE...

smak wojskowej służby, przeszli przyspieszo-
ny kurs musztry oraz przeżyli próbę ciemności 
w magazynach amunicji wojskowej), latarnię 
morska, Promem Bielikiem odbyli rejs z jed-
nej części miasta do drugiej, punkt widokowy 
Wzgórze Zielonka w Lubinie, Jezioro Turkuso-
we w Wapnicy, Bunkier V3w Wicku;

Ahlbeck – to miasto w Niemczech na wy-
spie Uznam w  którym uczniowie odwiedzi-
li Termy Bałtyckie, byli na promenadzie i na 
molo;

Skansen Słowian i Wikingów położony na 
wyspie Wolin, gdzie zapoznali się z kulturą, 
obyczajami, budownictwem i metodami walki.

Obowiązkowym elementem wyjazdów są 
zawsze zawody i konkursy sportowe.  W tym 
roku były to:

• zawody w plażowej  piłce siatkowej;
• turniej tenisa stołowego;
• zawody łucznicze;
• duathlon  (jazda na rowerze, bieg);
• konkurs warcabowy.

Zwycięzcom nagrody wręczy dyrektor 
szkoły i zaproszeni goście podczas uroczyste-
go rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.

Wszystko co dobre szybko się kończy, 

więc i obóz dobiegł końca, trzeba było wra-
cać do domów, jednak moc wrażeń na długo 
pozostanie w pamięci uczestników. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do zor-
ganizowani obozu sportowego a mianowicie 
pracownikom Urzędu Marszałkowskiego woj. 
świętokrzyskiego,  Prezesowi i kierownictwu 
Pilkington  Automotive  Poland w Sandomie-
rzu,  pracownikom Urzędu Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy, dyrekcji szkoły, rodzicom 
i UKS Junior Niedźwice składamy serdeczne 
podziękowania. 

Uczestnicy obozu sportowego
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

WYCIECZKA 
W GÓRY 
ŚWIĘTOKRZYSKIE

16 września 2013r. pomimo bardzo 
zmiennej pogody uczniowie klas IV-VI Szkoły 
Podstawowej w Niedźwicach wraz z wycho-
wawcami wybrali się na wycieczkę w Góry 
Świętokrzyskie. Wędrówka rozpoczęła się 
w Nowej Słupi, gdzie wraz z pracownikiem 
ŚPN, który przybliżał tajniki przyrody  uda-
liśmy się Drogą Królewską na Święty Krzyż, 
gdzie oczywiście obowiązkowym punktem 
było Multimedialne Muzeum Przyrodnicze, 
platforma widokowa na gołoborzu, sanktu-
arium i krypta Jeremiego Korybuta Wiśnio-
wieckiego. 

Następnie udaliśmy się do Kielc i zwie-
dzaliśmy Muzeum Lat Szkolnych Stefana Że-
romskiego, który jest patronem naszej szkoły. 
Uczniowie z zaciekawieniem słuchali pani 
przewodnik, która prezentowała fakty z ży-
cia pisarza i pokazywała  ówczesne przybory 
szkolne tj. drewniany tornister, piórnik również 
drewniany, kałamarze i dużych rozmiarów 
dzienniki. Ostatnim punktem wycieczki było 
zwiedzanie rezerwatu przyrody nieożywionej 
„Kadzielnia”.

Pobyt w „sercu” Gór Świętokrzyskich był 
odpowiedzią na pytanie „skąd wywodzi się 
nazwa naszego województwa?”.

Elżbieta Król
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20 września 2013r. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Niedźwicach włączyli się w ogól-
nopolską akcję „Sprzątanie Świata”. 

Klasy I-III sprzątały  najbliższy teren  szkoły, 
natomiast klasy starsze udały sie wzdłuż dróg 

13 czerwca 2013r. nasi młodsi uczniowie 
zwiedzali dawną stolicę Polski - Kraków. Wśród 
atrakcji wyjazdu było spotkanie z egzotyczny-
mi zwierzętami w ZOO. Spacer po starówce, 
zwiedzanie Wawelu, zejście do Smoczej Jamy 
i zakupy w Sukiennicach. Wycieczka bardzo 
się udała, gdyż dopisała nam pogoda, a uczest-
nicy to najlepsze „dzieciaki” pod słońcem. Jed-
nym słowem było super!

opiekunowie

WYCIECZKA DO KRAKOWA!!!

Początek wakacji okazał się niezwykle 
emocjonujący dla uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Niedźwicach. Dnia 4 września 2013r. 
doszedł do skutku długo oczekiwany wyjazd 
do Sandomierza na spotkanie z jednym z naj-
bardziej znanych polskich aktorów – Arturem 
Żmijewskim – filmowym ojcem Mateuszem. 

