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W niedzielę 6 lipca rozpoczęto sezon kąpielowy nad koprzywnickim zalewem. Plaża 
przy zbiorniku wodnym, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród wypoczywają-
cych. Nad bezpieczeństwem kąpiących się, przez dwa miesiące będą czuwać wykwalifiko-
wani ratownicy. Nowymi atrakcjami, które przybyły w tym roku do dyspozycji plażowiczów 
są rowerki wodne, wizerunek zmieniło również otoczenie, a to za sprawą domków, których 
konstrukcje wtapiają się już w letnią scenerię otoczenia akwenu.

Przypomnijmy, iż inwestycje prowadzone przez UG nad zalewem wykonywane są już 
od 2009 roku. Z każdym sezonem przybywa tu nowych sprzętów, udogodnień dla turystów, 
i urozmaiceń dla wypoczywających. Do tej pory wszystkie inwestycje przeprowadzone nad 
zalewem kosztowały gminę ok. 1 mln zł. Z perspektywy czasu widać  ogrom prac włożo-
nych w rekultywację tego ogromnego turystyczno-rekreacyjnego obiektu.
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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich działające w Rudach Raciborskich, wystą-
piło z inicjatywą aby 25.06.2014 r. na terenie wszystkich gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu, 
w tym i Koprzywnicy, posadzić sadzonki młodych dębów – „potomków” sędziwego dębu „Cy-
sters” z Rud. Dwa lata temu zebrano żołędzie z tego drzewa, z których wyhodowano młode dąb-
ki. Ww. projekt został przedstawiony a następnie zaakceptowany przez o. dr Piotra Chojnickiego 
- Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów. Pięć pierwszych dąbków posadziły na 
swoim terenie gminy cysterskie z Dolnego Śląska 23.05.2014 r. Były to: gmina Kamienna Góra, 
gmina Trzebnica, na terenie Klasztoru Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza 
oraz gminy Kamieniec Ząbkowicki i Bardo. Następne drzewka zostały przekazane do pozosta-
łych gmin cysterskich w czerwcu.

W tym miejscu należy wspomnieć o niemłodym dawcy żołędzi. Dąb „Cysters” z Rud należy 
do elity dębowych pomników przyrody. Wiek – ok. 450 lat i osiągnięty obwód – 715 cm plasują 
go w trzeciej dziesiątce najpotężniejszych dębów szypułkowych w Polsce. Rośnie na terenie 
Pocysterskiego Zespołu Klasztorno - Pałacowego w Rudach. 

W Koprzywnicy, młodą sadzonkę dębu posadzono na terenie trójpoziomowego ogrodu cy-
sterskiego. W wydarzeniu tym uczestniczyły dzieci wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej 
w Koprzywnicy oraz ze Szkoły podstawowej w Gnieszowicach. Ciekawostką jest kapsuła czasu, 
w której umieszczono historyczne pismo podpisane przez Burmistrza Marka Jońcę, jak również 
inne skarby umieszczone w niej przez dzieci informujące o dokonaniu nasadzenia, jak  i o uczest-
nikach biorących w nim udział.

Echo Dnia wybiera 
letnią stolicę 
regionu

Echo Dnia ogłosił plebiscyt na Letnią Stolicę Regionu, do tego miana pretenduje 42 miej-
scowości z województwa świętokrzyskiego. Jedną z nich jest Koprzywnica. Aby oddać głos na 
naszą miejscowość, należy 

wysłać SMS pod nr 71321 o treści stolica.21. 
Głosowanie rozpoczęło się 27 czerwca, natomiast zakończy się w poniedziałek 28 lipca.

O atrakcjach, ciekawych miejscach i obiektach atrakcyjnych turystycznie, znajdujących się 
na terenie Koprzywnicy, informowała redakcję Echa Dnia dyr. MGOKiS w Koprzywnicy p. Alicja 
Stępień. 
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Piknik Parafialny 
„W Cieniu Cysterskiej Jabłoni”

W Koprzywnicy odbył się piknik parafialny „W Cieniu Cysterskiej Jabłoni”. Młodzi i starsi 
oraz całe rodziny spotkały się na parafialno-gminnej imprezie kultywującej cysterskie trady-
cje. Odbył się także konkurs kulinarny pt. „Tradycja zapisana w smaku”.

Po raz kolejny przy pocysterskim kościele w Koprzywnicy odbył się Piknik Cysterski. Po 
wspólnej Mszy św. w przyklasztornych ogrodach odbyło się szereg imprez kulturalnych, sporto-
wych i rodzinnych. Na scenie głównej zaprezentowały się dzieci z koprzywnickiego Przedszko-
la „Pod Sosnami”, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy, 
młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy, grupa 
dziewcząt z dziecięcej scholi parafialnej działającej przy parafii św. Floriana w Koprzywnicy. 
Podczas występów na wspólne biesiadowanie także zapraszały grupy z koprzywnickiego domu 
kultury: zespół Powiślanie, grupa wokalna Włóczykije, taneczna Black Stars, dziewczęca grupa 
Mażoretek. Nietuzinkowy pokaz taneczny zaprezentowała grupa Flame. Przeprowadzony został 
także konkurs kulinarny pt. „Tradycja zapisana w smaku”. W tym roku hasłem przewodnim kon-
kursu były lokalne napitki. Bezkonkurencyjnym zespołem okazali się mieszkańcy Krzcina zdo-
bywając nagrodę główną czyli „Moździerz Mnicha” za przygotowany kwas chlebowy. Bogato 
przygotowany blok sportowy czekał na uczestników pikniku. Wśród konkurencji został przygoto-
wany mecz piłki nożnej, cross rowerowy, biegi sportowe. Zarówno te jak i wiele innych zmagań 
cieszyło się powodzeniem, a konkurujący ze sobą zawodnicy nie zapomnieli o zasadzie fair play.

Atrakcjami jakie towarzyszyły piknikowi były: zwiedzanie kościoła z przewodnikiem, zwie-
dzanie obiektu pocysterskiego za pomocą przygotowanej gry terenowej – Quest, wyjście na 
kościelną wieżę „Kulawkę”, kiermasz rękodzieła i prac malarskich lokalnych artystów, niezwykła 
wystawa modelarska Tomasza Ciacha, zabawy dla dzieci z chustą animacyjną oraz loteria fanto-
wa z cennymi nagrodami. Nagroda główna z loterii fantowej czyli rower górski trafiła do Marcina 
Sabata z Błonia. Piknik zakończyła wspólna modlitwa Apel Jasnogórski.

Organizatorami pikniku były: parafia św. Floriana w Koprzywnicy, Gmina Koprzywnica, Rada 
Miejska w Koprzywnicy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy.

Partnerami pikniku były: Przedszkole „Pod Sosnami” w Koprzywnicy, Szkoła Podstawowa 
im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana 
Pawła II w Koprzywnicy, Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”, wolontariusze i osoby 
prywatne.

www.diecezjasandomierska.pl

W Koprzywnicy dnia 15.06.2014 r., Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywni-
ca Marek Jońca, Rada Miejska w Koprzywnicy, księża z Parafii p.w. św. Floriana 
w Koprzywnicy oraz wszyscy uczestnicy wydarzenia, mszą świętą i uroczystym 
odsłonięcimem tablicy pamięci poświęconej osobie śp. Przemysława Gosiewskiego 
uczcili  pamięć tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Posła na sejm RP. 

Program artystyczny na tę okoliczność wykonała młodzież z ZSO w Koprzyw-
nicy pod kierunkiem p. Beaty Dębowskiej.

W uroczystości uczestniczyła matka Przemysława Gosiewskiego Jadwiga i wielu za-
proszonych gości. Z okazji odsłonięcia tablicy tuż obok niej MGOKiS zorganizował wysta-
wę fotografii pn. ,,Można odejść daleko, być stale być blisko”. Zdjęcia upamiętniały wizyty 
posła na terenie miasta i gminy Koprzywnica.