Uczniowie ,,na żywo” mogli  zobaczyć, jak 
wygląda praca ekipy filmowej, kręcenie zdjęć 
i to, co ich najbardziej interesowało, gra akto-
rów. 

Mimo iż policja skutecznie pilnowała Ryn-
ku Starego Miasta, gdzie kręcono zdjęcia, to 
jednak mnóstwo ludzi próbowało choć przez 
chwilę popatrzeć na plan filmowy i występują-
cych w serialu aktorów. Nam udało się znacz-
nie więcej. Nie tylko obserwowaliśmy poczy-
nania filmowców, nie tylko zrobiliśmy sobie 
pamiątkowe zdjęcia z Arturem Żmijewskim, 
my po prostu zagraliśmy w filmie!

Przypadła nam rola, którą znakomicie 
umiemy, mianowicie szkolnej wycieczki. Pan 
dyrektor Krzysztof Chmielowiec zagrał prze-
wodnika po Sandomierzu, nasi nauczyciele, 
opiekunów, my zaś zafascynowanych wido-

kiem ratusza wycieczkowiczów. To, co wy-
dawało nam się łatwe, wcale takie proste nie 
było. Aż dziewięć razy powtarzaliśmy ujęcie. 
Reżyser ciągle coś zmieniał, ulepszał i popra-
wiał. Po dwóch godzinach wreszcie był zado-
wolony z nakręconych zdjęć, a my doszliśmy 
do wniosku, że praca aktora wcale nie jest taka 
łatwa i przyjemna. 

Wycieczka i udział w filmie dostarczyły 
nam niesamowitych wrażeń. Nie zdarza się 
przecież często z bliska obserwować, jak wy-
gląda praca na planie filmowym. Po wakacjach 
mamy zaplanowane jeszcze jedno spotkanie 
z ekipą realizującą ,, Ojca Mateusza”, by  lepiej 
poznać tajniki kręcenia filmu.  Jedno wiemy na 
pewno. Będziemy z pewnością oglądać każdy 
nowy odcinek serialu, żeby sprawdzić, jak wy-
padliśmy w naszej pierwszej, debiutanckiej roli.

Pragniemy podziękować burmistrzowi 
Sandomierza Panu Jerzemu Borowskiemu 
i zastępcy burmistrza Pani Ewie Kondek za 
umożliwienie nam spotkania z twórcami „Ojca 
Mateusza”. 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 
Sylwia Sado, Roman Pruś

Na planie filmowym 
z ojcem Mateuszem

OGÓLNOPOLSKA AKCJA 

,,SPRZĄTANIE ŚWIATA”
w kierunku Trzykós, Beszyc i Zbigniewic. Ak-
cja miała na celu zwrócenie uwagi dzieciom na 
codzienną czystość najbliższego środowiska. 
Podsumowaniem akcji było niestety zebranie 
sporej ilości worków ze śmieciami.

Elżbieta Król
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Wakacje na wsi wcale nie muszą 
być monotonne i nudne o czym mo-
gli się przekonać mieszkańcy Dmo-
sic. W tym roku rozpoczęły się one 
wyjątkowo wspaniale. Dzięki inicja-
tywie stowarzyszenia „Nasze Dmo-
sice” oraz środkom jakie udało się 
stowarzyszeniu pozyskać w ramach 
projektu oraz od sponsorów indywi-
dualnych mógł w naszej wsi odbyć 
się festyn rodzinny. Impreza miała 
miejsce 29 czerwca bieżącego roku 
na placu świetlicy wiejskiej.

Dzieci świetnie się bawiły a wraz 
z nimi rodzice i oczywiście przy-
byli goście. Śmiechom i radości nie 
było końca. Dzieci przygotowały 
krótki program artystyczny: były 
gry, zabawy i oczywiście wspaniałe 
nagrody. Naszą imprezę uświetni-
li swą obecnością szacowni goście 
pan  burmistrz Marek Jońca, gmin-
ny komendant straży pożarnej pan 
Stefan Chmielowiec oraz zawsze 
przychylni nam prezenterzy radia Le-
liwa panowie Piotr Żak i Wojciech 
Janczura. Wszystkim im serdecznie 
dziękujemy za przybycie. Chcieliśmy 
w tym miejscu podziękować również 
panu Pawłowi Ćwiertniewskiemu 
właścicielowi firmy Maxipol, gdyż 
dzięki jego ofiarności oraz pracy 
panów Jacka Szymańskiego i Seba-
stiana Sygneta powstał piękny grill, 
który przez wiele lat służył będzie 
mieszkańcom naszej wsi. 

W ramach tego samego projektu 
dnia 6 lipca odbyła się wycieczka 
w Góry Świętokrzyskie  mająca na 
celu uświadomienie dzieciom jak 

Pierwszym punktem wyjazdu 
był XVIII-wieczny Dwór w Śmiłowie 
(gm. Ożarów) gdzie uczestnicy zwie-
dzili Muzeum Wnętrz. Dużą atrakcją 
było kolejne odwiedzane miejsce, 
a mianowicie fabryka porcelany – 
Żywe Muzeum Porcelany w Ćmie-
lowie oraz sklep firmowy z porce-
lana użytkową. Trasa zaplanowana 
została również przez miejscowość 
Maksymilianów gdzie zwiedzana 

Odkrywamy Województwo ŚwiętokrzyskieW ostatnią sobotę września 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy zorganizo-
wał wyjazd studyjny dla lokalnych 
twórców z terenu gminy. Trasa wy-
jazdu obejmowała miejscowości 
województwa świętokrzyskiego. 

została zagroda garncarska. Nasza 
grupa mogła zapoznać się z jednym 
z najstarszych rzemiosł; z rękodziel-
niczym wyrobem naczyń codzien-
nego użytku. 

Niecodzienną atrakcją był po-
kaz tradycyjnego pieczenia chleba 
w piecu chlebowym w agroturystycz-
no - ekologicznym gospodarstwie 
„U Zosi”. Czekając na ciepły i świeży 
chleb, uczestnicy zasiedli do przygo-
towanego w sposób tradycyjny i eko-
logiczny regionalnego obiadu. 

Ostrowiec Świętokrzyski, Szew-
na i Lechów były to kolejne punkty 
wyjazdu studyjnego. W Ostrowcu 

uczestnicy zapoznali się z pracą wy-
konywaną w Galerii Przedmiotu czyli 
w pracowni oprawiania w ramy obra-
zów i haftów. Przeróżne jednoroczne 
i kilkuletnie krzewy ozdobne, jak rów-
nież sadzonki można było podziwiać 
oraz kupić w Szewnej. Zaś z Lecho-
wa (gm. Bieliny) z gospodarstwa agro-
turystycznego i pracowni ceramiki 
artystycznej, uczestnicy wyjechali 
z ręcznie zdobionymi przez artystów 
niezwykłymi pamiątkami. 

Dziękujemy wszystkim za mile 
spędzony dzień oraz zapraszamy do 
kolejnego wyjazdu studyjnego.

ao

Nasze Dmosice

wiele pięknych miejsc kryje nasza 
świętokrzyska ziemia „Świętokrzy-
skie jakie cudne gdzie jest taki drugi 
kraj tu przeżyjesz chwile cudne tu 
przeżyjesz szczęścia raj…”. Zamek 
w Chęcinach, jaskinia raj, Kadzielnia, 
Nowa Słupia oraz  Kałków to szlak 
tej wycieczki, która była bardzo uda-
na i na długo pozostanie w pamięci 
jej uczestników.

W tym miejscu wspomnieć 
należy również o nowo powstałym 
w Dmosicach, a prezentowanym już 
w tym piśmie młodzieżowym zastę-
pie straży pożarnej, który aktywnie 
uczestniczy w życiu społecznym 
naszej wsi. Mali strażacy nie gaszą 
jeszcze pożarów, ale poprzez swoje 
uczestnictwo  w różnych uroczysto-
ściach  parafialnych i gminnych  god-

nie ją reprezentują wzbudzając za-
chwyt i zazdrość u innych strażaków. 
Bo przecież nie sztuką jest usiąść na 
ławce przed domem nie robiąc nic, 
sztuką jest zaktywizować dzieci 
i młodzież co właśnie świetnie udaje 
się władzom stowarzyszenia „Nasze 
Dmosice”.

Mamy nadzieję, że jeszcze wiele 
wspaniałych i udanych inicjatyw 
przed nimi. Ważną sprawą jest bo-
wiem to, by budować nie tylko to co 
trwałe i materialne, ale ważniejszą 
rzecz stanowi pamięć przyszłych 
pokoleń. Zastanówmy się wszyscy 
czasami czym byłby człowiek bez 
swojej przeszłości i bez marzeń, 
i nie podcinajmy skrzydeł tym, któ-
rzy chcą latać.

ELKA  

GRZYBOBRANIE
MGOKiS 

ogłasza konkurs 
dla 

GRZYBIARZY 

Pochwal się najwięk-
szym okazem znale-
zionym w lesie. Przy-
nieś go i pokaż w DK. 