,,Można odejść daleko 
by stale być blisko”
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Niecodziennym wydarzeniem dla członków teatralnej grupy FLAME z DK w Koprzywnicy, 
był pokaz tańca, kuglarstwa, żonglerki i władania ogniem, podczas tegorocznego Święta Kielc. 
Wydarzenie miało miejsce w nocy z piątku 27 na sobotę 28 lipca 2014r., na Wzgórzu Zam-
kowym w Kielcach. Koprzywnicki Teatr Ognia FLAME reprezentowały Dominika Sarzyńska, 
Joanna Mianowska, Katarzyna Sulicka i Paulina Kopeć wraz z instruktorem  Anną Szlachcińską 
oraz z przedstawicielem DK Małgorzatą Sarzyńską. Oprócz naszej grupy, występowali również 
przedstawiciele kieleckiej grupy Spirala Ognia. 

Przypomnijmy, iż Koprzywnicki Teatr Ognia powstał w ramach realizacji projektu pn. Utwo-
rzenie i wyposażenie grupy ,,Koprzywnicki Teatr Ognia” realizowanego przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, a dofinansowany został z Programu ,,Równać Szanse” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Mło-
dzieży.

Młodzież z Teatru Ognia FLAME wciąż się rozwija i zdobywa nowe umiejętności i doświad-
czenia. 29 czerwca wystąpili w eliminacjach na scenie tanecznej podczas II Edycji Konkursu 
Miasto Młodych Artystów. Na tej scenie prezentowała się także formacja taneczna Black Stars, 
zaś na scenie wokalnej posłuchać można było utworów solowych Karoliny Kołodziej. 

Sobótkowe pląsy nad zalewem
W wakacyjne popołudnie z 23 na 24 czerwca 2014r. w wigilię św. Jana, nad zalewem ko-

przywnickim, spotkali się  przedstawiciele wszystkich grup tematycznych działających przy 
MGOKiS. Spotkanie miało charakter wewnętrznej imprezy, i było swego rodzaju zakończeniem 
zajęć prowadzonych w DK w roku 2013/2014. Dzieci, młodzież i dorośli – cała rodzina Domu 
Kultury, wspólnie prezentowali przygotowany przez siebie program artystyczny, były śpiewy, plą-
sy, wicie wianków, taniec z ogniem. Największą atrakcją wieczoru okazało się ognisko, a upie-
czone w nim kiełbaski wszystkim smakowały jak nigdy.

Wieczorem uwieńczeniem spotkania było puszczanie na wodę wianków uprzednio uwitych 
z kwiatów i ziół polnych. 

„Baw się z nami LGD-ami”
W sobotę 7 czerwca w centrum Kielc po raz drugi odbyła się impreza plenerowa objęta patro-
natem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zatytułowana „Baw się z nami LGD-ami”. 

Pokaz 
Teatru 
Ognia

Spod pomnika Henryka Sienkiewicza 
w kierunku Placu Artystów ruszył korowód 
otwierający sobotnią imprezę, którą przygo-
towało 18 Lokalnych Grup Działania z tere-
nu województwa świętokrzyskiego.  

Wśród Lokalnych Grup Działania nie mo-
gło zabraknąć przedstawicieli Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Sandomierskiej. Specjalne 
ustawione stoiska wzdłuż ulicy Sienkiewi-
cza, na Placu Artystów i mostku nad Silnicą 
pomogły zaprezentować się każdej z grup. 
Na wszystkich przybyłych czekało mnóstwo 
atrakcji od degustacji regionalnych potraw 
przez pokazy sztuki ludowej i walk rycerskich 
aż po popisy taneczno-muzyczne. 

Odwiedzający nasze stoisko mogli za-
poznać się z dorobkiem kulturowym, przy-
rodniczym i historycznym obszaru objęte-
go wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 
przez LGD Ziemi Sandomierskiej, oraz mo-
gli poczęstować się tradycyjnymi wypie-
kami przygotowanymi przez Panie z KGW 
Zbigniewice Kolonia.

Na naszym stoisku można było rów-
nież zobaczyć przepiękne, wykonane wła-
snoręcznie przedmioty w ramach terapii 
zajęciowej przez podopiecznych Fundacji 
LA ZEBRA działającej prężnie w Krzcinie 
w gminie Koprzywnica. 

Wszystkim odwiedzającym stoisko 
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sando-
mierskiej serdecznie dziękujemy !
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3-4 maja 2014r. 
Koprzywnicka Majówka

Maj to dla Polaków wyjątkowy miesiąc, głównie za sprawą obchodzonych w nim świąt pa-
triotycznych. Na początku miesiąca obchodzimy Święto Pracy, później 2. maja Święto Flagi, 3. 
maja święto narodowe czyli obchody uchwalenia Konstytucji 3. Maja, natomiast 4. maja świętują 
wszyscy strażacy, tego dnia czczą swojego patrona św. Floriana.   

W tym roku przypada 223. rocznica uchwalenia przez Sejm Ustawy Rządowej, czyli Konsty-
tucji 3 Maja, która była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalono ją 
na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne, jako rezultat kompromisu 
ze stronnictwem królewskim, była ona wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w 
Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Niestety pomimo deszczu nie odbyło się wiele atrakcj pokazów przygotowanych na ten 
dzień. Były to m.in. pokazy strażackie, konkurencje łucznicze, pokazy karate, taniec ze wstąż-
kami czy mecze piłki siatkowej. Wieczorem gorące rytmy muzyki rozwiały złowrogie chmury, 
a młodzież doskonale bawiła się do późnych godzin nocnych.

Straż pożarna  
Bije dzwon na alarm,
już śpieszą strażacy.
Czasem w nocy – ze snu,
czasem w dzień – do pracy.
Śpieszą na ratunek:
tam płonie zagroda!
Gra trąbka – a czerwień
lśni na samochodach.
Pierwsi na miejscu,
choćby szmat był drogi.
Pryska woda z węża,
syczy żar i ogień.
Gaśnie groźny pożar,
dym ku niebu pnie się.
Dzielna straż pożarna
ludziom pomoc niesie.
  Czesław Janczarski

4 maja 2014r. to Święto Strażaków i to właśnie im poświęcone zostały wszelkie uroczystości 
tego dnia. Pododdziały strażackie zostały uroczyście przeprowadzone przez mażoretki koprzyw-
nickie oraz Młodzieżową Orkiestrę Dętą, z Rynku ulicami Koprzywnicy do kościoła pw. św. Floriana  
w Koprzywnicy na uroczystą mszę św. w intencji strażaków. Po mszy św. zwartym szykiem 
przemaszerowano nad zalew koprzywnicki, na dalszą części uroczystości, podczas której od-
znaczono strażaków OSP. 4 maja był bardzo ważnym dniem dla nowopowstałej, działającej przy 
DK formacji mażoretek. Dla dziewczynek był to pierwszy publiczny występ, który znakomicie 
podkreślił oryginalność i dodał uroczystości niepowtarzalnego charakteru.

Podczas występów scenicznych zaprezentowały się dzieci i młodzież z placówek oświatowych 
z terenu Gminy Koprzywnica, a były  to: dzieci ze Szkoły Podstawowej w Postronnej, przedszkolaki  
z ,,Przedszkola Pod Sosnami”, dzieci ze szkół Podstawowych w Koprzywnicy i Niedźwic, zespół 
EXPANCE z ZSO w Koprzywnicy, Zespół Ludowy Powiślanie oraz Grupa Wokalno-teatralna 
Włóczykije z DK w Koprzywnicy. Wieczorem koncertowały zespoły: SOLARIS, ROXAIT  gwiaz-
da wieczoru AKCENT, a w programie żyj kolorowo zaprezentowała się formacja ,,Gdzie diabeł 
nie może”. 

„Hymn do miłości ojczyzny”
Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe.
Dla ciebie zajadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe!
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal umierać.