Nagroda 
czeka na zwycięzcę
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Marian Bogdański 
Z wykształcenia jest muzykiem - perkusi-

stą. Urodził się w Koprzywnicy, a dzieciństwo 
spędził w Ruszczy k. Sulisławic. W 1999 r. 
ukończył Akademię Muzyczną na specjal-
ności instrumenty perkusyjne, jest również 
absolwentem Akademii Teologicznej  wy-
działu sztuki sakralnej w Krakowie. Pracował 
w teatrze muzycznym w Gliwicach, a także 
w szkolnictwie. Był nauczycielem w szkole 
muzycznej w Ostrowcu. 

Obecnie jest na wcześniejszej emery-
turze. Zajmuje się rzeźbą, którą wykonuje 
w pracowni urządzonej w ogródku dział-
kowym w altance własnego ogrodu dział-

kowego w Kielcach. Swoje prace wystawiał 
m.in. w Kielcach, Sandomierzu, Krakowie, 
Ostrowcu, Opocznie, Piotrkowie Trybunal-
skim i Starachowicach. Brał udział w plene-
rach plastycznych, m.in. w Łagowie, Mie-
dzianej Górze, Pińczowie. Podczas pleneru 
rzeźbiarskiego w Koprzywnicy wykonał figu-
rę Bł. Wincentego Kadłubka.

Krzysztof Czerwiak
Jest artystą plastykiem, rzeźbiarzem oraz 

wikliniarzem. Urodził się w 1961r. w Stalo-
wej Woli. W 1981r. ukończył kierunek wy-
stawiennictwo w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych w Jarosławiu. Następnie stu-
diował rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie – w pracowni prof. Hajdeckiego. 
Jego praca dyplomowa to projekt pomnika 

pułkownika Dąbka dla Stalowej Woli. Po 
studiach odbył służbę wojskową, po której 
wrócił do rodzinnej Stalowej Woli i zajął się 
własną twórczością, a także pracował w san-
domierskim Biurze Wystaw Artystycznych. 
Uczył również plastyki w Szkole Podstawo-
wej w Stalowej Woli. 

Obecnie prowadzi pracownię ceramiki 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Stalowej 
Woli. W dorobku twórczym ma szereg reali-
zacji i projektów plastycznych w Stalowej 
Woli i okolicach. Jest współautorem (wspól-

przydział do  sekcji kulturalno- oświatowej. 
Z racji miejsca i czasu w pracowni plastycz-
nej, między innymi zajmuje się wykonywa-
niem propagandy, najpierw PZPR-owskiej 
a później WRON-u. W wolnym czasie 
malował portrety na zamówienie kolegów 
z wojska. Po służbie wojskowej podjął pracę 
w KiZPS –Siarkopol następnie w TKB- Tar-
nobrzeg. Ożenił się i założył rodzinę. Po 
przemianach gospodarczych i politycznych 
w kraju zakłada działalność gospodarczą, 
zajął się głównie budową domów, a w wol-
nych chwilach ogrodnictwem i pszczelar-
stwem. Zakupił teren w Dymitrowie Dużym 
i wybudował własny dom, jak sam twierdzi 
żartobliwie – tworzy zaplecze dla ,,działal-
ności emerytalnej”. W całym tym czasie co-
raz częściej odczuwał potrzebę tworzenia, 
wyrażania przemyśleń i doświadczeń doty-
czących otaczających go zjawisk.  Wracał 
myślami do ocalałych rysunków przypomi-
nających projekty rzeźb. W ciągu kilku na-
stępnych lat powstało ich klika, głównie jako 
prezenty dla rodziny. 

Tematyka jego prac skłania się do rzeź-
by sakralnej. Jan Milcz uzasadnia to tym, że 
zdolności tkwiące w człowieku pochodzą 
od Stwórcy i Jego ona powinna wyrażać 
oraz wszystko co od Niego pochodzi czyli 
człowieka i otaczającą go naturę. Prywatnie 
chyli czoła przed wszystkimi twórcami lu-
dowymi. Uważa jednocześnie, że wszystko 
inne jest rozpaczliwym wołanie m w pustkę.

Podczas pleneru rzeźbiarskiego w Ko-
przywnicy wykonał postać św. Jakuba.

Władysław Sadłocha 
Urodził się w 1942r. w Wysokach Ma-

łych. Ukończył szkołę podstawową i średnią 
w Krakowie. Studiował na Akademii Rolniczo 
– Technicznej w Olsztynie. Cały czas rysował 
i malował, w wakacje pomagał ojcu przy wy-
konywaniu rzeźb. Jednak jego główną pasją 
jest malarstwo. Mówi – miliony ludzi na świe-
cie widzi to samo inaczej i to jest piękne. Two-
rzy bo tak mu każe serce. W kraju wystawiał 
w wielu miastach począwszy od Krakowa, 
poprzez Warszawę, Olsztyn, Sandomierz, Tar-
nobrzeg, Staszów, Połaniec i dziesiątki innych 
miejscowości, choćby Rytwiany i Szydłów. 
Obecnie mieszka w Staszowie.

,,W pewnym wieku u niektórych ludzi 
ujawniają się pewne talenty. Dobrze, gdy te 
talenty zostają w ciekawy sposób spożytko-

wane. Czy mnie się to w jakiś sposób udało, 
trudno wyrokować. Jedno pamiętam, jak mia-
łem pięć lat narysowałem na kawałku sosno-
wej deski podobiznę cieśli, który pracował 
przy wymianie więźby dachowej naszego 
domu we wsi Wysoki Małe. Artyści, artyści … 
świat dzięki Wam jest taki cudowny i piękny.”

Na potrzeby utworzenia szlaku sakro - 
turystycznego wykonał postać św. Floriana.

Edward Ziarko
Z zawodu górnik, z zamiłowania rzeź-

biarz, malarz, kolekcjoner, skansenowiec, 

Pokłosie pleneru rzeźbiarskiego

Rzeźby powstałe podczas pleneru rzeźbiarskiego w ramach projektu ,,Sakro-turystyczny Szlak Pątniczy Koprzywnica 
Sulisławice” można już podziwiać, ustawione są wzdłuż alei lipowej przy kościele św. Floriana w Koprzywnicy. 26 lipca 
podczas odpustu ku czci św. Anny MGOKiS w Koprzywnicy przy kościele św. Floriana zorganizował uroczysty wernisaż 
wyrzeźbionych prac. Każda  postać  wyrzeźbiona  jest w drzewie lipowym i ma ok. 1,5 m wysokości. 6 listopada rzeźby 
trafią na szlak pątniczy, który zaczyna się na placu zabytkowego pocysterskiego zespołu kościelno – klasztornego w Ko-
przywnicy, następnie prowadzi wzdłuż ul. Floriańskiej  przez Beszyce do Sulisławic.

Na plener do Koprzywnicy przybyło 9. mistrzów dłuta. Oto sylwetki rzeźbiarzy, którzy spędzili z nami wakacyjny 
czas, podczas którego powstały piękne dzieła sztuki. 

nie z e Szczepanem Siudakiem), nagrodzo-
nego wyróżnieniem projektu pomnika Wła-
dysława Sikorskiego. Krzysztof Czerwiak jest 
także autorem kilku tablic pamiątkowych, 
odlanych w brązie, i znajdujących się na 
terenie Stalowej Woli, m.in. na kościele o.o. 
Michalitów, Bronisława Markiewicza, Euge-
niusza Kwiatkowskiego. Krzysztof Czerwiak 
na plenerach organizowanych  przez  Sto-
warzyszenie Artystyczne ,,Wiklina”/wyplata 
również ciekawe rzeczy z wikliny. W czasie 
koprzywnickiego pleneru artysta wyrzeźbił 
postać św. Franciszka.

Marek Habrat
Jest malarzem, rzeźbiarzem i rysowni-

kiem. Urodził się 03.10.1961r. Pracował jako 
młodszy instruktor Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Krośnie. Kilka lat prowadził własną 
działalność gospodarczą o charakterze arty-
stycznym. 

Obecnie maluje i rzeźbi. Uczestniczył 
w wielu wystawach i konkursach m.in. 
w Międzynarodowym Festiwalu Łowieckim 
w Leżajsku, Międzynarodowej Wystawie 
,,Szkatuła”  2007 r. w Nisku, zdobył nagro-
dę na IX Wojewódzkiej Wystawie Malarstwa 
Olejnego w Rzeszowie w 2009r., uzyskał 

wyróżnienie podczas Wojewódzkiego Ba-
nalenie Rzeźby Antoniego Rząsy w 2010r. 
uczestniczył w XII Międzywojewódzkiej 
Wystawie Akwareli im. Mariana Strońskiego 
w 2010r. oraz w Międzywojewódzkim Ple-
nerze Rzeźby Pod Dziedzicem w 2009r. 

Podczas pleneru w Koprzywnicy spod 
jego dłuta wyszła rzeźba św. Anny.