    I. Krasicki

W Koprzywnicy uczczono rocznicę święta uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny, w której 
uczestniczyły poczty sztandarowe:

• Poczet Sztandarowy Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica
• Poczet Sztandarowy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Po-

litycznych
• Poczet Sztandarowy Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koprzywnicy
• Poczet Sztandarowy Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbigniewicach
• Poczet Sztandarowy Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieszowicach
• Poczet Sztandarowy Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koprzywnicy
• Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy
• Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jasińskiego w Ko-

przywnicy

Po mszy świętej delegacje złożone z uczniów Szkół Podstawowych z Niedźwic i Koprzyw-
nicy złożyły kwiaty na grobie Jędrusiów oraz na obelisku prezydenckim. Następnie uczestnicy 
uroczystości udali się pod Pomnik Poległych, gdzie delegacje złożyły kwiaty. Kwiaty składali: 
Burmistrz Miasta i Gminy  w Koprzywnicy Marek Jońca, Przedstawiciele Rady Miejskiej w Ko-
przywnicy wraz z Przewodniczącą Rady p. Anna Paluch, przedstawiciele Związku Kombatantów 
i Byłych Więźniów Politycznych, w imieniu Rady Powiatu Sandomierskiego w-ce Przewodniczą-
cy Rady p. Zdzisław Nasternak, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, przedstawiciele MGOKiS i MGBP w Koprzywnicy oraz przed-
stawiciele placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica.

Kontynuacją uroczystych obchodów Święta Konstytucji był blok sportowy oraz rekreacyjno-
-artystyczny nad zalewem koprzywnickim. Pomimo niesprzyjającej aury i intensywnych opadów 
deszczu, odwołano dziecięcy Bieg po Zdrowie, za to Bieg Jędrusiów odbył się dzięki determinacji 
jego uczestników, którzy pomimo złych warunków zdecydowali się pobiec. W tym roku łącznie 
biegło 22. uczestników, a zwycięzcami poszczególnych kategoriach wiekowych byli:

Dystans 3000 m

Kat. 16-30 l.
1. Koziarski Wojciech Jaśkiewicz Agnieszka
2. Masternak Jakub
3. Gawroński Grzegorz

Kat. 31-50 l.
1. Ciach Wojciech Ciach Małgorzata
2. Gorycki Paweł Piątkowska Justyna
3. Kulig Tomasz Struska Jolanta

Kat. 50+
1. Gawroński Andrzej

Dystans 1000 m

Kat. 16-30 l.
1. Mazur Marcel Koziarska Justyna
2. Radecki Adrian Grębowiec Dominika
3. Skolak Dawid

Kat. 31-50 l.
1. Mateusz Grębowiec

Rokrocznie organizatorem Świąt Ziemi 
Koprzywnickiej jest Urząd Miasta i Gminy  
w Koprzywnicy, zaś w tym roku współorgani-
zatorami byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Koprzywnicy, Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu gminy,  
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomier-
skiej, Przedszkole Pod Sosnami w Koprzyw-
nicy, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żerom-
skiego w Niedźwicach, Szkoła Podstawowa 
im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy, 
Szkoła Podstawowa w Postronnej, ZSO im. 
Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy. Patro-
nat medialny nad Koprzywnicką Majówką ob-
jęli: Radio Leliwa, Koprzywnickie Pejzaże oraz 
Echo Dnia.

kp
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9 marca br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy odbyło się  
II Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 kobiet 
z całego powiatu sandomierskiego. Wśród przybyłych gości znalazły się przedstawicielki Kół 
Gospodyń Wiejskich, samorządów gminnych oraz różnych organizacji pozarządowych. Ideą 
organizacji kolejnego już forum była przede wszystkim chęć pokazania jak ważną rolę pełnią 
współczesne kobiety i jak ogromne znaczenie mają organizacje kobiece. 

Spotkanie było okazją do integracji kobiet, wzajemnego poznania i zaszczepienia partnerstw 
do wspólnych działań. Tematyka spotkania, czyli ogrodu ozdobnego, jak zawsze skierowana była 
do pań, które w szczególności dbają o rodzinę, dom ale również i ogród. Pierwszym punktem 
programu był krótki koncert zespołu ludowego „Powiślanie” z gm. Koprzywnica. Zespół pod 
przewodnictwem Pawła Żerdeckiego przygotował kilka znanych utworów, m.in. ,,Pod lasem”, 
,,Baby ach te baby” i ,,Bałkanica”, które spotkały się z ogromnym entuzjazmem publiczności. 
Następnie Karolina Kołodziej, należąca do grupy wokalno-teatralnej działającej przy Domu Kul-
tury w Koprzywnicy, zaśpiewała utwór Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”, który stano-
wił nawiązanie do kolejnego wystąpienia. Z kolei „Pamiętajmy o ogrodach” – to tytuł wykładu, 
który przedstawiła Lidia Kosanowska, nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze-
go w Sandomierzu. Pani Lidia pokazała jak powinien wyglądać tradycyjny ogród przydomowy 
oraz w jaki sposób można wykorzystywać stare, znane nam rośliny ozdobne we współczesnych 
ogródkach.

Ostatnim, niemniej jednak równie interesującym punktem programu był wykład pt. „Ogród 
przydomowy w zgodzie z naturą”, który wygłosiła Elżbieta Krempa, architekt zieleni i kierująca 
Zespołem ds. Ogrodnictwa w ŚODR w Sandomierzu. W swoim wystąpieniu pokazała ona cieka-
wy pomysł na ekologiczny ogród przydomowy, który nie tylko pięknie się prezentuje, ale przede 
wszystkim idealnie wpisuje się w otaczający krajobraz lokalny. Przedstawiła również najważniej-
sze zasady zakładania i pielęgnacji takiego ogrodu. 

Na Forum nie zabrakło oczywiście chwili czasu na wspólne rozmowy, łyk kawy i kęs smacz-
nego ciasta. Spotkaniu towarzyszyła wystawa wyrobów rękodzielniczych pań z gm. Koprzywni-
ca, które z pasją i sercem wykonują różne cuda. Była możliwość podziwiania, a także zakupienia 
tych wyrobów.

Organizatorami spotkania byli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy 
i Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu 
„Centrum Ogrodnicze”, natomiast sponsorami i darczyńcami Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, 
Leszek i Maria Cieciura Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe w Błoniu oraz PZU Oddział 
w Sandomierzu.

Edyta Juda

Koprzywnicki akcent 
na Śniadaniu Wielkanocnym 

Po raz piętnasty przedstawiciele Miasta i Gminy Koprzywnica uczestniczyli w XV Edycji tra-
dycyjnego już w naszym powiecie Śniadania Wielkanocnego, organizowanego przez Muzeum 
Okręgowe w Sandomierzu.

Na słynnym Śniadaniu spotkali się: władze wojewódzkie, powiatu sandomierskiego, posło-
wie, samorządowcy, mieszkańcy gmin z całego powiatu, przedstawiciele świata kultury, KGW 
i zespoły śpiewacze.

Miasto i Gminę Koprzywnica koncertowo reprezentowali ,,Powiślanie” oraz Karolina Koło-
dziej z DK, zaś w skład delegacji z naszej gminy weszli: Sekretarz UMiG p. Dorota Kruszec – 
Nowińska, Przewodnicząca RM Anna Paluch oraz Dyrektor MGOKiS p. Alicja Stępień. 

Kosz z wielkanocnymi specjałami przygotowany w DK pięknie zdobił wspólne, pachnące 
świętami stoisko.

Spotkanie z folklorem
W sobotę 10 maja w amfiteatrze Opatowskiego Ośrodka Kultury odbył się przegląd rejonowy 

38. Buskich Spotkań z Folklorem. Impreza rozpoczęła się o godzinie 11. i jak zwykle towarzy-
szyło jej wiele atrakcji. Na scenie zaprezentowały się kapele ludowe, soliści, zespoły taneczne 
i śpiewacze. Zwycięzcy przeglądu zakwalifikowali się do Konkursu Finałowego w Parku Zdrojo-
wym w Busku Zdroju. 

Przegląd rejonowy dla zespołów z powiatów opatowskiego, starachowickiego, ostrowieckie-
go i sandomierskiego zorganizował już po raz drugi Opatowski Ośrodek Kultury.