Krzysztof Kołek
Rzeźbiarz i budowlaniec. Urodził się 

22.09.1963r. w Osieku. Tu spędził wcze-
sne dzieciństwo. Od 7. roku życie mieszka 
w Tarnobrzegu. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej edukację kontynuował w Techni-
kum Plastycznym w Jarosławiu. Po czterech 
latach zrezygnował z nauki w tej szkole 
i przeniósł się do Zespołu Szkół Budowla-
nych w Sandomierzu do klasy konserwacji 

zabytków. Następnie uczył się ceramiki 
w Krotoszynie. Po powrocie do Tarnobrzega 
podjął pracę w Siarkopolu jako laborant. Po 
rozwiązaniu  zakładu w Olendrach Krzysztof 
Kołek rozpoczął własną działalność gospo-
darczą w branży ogrodniczej i budowlanej. 
Po 8. latach zawiesił działalność i zajął się 
tylko twórczością własną: plastyką, sztuką 
użytkową, snycerką, stolarką artystyczną i  
rzeźbą sakralną w drewnie. Zajmuje się tez 
malarstwem. Jego prace znajdują się w zbio-
rach prywatnych w kraju i za granicą. Brał 
udział w wystawach indywidualnych i zbio-
rowych. Krzysztof Kołek w czasie pleneru 
sakro-turystycznego wyrzeźbił symboliczną 
postać Pielgrzyma.

Andrzej Kozera
Artysta, malarz, rzeźbiarz, pieśniarz, 

poeta, aktor i animator kultury. Urodził 
się w 1951r. Był solistą zespołu ,,Pastele” 
i legendarnych ,,Dinozaurów”. Brał udział 
w ogólnopolskich plenerach malarskich 
i rzeźbiarskich, także w wystawach zbioro-
wych i indywidualnych, m.in. w Pińczowie, 
Kielcach, Busku, Staszowie, Tarnobrzegu, 
Włoszczowej, Krakowie, Chrobrzu, Jędrze-
jowie, Zawierciu, Chełmie i Włodawie. Jego 
prace znajdują się w zbiorach prywatnych 
nie tylko w kraju ale i za granicą. W 1986 r. 
Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało mu 
prawo wykonywanie zawodu artysty plasty-
ka. Należy do Związku Twórczego Pisarzy 

Polskich – Samodzielna Asocjacja Malarzy 
Regionu Krakowskiego i Związku Artystów 
Plastyków. W 2011r. otrzymał status twórcy. 
Zawodowo związany jest z Pińczowskim 
Domem Kultury,. Jest organizatorem wielu 
ogólnopolskich i międzynarodowych plene-
rów malarskich i rzeźbiarskich.

Podczas tegorocznego pleneru rzeź-
biarskiego w Koprzywnicy w drzewie lipo-
wym wyrzeźbił św. Huberta.

Jan Milcz
Urodził się 28 sierpnia 1960r. w Tar-

nobrzegu. Ojciec Stefan – stolarz, matka 
Józefa – pracownica stolarni w Tarnobrzegu. 
Duchowo związany jest  z dziadkiem Józe-
fem zm. w 1944 (ze strony ojca), który był 
cieślą wiejskim(domy wiejskie), stolarzem 
i rzeźbiarzem (rzeźbione meble, kaplicz-
ki). Jan jako dziecko często siadał na pniu 
do rąbania drewna i strugał kozikiem małe 
postacie w kawałkach drewna. W szkole 
podstawowej jego ukryte zdolności niejed-
nokrotnie wykorzystywano do malowania 
transparentów i plakatów propagandowych. 
W szkole średnie  - budowlanej, zaintere-
sował się amatorsko sztuką. Duże wrażenie 
wywarła na nim sztuka przełomu XIX i XX 
w. Zaczął malować, rysować i pisać poezję. 
Nigdy nie wystawiał swoich prac . Po kilku 
latach prób zniszczył wszystkie prace jako 
wytwory niedojrzałej, naiwnej młodzień-
czej wyobraźni. Ocalało tylko kilka wierszy 
i rysunków w ołówku z 1980 roku. W roku 
1982 został powołany do wojska, gdzie ostał 

budowniczy, właściciel prywatnego muzeum 
– skansenu w Maruszowie gm. Ożarów.

Edward Ziarko urodził się w rodzinie 
chłopskiej w Maruszowie w nadwiślańskiej 
gminie Ożarów. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej w Dębnie (w latach powojennych) 
wyjechał na Śląsk, gdzie związał się z gór-
nictwem. Wtedy też zajął się amatorską 
twórczością plastyczną. Ukończył trzyletnie 
Seminarium Plastyczne przy WOK w Ka-
towicach. Był członkiem grupy plastycznej 
Międzyspółdzielnianego Klubu Inicjatyw Kul-
turalnych w Gliwicach. Działał też w pracow-
ni ORSO przy Liceum Ogólnokształcącym 
w Knurowie. Po przejściu na emeryturę gór-
niczą wrócił w rodzinne strony i po przejęciu 
po rodzicach zagrody w Maruszowie urządził 
w niej galerię autorską ,,Pod Chmurką”, a na-
stępnie skansen Powiśla Ożarowskiego. Do 
2013r. zrekonstruował kilka obiektów dawnej 

ludowej architektury drewnianej: dworek  
ziemiański, stodołę, szkołę wiejską, karczmę, 
chatę. Urządził w tych obiektach stosowne 
ekspozycje muzealne. Jego oryginalną 
placówkę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego uznało za Muzeum Wsi.

Edward Ziarko uprawia tradycyjną rzeź-
bę kamienną, a także tworzy konstrukcje 
przestrzenne inspirowane różnymi kierunka-
mi i tendencjami współczesnej sztuki. W do-
robku wystawienniczym ma udział w wy-
stawach indywidualnych i ekspozycjach 
zbiorowych, w kraju i za granicą. Za swoją 
twórczość otrzymał wyróżnienia i nagrody.

W Koprzywnicy wyrzeźbił postać św. 
Walentego

Józef Żak
Kolejarz, rzeźbiarz, regionalista. Urodził 

się w Grzybowie Szczeglickim (powiat sta-
szowski) w rodzinie chłopskiej. Jego ojciec 
brał udział w walkach PSZ na Zachodzie, 
m.in. walczył pod Monte Casino, co zawa-
żyło w powojennej rzeczywistości polskiej 
o losach jego syna.

Józef Żak od wczesnej młodości wy-
kazywał zamiłowanie do rzeźby w drew-
nie. Pierwszą wystawę zorganizował mu 
jednak dopiero Staszowski Ośrodek Kultury 
w 1989r.. Potem przyszły kolejne. Józef Żak 
zrealizował wiele pełnych rzeźb i płasko-
rzeźb, m.in. cykl pn. Madonny Sandomier-
skie ukazujące wizerunki ikonograficzne 
Matki Boskie z Sanktuariów Maryjnych die-
cezji sandomierskiej. Za swoje prace utrzy-
mane w konwencji tradycyjnej sztuki ludo-
wej zdobył nagrody i wyróżnienia, min. II 
nagrodę w konkursie międzywojewódzkim 
za szopkę, I nagrodę w konkursie „Powstanie 
kościuszkowskie” (Staszów 1990).

Pan Żak zajmuje się także muzealnic-
twem regionalnym, specjalizując się historią 
kolejnictwa. Bada też dzieje regionalnego 
transportu na szynach. Napisał m.in. książkę 
,,Podzwonne dla jędrzejowskiej wąskoto-
rówki”, która to pozycja jest książkową wer-
sją jego pracy magisterskiej. Obecnie pracuje 
nad monografią rodzinnej parafii Szczeglice.

W czasie pleneru w Koprzywnicy wy-
rzeźbił postać branki Doroty Ogrufiny.

Rzeźby powstały  w ramach  projektu „Sacro-turystyczny szlak pątniczy Koprzywnica Sulisławice”, 
realizowanego przez MGOKiS w Koprzywnicy
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   DOM KULTURY 
   W KOPRZYWNICY 

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA
Poniedziałek

 15.00 – zajęcia z Tańca Mażoretkowego – gr. I
 16.30 – zajęcia z Tańca Mażoretkowego – gr. II
 16.00 – próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej
 16.00 – język angielski dla dzieci gr. I
 17.00 – język angielski dla dzieci gr. II
 19.00 – Aerobik Zumba/ Aerobic
 20.00 – Aerobic/ Aerobic Zumba

Wtorek 
 16.00 – teatr ognia (sala górna)
 16.00 – zajęcia taneczne Samba Koprzywnica
 18.30 – zajęcia taneczne dla dorosłych 
   (zajęcia dla początkujących, można zapisać się w każdym 
   etapie trwania kursu)

Środa
 12.30 – zajęcia Klubu Plastyka Amatora
 15.00 – zajęcia Plastyczne dla Dzieci
 16.00 – zajęcia taneczne Black Stars 
 16.00 – treningi Karate
 17.00 – próba zespołu Powiślanie
 19.00 – Aerobik Zumba