Tak jak przed rokiem Koprzywnicę w kategorii kapele ludowe, tym razem w utworach: ,,Żeby 
mi tak grali” i ,,Koszony Powiślok” prezentował się Zespół Ludowy Powiślanie, zaś w kategorii 
soliści śpiewacy w utworach: ,,Wróćta ze się wróć ta” i ,,Już mi się to stało” a cappella śpiewała 
p. Bronisława Skrzynecka.

Podczas eliminacji na kiermaszu można było kupić między innymi produkty regionalne twór-
ców ludowych, było też kolorowe wesołe miasteczko dla dzieci. 

II Forum Aktywnych Kobiet 
Ziemi Sandomierskiej
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Dzięki datkom zebranym podczas kwesty na koprzywnickim cmentarzu, możliwa była reno-
wacja starego kamiennego pomnika śp. ks. Piotra Kotowskiego. Stan nagrobka wymagał natych-
miastowej interwencji kamieniarskiej, gdyż groził zawaleniem.

Rekonstrukcją zabytkowego pomnika zajął się znany artysta plastyk Władysław Sadłocha ze 
Staszowa, autor takich prac jak tablice pamiątkowe w marmurze, granicie i brązie:

- Wincentego Witosa w Oględowie,
- Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie,
- Stefana Żeromskiego w Kurozwękach,
- Hieronima Łaskiego w Staszowie, 
- Nauczycieli Tajnego Nauczania w Staszowie,

Rzeźby w kamieniu pińczowskim i szydłowieckim:
- Żołnierzy I i II Wojny Światowej – cmentarz w Staszowie,
- Poległych Żołnierzy,  Golejów,
- Chrystusa w Ogrójcu,  Szczeglice,
-  Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Kurozwękach, 
- Rzeźby nagrobkowe na cmentarzach w: Szczeglicach, Bogorii, Beszowej, Staszowie i innych.

Władysław Sadłocha odnawiał rzeźby XIX - wieczne na cmentarzach w Klimontowie, Szcze-
glicach, Kurozwękach, Koprzywnicy,  przyczynił się on także rewitalizacja Kirkutu (cmentarz 
żydowski) w Staszowie przy ul. Kościuszki.

Obiektem prac konserwatorskich na cmentarzu w Koprzywnicy jest pomnik nagrobny ks. 
Piotra Kotowskiego z 1874r. Pomnik wykonany jest z piaskowca szydłowieckiego. Ma formę sze-
ścianu (lekko stożkowatego) stojącego na dwóch kamiennych stopniach zwieńczonego bazą, na 
której stoi cokolik w kształcie kwadratu. Całość zakończono krzyżem z wizerunkiem Chrystusa 
ukrzyżowanego. Resztki krzyża znaleziono w odległości 10 m os pomnika. Przypuszczalnie są to 
resztki krzyża z tegoż pomnika. Nagrobek jest w bardzo poważnym stopniu uszkodzony przez 
działania wojenne w latach 1939-1945 oraz przez czynniki atmosferyczne. Postument jest lekko 
pochylony ze względu na to, że w bezpośredniej odległości wykopane są dwa groby ziemne.

Założenia konserwatorskie przewidują odbudowę fundamentu, scalenie wszystkich elemen-
tów pomnika, uzupełnienie ubytków kamienia, wyrzeźbienie i montaż nowego krzyża na cokole. 
Całość poddana zostanie zabiegom impregnującym w celu wzmocnienia struktury kamienia.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, przedstawiających prace prowadzone na poszczegól-
nych etapach renowacji nagrobka.

kp

W Domu Kultury od 6 lipca do 14 sierpnia  czynna jest wystawa fotograficzna poświęcona 
życiu i pracy śp. Posła na Sejm RP Przemysława Gosiewskiego. Zdjęcia przedstawiają momenty 
z życia politycznego śp. Posła na Sejm, jak i uchwycone chwile prywatne, spędzane z najbliższą 
rodziną. W wystawionych gablotach, zobaczyć można wiele odznaczeń, statuetek, rzeczy pry-
watnych, książek, należących do sp. Przemysława Gosiewskiego.

Dnia 6 lipca br. odbyło się uroczyste odsłonięcie wystawy, którego dokonała żona tragicznie 
zmarłego w katastrofie smoleńskiej śp. Przemysława Gosiewskiego, Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Beata Gosiewska.

Nowy blask odrestaurowanego pomnika

Wystawa poświęcona śp. Posłowi na Sejm RP 
Przemysławowi Gosiewskiemu



8 Koprzywnickie Pejzażee-mail: kdk39@op.pl, koprzywnickie.pejzaze@op.pl 

Kanadyjska firma chce inwestować 
i współpracować z rolnikami z naszego regionu

Firma UCAN z Toronto chce nawiązać współpracę z rolnikami z naszego regionu 
w zakresie uprawy, sprzedaży i przetwórstwa ekologicznej żywności, owoców i warzyw.

Oferta handlowa może być rozszerzona również o wyroby regionalne czy przemy-
słowe. Władze Koprzywnicy zorganizowały dla zainteresowanych rolników spotkanie 
z przedstawicielami kanadyjskiej firmy. Odbyło się ono w czwartek, 15 maja w koprzyw-
nickim Domu Kultury. Na spotkanie przybyli lokalni ogrodnicy, przedstawiciele grup pro-
ducenckich oraz szczególnie zainteresowani nowymi perspektywami rozwoju przedsię-
biorcy. Podczas rozmów goście mogli posmakować owoców z sandomierskich sadów oraz 
skosztować soków rodzimej produkcji.

Ludzie mogą stracić jedyne źródło utrzy-
mania rodzin, ponieważ są to tereny typowo 
rolnicze. Od niedawna właścicielem wyro-
biska w Piasecznie jest miasto Tarnobrzeg, 
które nie jest zainteresowane inwestowaniem 
w tereny znajdujące się w innym wojewódz-
twie. Burmistrz Koprzywnicy Marek Jońca 
stwierdził, że żaden samorząd, tym  bardziej 
miejski czy gminny  nie byłby w stanie udźwi-
gnąć ciężaru finansowego całej inwestycji. 

W dniu 19 marca 2014r. w Gminie Koprzywnica odbył się XXXVII eliminacje gminne w Ogól-
nopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”.

Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości tradycji i hi-
storii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, rozpoznania 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Koprzywnicy oraz Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy. W elimina-
cjach gminnych wzięły dzieci za Szkoły Podstawowej w Niedźwicach: Emilia Stańczyk, Bar-
tłomiej Stańczyk, Emilia Ciździel z opiekunem Maciejem Boćkowskim, dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Gnieszowicach: Michał Ciździel, Sara Przybyło, Wiktoria Radecka z opiekunką 
Anetą Ziomkowską, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy: Adam Gach, Wiktor Fudala, 
Jakub Drypa z opiekunem Wojciechem Mrozikiem oraz młodzież z Gimnazjum w Koprzyw-
nicy: Weronika Satławska, Wiktor Nasternak, Dawid Skolak, Michał Przewłocki z opiekunem 
Stanisławem Judą.

W wyniku eliminacji gminnych w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież 
Zapobiega Pożarom” szkół podstawowych I miejsce zdobyła Emilia Stańczyk, II miejsce zdobył 
Bartłomiej Stańczyk, III miejsce zdobył Jakub Drypa.

W gimnazjum I miejsce zdobyła Weronika Satławska, II miejsce Monika Pyszczek, III miej-
sce zdobył Dawid Skolak . W finale powiatowym naszą gminę będą reprezentować uczestnicy 
I miejsc: Emilia Stańczyk reprezentująca Szkołę Podstawową w Niedźwicach, Weronika Satław-
ska reprezentująca Gimnazjum w Koprzywnicy oraz Wiktor Nasternak reprezentujący szko-
ły ponadgimnazjalne w Koprzywnicy. Za udział w Turnieju wszyscy uczestnicy i opiekunowie 
otrzymali dyplomy, nagrody, upominki oraz słodycze, które zostały ufundowane przez Gminną 
Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ko-
przywnicy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom eliminacji gminnych życzymy sukcesów 
na kolejnych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Po-
żarom”.

Barbara Toś

Co dalej z wyrobiskiem piaseczańskim?Mieszkańcy, samorządowcy 
i parlamentarzyści PiS rozmawia-
li w Koprzywnicy na temat pro-
blemu wyrobiska pokopalnianego 
w Piasecznie. Z powodu braku 
rekultywacji zagrożonych podto-
pieniami jest 4,5 tysiąca hektarów 
sadów oraz ponad 1.200 gospo-
darstw na terenie gminy Koprzyw-
nica, Łoniów i Samborzec.

Wartość prac szacowana jest na 100 mln zł, 
według burmistrza powinno je sfinansować 
państwo  i fundusze unijne. Tego samego zda-
nia jest poseł  Andrzej Duda, inicjator spotka-
nia, który skrytykował  władze województwa 
świętokrzyskiego za to, że nie podjęły na tyle 
skutecznych działań, aby przed zmianą wła-
ściciela wyrobiska skarb państwa sfinansował 
prace rekultywacyjne ani nie zadbały o fundu-
sze unijne na ten cel.

Wyrobisko w Piasecznie wymaga stałych 
nakładów finansowych na pompowanie wody, 
ponieważ gdy podwyższa się jej poziom, 
wówczas rośnie też poziom wód gruntowych. 
Trzeba tam także uregulować całą gospodarkę 
wodno - ściekową, m.in. wybudować rowy 
melioracyjne i drenaże.

www.radio.kielce.pl

Informacja 
z odbytych eliminacji gminnych 

XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 

,,Młodzież Zapobiega Pożarom”
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Emilka: Czy warto wg p. Burmistrza segregować odpady?

Zdecydowanie tak, ponieważ odpady są czasem bardzo wartościowe. Tak jak np. makulatu-
ra, którą można jeszcze przerobić i odzyskać kolejne tony papieru. Podobnie jest z pojemnikami 
plastikowymi, różnego rodzaju butelkami zarówno ze szkła jak też z plastiku. Za odpady segre-
gowane mieszkańcy nie ponoszą dodatkowych opłat, czyli odnosimy korzyści ekonomiczne. 
Odpady przekazane do powtórnego przerobu powodują, że powstają fabryki, ludzie mają pracę 
a Państwo ogromne oszczędności. 

Wiktoria: Czy segreguje Pan odpady we własnym domu?

Tak. Bardzo dokładnie segreguję poszczególne rodzaje odpadów, łącznie z odpadami orga-
nicznymi, które są kompostowane i stanowią bardzo dobry nawóz organiczny np. pod uprawę 
warzyw.

Wiktoria: A jak to odbywa się na terenie gminy?

Gmina Koprzywnica zrzeszona jest w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
Razem z innymi gminami zrzeszonymi w Związku opracowaliśmy system zbierania, segrego-
wania i odbioru odpadów komunalnych. System jest zorganizowany, uporządkowany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Związek Gmin powołał Spółkę, która prowadzi całą gospo-
darkę odpadami i odpowiedzialna jest za ich zbieranie, transport i segregację. Spółka ta pobiera 
także opłaty od mieszkańców naszej Gminy i rozlicza się z osiągniętego efektu ekologicznego. 

Olga: Czy na terenie gminy są zainstalowane źródła energii odnawialnej?

Mieszkańcy naszej Gminy jak dotychczas w niewielkim stopniu korzystają z odnawialnych 
źródeł energii. Na terenie naszej Gminy jedynie na kilku dachach budynków mieszkalnych zain-
stalowane są kolektory słoneczne. W planie jest budowa elektrowni wiatrowej przez inwestora 
prywatnego, który posiada wszystkie decyzje pozwalające na rozpoczęcie tej inwestycji

Emilka: Co Pan sądzi o akcji ,,Sprzątanie świata”?

To jest piękna i pożyteczna akcja. Gdyby jednak każdy na co dzień dbał o czystość swojego 
otoczenia nie byłoby potrzeby organizowania takich akcji. Ale niestety tak nie jest. W różnych 
miejscach – w lasach, rowach przydrożnych, nad rzekami można znaleźć porzucone śmieci. 
Dobrze, że wasza szkoła prowadzi taką akcję. Przynajmniej wtedy można posprzątać nasze miej-
scowości i otoczenie i pokazać jak bardzo zaśniecona jest nasza Polska i nasze miejscowości. 
Jednocześnie dzięki między innymi waszej akcji możemy się dowiedzieć gdzie znajdują się dzi-
kie wysypiska. Za tego typu akcje bardzo wam dziękuję. 

Wiktoria: Czy prywatnie postępuje Pan proekologicznie?

 Staram się żyć w zgodzie z naturą, dbać o zasoby naturalne w szerokim tego słowa zna-
czeniu, nie zanieczyszczać powietrza, wody, gleby. Staram się w miarę możliwości korzystać 
z energii słonecznej, wykorzystując ją poprzez kolektory słoneczne do podgrzewania wody, 
ograniczając tym samym emisję szkodliwego dwutlenku węgla. Wymiana żarówek na energo-
oszczędne, docieplenie domu mieszkalnego, to właśnie są działania proekologiczne.  Staram się 
też wykorzystując swoją wiedzę przekonywać, że warto dbać i chronić środowisko naturalne, 
a co za tym idzie dbać o swoje zdrowie. 

Olga: Czy robiąc codzienne zakupy zwraca Pan uwagę na to, aby kupować je nie w dodat-
kowych opakowaniach, czy zakupy pakuje Pan we własną torbę czy w torebki foliowe?

Niezbyt często robię zakupy, ale jeśli już mi się to przytrafi to zawsze mam ze sobą torbę na 
zakupione produkty. Nie korzystam z oferowanych przez sklepy opakowań foliowych.

Wiktoria: Czy wie Pan gdzie są zlokalizowane ,,dzikie wysypiska” na terenie gminy?

Systematycznie likwidujemy takie miejsca, na których zalegają różne odpady, wyrzucone 
przez nieznane osoby. Informacje, gdzie znajdują się takie miejsca najczęściej otrzymujemy od 
naszych mieszkańców. Często nasi pracownicy natrafiają na takie miejsca. Bardzo pomocną bę-
dzie inicjatywa uczniów Szkoły Podstawowej w Niedźwicach, którzy zlokalizowali miejsca zale-
gania różnych odpadów i sporządzili odpowiednią mapę. Za tą inicjatywę oraz za redagowanie 
szkolnej gazetki ekologicznej bardzo dziękuję

Wiktoria: W jak sposób należy zlikwidować ,,dzikie wysypiska”?

Takie dzikie wysypiska nigdy nie powinny powstać. Tym bardziej, że obecnie bez dodat-
kowych kosztów każdą ilość i rodzaj odpadów odbiera wyłoniony w drodze przetargu Zakład 
Komunalny w Janczycach. Na pewno do końca nie da się zlikwidować dzikich wysypisk. Zawsze 
znajdzie się ktoś, kto bezmyślnie, czasem złośliwie wyrzuca różne śmieci najczęściej w lasach, 
rowach przydrożnych, w ustronnych miejscach. Trzeba stale prowadzić edukację ekologiczną, 
przypominać o zachowaniu czystości, o grożących karach. Uczniowie waszej szkoły takie dzia-
łania podejmują. 

Olga: Jak my dzieci możemy przyczynić się do ochrony środowiska w naszej gminie?