Czwartek 
 16.00 – zajęcia taneczne Samba Koprzywnica 

Piątek
 17.00 – treningi Karate
 17.00 – zajęcia taneczne Black Stars (grupa starsza)
 19.15 – Aerobik

Sobota
 8.00 – próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej
 9.00 – nauka gry na instrumentach: keyboard, akordeon, pianino, 
   gitara
 11.30 – spotkania wokalno-teatralne

DOM KULTURY W KOPRZYWNICY
zaprasza na zajęcia muzyczne

 KEYBOARD 
 PIANINO
 AKORDEON
 GITARA

Więcej informacji pod nr telefonów: 15 847-63-22 lub 667-225-118

           Dom Kultury w Koprzywnicy 
             oraz Instruktorzy poszczególnych sekcji 
                     prowadzą zapisy na zajęcia:

• taniec mażoretkowy
• Klub Plastyka Amatora oraz zajęcia plastyczne dla dzieci
• wokalno-teatralne
• Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
• nauka gry na instrumentach muzycznych – keyboard, pianino, 
 akordeon, gitara (dk 15 847-63-22, instruktor 667-225-118)
• taneczne Black Stars (grupa młodsza i starsza)
 (dk 15 847-63-22, instruktor 661-051-391)
• aerobik (dk 15 847-63-22, instruktor 661-051-391)
• aerobik Zumba (dk 15 847-63-22, instruktor  784 956 617)
• język angielski w różnych grupach wiekowych

zapisy w domu kultury prowadzone są 
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00

SZKOŁA TAŃCA 
„SAMBA” 

zaprasza wszystkich dorosłych na kurs 
tańca dla początkujących. Spotka-
nia w każdy wtorek o godz. 18.30 
w Domu Kultury w Koprzywnicy.

Zapraszamy również we wtorki 
i czwartki na zajęcia dla dzieci:

16.00 - 17.00 dzieci początkujące 6-9 lat
17.00- 18.30 grupa zaawansowana

Wszelkie informacje pod numerem 
telefonu 507 785 272

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy
prowadzi nabór na nową formę tańca

TANIEC MAŻORETKOWY
Zajęcia są bezpłatne, przeznaczone dla dziewcząt 
(8-11 lat i 12-18 lat)

Działanie realizowane w ramach projektu 
„Utworzenie i wyposażenie grupy mażoretek 
przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Koprzywnicy” 

Spotkania odbędzie się w poniedziałki od godz. 15.00 w Domu Kultury.

Nowa oferta Domu Kultury w Koprzywnicy

   Profesjonalna Szkoła Biznesu w Tarnobrzegu
   39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 12
   tel.15 823-26-35,fax 15 823-67-90 , 607698708
   e-mail: sekretariat@psb.tarnobrzeg.pl
   www.psb.tarnobrzeg.pl

Nie masz matury,… a chcesz zawód i dyplom ceniony w Unii …
Profesjonalna Szkoła Biznesu w Tarnobrzegu czeka na Ciebie!

Kształcimy dorosłych w systemie zaocznym,  przygotowujemy skutecznie 
do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe OKE.

Zapraszamy - opiekun medyczny - bezpłatnie
opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca 

oraz technik ochrony fizycznej.
Kurs opiekun dzienny oraz opiekunka dziecięca i do pracy w żłobku – rozpoczę-
cie 13.09.2013
Dodatkowo zapraszamy na kursy języków obcych, florystyczne, komputerowe, 
księgowe, kadry i płace, sprzedawca, pracownik administracyjny  i inne.
 Informacje www.psb.tarnobrzeg.pl oraz telefonicznie 15 8232635 i 607698708
Tarnobrzeg ul Wyspiańskiego 12,  I piętro p.101 sekretariat

Rok 2013 rokiem Juliana Tuwima
MGOKiS w Koprzywnicy dn. 21.10.2013r. godz. 9.00 zaprasza na konkurs 
recytatorski dla najmłodszych pt. 

,,W barwnym świecie wierszy Juliana Tuwima” 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu 

w Koprzywnicy zaprasza 
dzieci i młodzież na zajęcia 

taneczne w grupie Black 
Stars w dwóch grupach 

wiekowych:

Grupa młodsza 7-12 lat
– środa godz. 16.00

Grupa starsza 13-18 lat
- piątek godz. 17.00

         SPOTKANIE UCZNIÓW 

MŁODZIEŻOWEJ 
ORKIESTRY DĘTEJ
zajęcia odbywają się w budynku 
domu kultury w Koprzywnicy w 
każdy poniedziałek od godz. 1600

 i w każdą sobotę od godz. 800

Serdecznie zapraszam
kapelmistrz Marek Kosior