Tak właśnie młodzież waszej szkoły robi codziennie. Zbieracie odpady, lokalizujecie i do-
kumentujecie dzikie wysypiska. O potrzebie ochrony środowiska właśnie teraz rozmawiamy. 
Młodzież zwraca uwagę tym, którzy nie czują i nie rozumieją potrzeby ochrony środowiska, bu-
duje świadomość o potrzebie ochrony środowiska. Młodzież uczestniczy w organizowanych wy-
cieczkach do zakładów segregacji, utylizacji, oczyszczalni ścieków. Szkoła organizuje konkursy 
o tematyce ekologicznej, bierze także udział w takich konkursach. Młodzież przejawia niezwykłą 
aktywność w krzewieniu wiedzy i świadomości z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, 
czym przyczynia się do poprawy zdrowia i zapobiegania wielu groźnych chorób.

Emilka: Wiele budynków zwłaszcza budynków gospodarczych pokryta jest eternitem za-
wierającym niebezpieczny azbest. Jakie w tej kwestii są poczynania gminy, aby go wymienić 
na budynkach gospodarczych i w bezpieczny sposób składować?

Azbest jest materiałem niebezpiecznym wtedy kiedy jest przesuszony, wyschnięty kiedy pyli. 
Wdychane włókna azbestu mogą być przyczyną wielu groźnych chorób. W  powojennej  historii 
azbest był podstawowym materiałem używanym do pokryć dachowych. Jako materiał niepalny 
stosowany był do celów gaśniczych. Azbest wykorzystywany był do budowy instalacji wodocią-
gowych. 

 Gmina Koprzywnica od 2007 roku jako jedna z pierwszych w województwie świętokrzy-
skim realizuje „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy 
Koprzywnica”. Każdego roku gmina zabezpiecza w budżecie środki na dofinansowanie tego 
przedsięwzięcia, wspierając działania mieszkańców związane z usuwaniem odpadów zawiera-
jących azbest. Opracowanie programu i zaplanowanie środków własnych zaowocowało pozy-
skaniem dodatkowych środków finansowych. Podstawowym celem tego programu jest usunięcie 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu naszej Gminy, a przez to wyeliminowanie 
szkodliwego wpływu działania azbestu. Osiągając ten cel Gmina Koprzywnica zakłada usunięcie 
azbestu z terenu całej gminy do 2032 roku. W tym czasie musimy zlikwidować z terenu Gminy 
około 281849 m2. co stanowi ponad 3200 Mg. Przez okres obowiązywania programu z terenu 
gminy Koprzywnica usunięto 56000 m2 płyt azbestowych t.j ponad 612 Mg.

Wiktoria: Czy na terenie Gminy Koprzywnica są działania zagrażające przyrodzie np. nie-
legalna wycinka wiekowych drzew liściastych.

Nielegalne wycinki drzew zdarzają się, ale są to naprawdę sporadyczne przypadki, które 
udowodnić jest bardzo trudno. Wycięcie drzewa odbywa się pod ścisłą kontrolą Urzędu Miasta 
i Gminy Koprzywnica. Każde zgłoszenie wycięcia drzewa jest rozpatrywane indywidualnie i wy-
dana jest w tej sprawie stosowna decyzja. Wycięcie drzewa bez wydania prawomocnej decyzji 
obarczona jest ogromnymi karami.

Wiktoria: Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad z Burmistrzem M i G Koprzywnica 
p. Markiem Jońcą 

W dniu 30 kwietnia 2014r. uczennice koła przyrodniczego ,,bawiąc” się 
w dziennikarzy przeprowadziły wywiad z p. Burmistrzem MiG Koprzywnica 
p. Markiem Jońcą w budynku Urzędu Gminy nie tylko na temat działań ekolo-
gicznych prowadzonych na terenie gminy, ale także  postępowań proekologicz-
nych prywatnie.  
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

Eko-ludek
SUKCES W KONKURSIE „EKO-LUDEK”

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
DLA UCZNIÓW KLAS V – TYCH

Sukcesy naszych uczniów

Samorząd Szkolny
Pielgrzymka do Sulisławic

nie uczniów kończących szkołę podstawową 
ze szkół noszących imię Władysława Jasiń-
skiego lub oddziału partyzanckiego „Jędrusie”.

O godz. 8.00 uczniowie pod opieką wy-
chowawców: p. Aleksandry Ferra, p. Ewy 
Tenderendy i p. Marii Kossak- Błajszczak wy-
ruszyli w drogę.

Uroczystość w Sulisławicach rozpoczęto 
mszą świętą sprawowaną przez  proboszcza 
Sanktuarium o. Kazimierza Sawościanika oraz 
ks. Krystiana Kusztyba z Koprzywnicy w in-
tencji młodzieży. Udział w niej wzięły  poczty 
sztandarowe ze szkół z Koprzywnicy, Sulisła-
wic i Smerdyny. Następnie uczestnicy uroczy-
stości udali się na cmentarz, gdzie znajduje 
się mogiła Władysława Jasińskiego oraz krzyż 
– pomnik poświęcony poległym partyzantom 
„Jędrusiom”. Po krótkiej pogadance wygłoszo-
nej przez p. dyrektor Teresę Majczak na temat 
historii „Jędrusiów” delegacje klas złożyły wią-
zanki kwiatów i zapaliły znicze. Pani dyrek-
tor podziękowała ks. Proboszczowi za życz-
liwość i chęć goszczenia nas w tym miejscu, 
a wszystkim uczestnikom za przybycie.

A. Ferra

20 czerwca 2014 roku odbyła się wy-
cieczka uczniów klas IV – tych wraz z wy-
chowawczyniami - p. J. Bzduch i p. M. Ko-
morowską do Łańcuta.

Wyruszyliśmy o godzinie 8.00. O 11.00 
rozpoczęliśmy zwiedzanie jednej z naj-
piękniejszych i najbardziej luksusowych 
rezydencji arystokratycznych w Polsce. 
Historię Łańcuta datuje się na początki 
średniowiecza – 1349 roku i łączy się ją 
z królem Kazimierzem Wielkim. Łańcut 
miał wielu właścicieli, najpierw należał do 
Pileckich, potem Stadnickich, Lubomirskich 
i Potockich. Zamek został wybudowany 
w XVII wieku na rozkaz Stanisława Lubo-
mirskiego. Był on wielokrotnie przekształ-
cany. Na początku była to rezydencja, 
która składała się z budynku mieszkalnego 
z wieżami w narożach otoczonych for-
tyfikacjami bastionowymi. Na tle innych 
magnackich rezydencji w Polsce zamek w 
Łańcucie wyróżnia się bogactwem zbiorów 
i zachowanymi założeniami parkowo-pa-

13 czerwca 2014 roku w naszej szkole od-
był się III Szkolny Konkurs Ortograficzny dla 
uczniów klas V-tych. Ponieważ konkurs cieszy 
się dużym zainteresowaniem piątoklasistów 
wyłoniono sześcioro uczniów, którzy wzięli 
w nim udział. Test eliminacyjny napisało 20 
uczniów. Zadania konkursowe, wśród których 
najciekawszy był slalom ortograficzny przygo-
towały panie polonistki- p. M. Komorowska 
i p. J. Bzduch.

Po bardzo zaciętej i emocjonującej rywali-
zacji wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Oliwia Kołacz kl. V „b”
II miejsce – Anna Wiśniewska kl. V „a”
III miejsce – Wiktor Fudala kl. V „b”

Zwycięzcy zostali uhonorowani nagroda-
mi rzeczowymi oraz dyplomami.

Jolanta Bzduch

W kwietniu uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w dwóch konkursach przyrod-
niczych: ekologicznym ,,Przyjaciel Przyrody”,  
organizowanym przez Szkołę Podstawową 
nr 8 w Wielowsi i matematyczno-przyrod-
niczym, który odbył się w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Sandomierzu. W obu konkursach 
startujący uczniowie odnieśli sukcesy: w kon-
kursie ekologicznym w kategorii klas IV-VI  3 
miejsce zajął Wiktor Fudala, a wyróżnienie 
otrzymał – Jakub Drypa, z kolei w konkursie 
matematyczno-przyrodniczym III miejsce za-
jęła Julia Olszewska, a wyróżnienie Wiktor 
Fudala. Julia Olszewska zdobyła też wyróżnie-
nie w konkursie z wiedzy o ruchu drogowym, 
którego organizatorem była również szkoła nr 
8 w Wielowsi. Uczniów do konkursów przy-

rodniczych przygotowywali nauczyciele p. M. 
Gawrońska i B. Miklas, a  o ruchu drogowym 
p. M. Bochyńska.

30 maja uczniowie klas szóstych  udali się 
z pieszą pielgrzymką do Sanktuarium Maryj-
nego w Sulisławicach. Było to już piąte spotka-

WYCIECZKA UCZNIÓW 
KLAS IV- TYCH DO ŁAŃCUTA

łacowymi, a więc ogrodami, budynkami 
mieszkalnymi i służebno-gospodarczymi. 
Po wejściu do zamku przeszliśmy do Wiel-
kiej Sieni, której układ zachował się aż 
z XVII wieku. Jest tam jeden filar i 4 przęsła 
sklepienia. Na sklepieniu znajdują się 3 her-
by rodzin spokrewnionych z Lubomirskimi 
(Czartoryskich, Sanguszków i Radziwiłłów) 
oraz herb samych Lubomirskich. W zamku 
zwiedziliśmy:

• Salę Balową
• Jadalnię
• Salę Kolumnową
• Teatr Dworski
• Galerię Rzeźb

Uczniowie byli oczarowani pięknem 
kompleksu. O 14.00, po posiłku, obejrzeli-
śmy w Rzeszowie uroczy film zatytułowany 
„Czarownice”. Wieczorem pełni wrażeń, 
wróciliśmy zadowoleni do domów. Wy-
cieczka do Łańcuta była miłym akcentem 
kończącym bieżący rok szkolny.

J. Bzduch

Sześciolatki z oddziału przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy  wraz 
z wychowawczynią Elżbietą Beksińska- Kon-
tow  oraz rodzicami  odniosły sukces zajmując  
I miejsce w IV edycji konkursu plastycznego  
„Eko – ludek postać z bajki” organizowanego 
przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziań-
skich Parków Krajobrazowych z siedzibą 
w Kielcach i Krzyżanowicach Średnich.

Konkurs był przeznaczony dla dzieci 
w wieku 5 – 6 lat i miał na celu wyrabianie 
u nich właściwego stosunku do ochrony natu-
ralnego środowiska oraz propagowanie dbało-
ści o przyrodę w miejscu zamieszkania. Temat 
konkursu dotyczył  stworzenia przestrzennej 
pracy plastycznej  pt.  „Eko – ludek postać 
z bajki” z odpadów możliwych do powtórne-
go wykorzystania. Przedsięwzięcie to cieszyło 
się bardzo dużą popularnością, ponieważ na 
konkurs napłynęły 183 prace, wybrane spo-
śród 926  Eko-ludków wykonanych w ramach 

konkursu w 132 placówkach oświatowych 
z terenu województwa świętokrzyskiego. 
W konkursie wzięło udział 2778 dzieci.

Z oddziału przedszkolnego Szkoły Pod-
stawowej w Koprzywnicy do organizatorów 
konkursu została wysłana praca przedstawia-
jąca postać z bajki „Kot w butach” wykonana 
przez: Alana Rutkowskiego, Amelię Radzim, 
Natalię Motyl. Do wykonania naszej postaci  
użyliśmy między innymi: plastikowych bu-
telek, nakrętek, taśmy video, opakowania po 
cukierkach itp.

Z wszystkich nadesłanych prac komisja 
wybrała 10 prac finałowych, wśród których 
była praca sześciolatków  z oddziału przed-
szkolnego  Szkoły Podstawowej w Koprzyw-
nicy. 13 czerwca 2014 r. podczas uroczyste-
go spotkania autorów prac finałowych  i ich 
opiekunów, każde z dzieci otrzymała cenne  
nagrody: dyplom, ogromnego pluszowego mi-
sia i pakiet gier dydaktycznych oraz książkę. 
Natomiast szkoła została obdarowana wielkim 
pakietem gier dydaktycznych oraz  III tomo-
wym zestawem baśni  Hansa Christiana An-
dersena.

E. Beksińska-Kontow
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

SPOTKANIE 
ZE SPORTOWCAMI

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żerom-
skiego w Niedźwicach (gm. Koprzywnica)  
dnia 14 marca gościła  wyjatkowych sportow-
ców. Byli nimi zawodnicy klubu Stal Nowa 
Dęba, grajacy w I- ej lidze grupy Południowo-
-wschodniej w badmintona. 

Gościli u nas trener i zawodnik w jednym 
– Pan Adam Bunio oraz zawodnicy – Izabela 
Tomczyk i Mateusz Czachor.

Goście zaprezentowali – pokazowy tre-
ning, wygłosili kilka słów na temat podsta-
wowych informacji o badmintonie, pokazali 
sposób trzymania rakiety, jak wygląda pod-
stawowe uderzenie, jak powinny prawidłowo 
pracować nogi na korcie oraz taktykę gry. 

Spotkanie mogło odbyć się dzięki pomo-
cy i współpracy z Przewodniczącym Rady 
Powiatu Tarnobrzeskiego - Panem Dariuszem 
Bukowskim.

A dlaczego w naszej szkole? Nasza pla-
cówka ma duże osiągnięcia sportowe, nasi 
uczniowie uprawiają różne sporty: badmin-
ton, tenis stołowy, łyżwiarstwo, narciarstwo, 
windsurfing, pływanie. Posiadamy klasę 
sportową, która bierze udział w wielu po-
wiatowych i wojewódzkich zawodach. Stąd 
nasze zainteresowanie nie tylko różnymi dys-
cyplinami, ale także i sportowcami je upra-
wiającymi. 

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE
Dnia 15 czerwca 2014 roku w Szkole 

Podstawowej w Niedźwicach odbył się Fe-
styn Rodzinny – wpisany już w kalendarz im-
prez szkolnych.

Imprezę rozpoczął Pan Dyrektor – Krzysz-
tof Chmielowiec – witając przybyłych gości: 
Panią Annę Paluch – Przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy, Pana Marka Jońcę 
– Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica, 
Panią Dorotę Kruszec-Nowińską – Sekre-
tarz Miasta i Gminy w Koprzywnicy, Pana 
Wojciecha Borzęckiego – Radnego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, rodziców, 
uczniów i pozostałych gości.

Następnie uczniowie naszej szkoły przedsta-
wili przygotowany specjalnie na tę okazję występ 
w postaci wierszy, piosenek, scenek i tańców.

Kolejny punkt to gościnne występ dwóch 
zespołów, które zaszczyciły nas swoją obec-
nością tj: Zespołu Pieśni i Tańca „Siarkopo-
lanie”  oraz  Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia 

Sandomierska”. Tę wizytę zawdzięczamy 
Panu Dariuszowi Bukowskiemu – Przewod-
niczącemu  Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, 
który współpracuje z naszą szkołą. 

Po występach artystycznych odbyły się ro-
dzinne zawody sportowe np. strzelanie z łuku. 
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji byli 
na koniec nagradzani.

Najmłodsze dzieci  chętnie  spędzały czas 
w wesołym miasteczku, które rozłożyło się na 
placu przed szkołą. Była także budka z watą 
cukrową i  popcornem. 

Dla gości Rada Rodziców zorganizowała 
degustację ciast,  kawę i herbatę. Dla dzieci 
były hot - dogi oraz napoje. 

Do końca imprezy przygrywał nam zespół 
„Vocaler”, który także organizował konkursy 
np. „Jaka to melodia?”

Zabaw była wyśmienita!!!



12 Koprzywnickie Pejzażee-mail: kdk39@op.pl, koprzywnickie.pejzaze@op.pl 

Przedszkole „Pod sosnami”

Zajęcia adaptacyjne 
w Przedszkolu „Pod Sosnami”

Sześciolatki na wycieczce 
w Sandomierzu

Realizując jedno z zagadnień 
Planu Rocznego w dniu 24.03.2014 
roku pani E. Kornacka i pani G. Mi-
larska zaprosiły do przedszkola byłe 
absolwentki naszego przedszkola 
- rocznik 1995. Były to M. Kornac-
ka, E. Bzduch i A. Chamerska. Wy-
chowawcą wówczas była pani G. 
Milarska. Był to czas wspomnień, 
absolwentki opowiadały dzieciom 
5-6 letnim o swoich miłych, śmiesz-
nych, a nawet „płaczliwych” chwi-
lach w przedszkolu. Wspomnienia 
udokumentowane były zdjęciami 
z tamtego okresu. Dzieci z wiel-
ką ciekawością słuchały i oglądały 
zdjęcia zadając mnóstwo pytań: Co 
pamiętacie?, Jak wyglądało przed-
szkole kiedy Wy chodziłyście do 
niego?, Co najbardziej lubiłyście w 
przedszkolu?, Jakie miałyście ulubio-
ne zabawki w przedszkolu?, itp. Te 
i inne pytania zakończyły pierwszy 
etap wspomnień. Drugim etapem 

spotkania były wspólne zabawy 
dzieci ze „starszymi” koleżankami. 
Na początku były to „stare” zabawy 
z dzieciństwa absolwentek: „Stary 
niedźwiedź”, „Mam chusteczkę ha-
ftowaną”, „Chodzi lisek koło drogi”, 
„Kubusiu gdzie jesteś?”. Następnie 
zaprosiliśmy gości do teraźniejszych 
zabaw- „Bury niedźwiedź”, „Misie 
dwa”, „Rączkę mam”, „Dżungla”, 
„Tęczowa wiosna”- przy muzyce 
granej przez pana rytmika P. Łacha. 
Jednak najwięcej radości dla dzieci 
dostarczyły wspólne zabawy tema-
tyczne w kącikach zainteresowań. 

Spotkanie upłynęło w miłej, 
serdecznej atmosferze. Dzieci 5-6 
letnie pełne radości i zadowole-

Powitanie wiosny 
w Przedszkolu „Pod Sosnami”

Dnia 30 kwietnia b.r. dzieci 5 
i 6 letnie z Przedszkola „Pod So-
snami” wraz z paniami: E. Kornac-
ką, A. Ciach i I. Staszczak-Zwolską 
udały się do kościoła p.w. św. Floria-
na w Koprzywnicy. Celem wyciecz-
ki było spotkanie z organistą panem 
M. Tokarskim. Przedszkolaki miały 
okazję wejść na chór kościoła, gdzie 
mogły obejrzeć z bliska organy. 
Pan organista rozmawiał z dziećmi 
o swojej pracy, opowiedział o tym 
jak zbudowane są organy, ile mają 
lat oraz o tym jak to się dzieje, że 

„Żegnamy przedszkole i dobre w nim chwile ,
Kiedy na zabawie dni mijały mile...”

Dnia 18 czerwca 2014 roku 
odbyły się w Przedszkolu „Pod So-
snami” zajęcia adaptacyjne dla no-
woprzyjętych dzieci. Zajęcia prowa-
dziły Panie: 

mgr E. Sroczyńska i mgr I. Stasz-
czak- Zwolska. Miały one na celu 
rozwijanie współpracy z rodzicami 
i włączenie ich w przygotowanie 
dziecka do roli przedszkolaka oraz 
umożliwienie dziecku stopniowego 
poznania nowego otoczenia. Na 
początku dzieci ze starszych grup 

przywitały wszystkich hymnem 
Przedszkola „Pod Sosnami”, a na-
stępnie nauczycielki zaprosiły dzie-
ci oraz ich rodziców do wspólnej 
zabawy. Podczas spotkania rodzice 
mieli okazję zapoznać się z materia-
łami na temat tego, co może pomóc 
dziecku w adaptacji.

Dzięki zajęciom adaptacyjnym 
dzieci miały okazję poznać nie tyl-
ko nowe otoczenie ale również na-
uczycielki oraz rówieśników z któ-
rymi będą przebywali od września.

E. S, I. S.-Z.

W dniu 18.06.2014 r. odbyła się 
całodniowa wycieczka autokarowa 
dzieci z grupy 6 latków do Sando-
mierza. 

Sandomierz olśnił małych tury-
stów swym malowniczym położe-
niem i zabytkami. W czasie pobytu 
w tym najstarszym i historycznym 
mieście dzieci zwiedzały Kamieni-
ce Oleśnickich, w której podziwiały 
oraz przymierzały piękne, staro-
dawne stroje szlacheckie i zbroje 
rycerskie, następną atrakcją było 
przejście Trasą Podziemną oraz 
wejście na Bramę Opatowską, któ-
re wymagało nie lada odwagi od 
przedszkolaków. W czasie krótkiej 
przerwy dzieci mogły spacerować 
po pięknym Starym Rynku, oglądać 
Ratusz i zegar słoneczny. Ostatnią 
atrakcją naszej wycieczki był rejs 
statkiem po Wiśle. Dzieci podziwia-
ły panoramę Sandomierza oraz do-
karmiały towarzyszące nam w cza-
sie rejsu ptaki.

Pobyt dzieci w tym starym, pięk-
nym Królewskim Mieście dostarczył 
dzieciom wiele wrażeń, jak również 
przyczynił się do poszerzenia wie-
dzy historycznej o tym miejscu.

Spotkanie z absolwentkami 
przedszkola

nia żegnały byle absolwentki, które 
obiecały, że wrócą do nas jeszcze. 

G. Milarska

21 marca b.r. w pierwszy 
Dzień Wiosny nasze przedszkolaki 
pożegnały Zimę i powitały Wiosnę 
pląsami i piosenką. Wszystkie gru-
py wraz z nauczycielkami i panem 
rytmikiem w ogrodzie przedszkol-

nym zaprezentowały wiersze, pio-
senkę i pląsy o tematyce wiosennej. 
Piękne słomiane marzanny zostały 
ustawione w kole i spalone przy 
okrzykach „Precz zimo!”

M. Galek

Wycieczka do kościoła 
p.w. św. Floriana w Koprzywnicy

płynie z nich muzyka. Dzieci nie 
tylko wysłuchały śpiewu pana or-
ganisty ale również wspólnie z Nim 
zaśpiewały piosenki z przedszkolne-
go repertuaru. 

Po zejściu z chóru na dzieci cze-
kał już pan J. Burek - przewodnik, 
który oprowadził dzieci po kościele. 
Przedszkolaki poznały historię i kilka 
ciekawostek związanych z kościo-
łem św. Floriana.

Wiosennymi bukiecikami dzieci 
podziękowały za spotkanie.

I.S.-Z.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 27 czerwca 2014 r. 
w Przedszkolu „Pod Sosnami” od-
było się uroczyste Zakończenie 
Roku Szkolnego 2013/2014. Uro-
czystość uświetnili swoją obec-
nością Burmistrz Miasta i Gminy 
Koprzywnica pan Marek Jońca, Se-
kretarz Miasta i Gminy pani Dorota 
Kruszec- Nowińska i przewodni-
cząca Rady Rodziców pani Małgo-
rzata Papka. Wszystkich zebranych 
gości powitała pani Dyrektor mgr 
Marta Marczewska. Przedszkola-
ki zaprezentowały montaż słowno 
– muzyczny na pożegnanie swo-
ich starszych kolegów jak również 
przywitały długo wyczekiwane wa-
kacje. Szczególnie z sentymentem 
żegnały przedszkole dzieci 5 i 6 
letnie. Dla nich był to ostatni dzień 

pobytu w Przedszkolu „Pod Sosna-
mi”. Po wakacjach rozpoczną one 
naukę w klasie I. Mamy nadzieję, że 
w nowej szkole będą się czuć tak 
dobrze jak w przedszkolu. 

Rodzice zaangażowani w życie 
przedszkola otrzymali podzięko-
wania. W imieniu rodziców Prze-
wodnicząca Rady Rodziców pani 
Małgorzata Papka podziękowała 
pani Dyrektor i pracownikom przed-

szkola za sumienna i oddaną pracę, 
a dzieciom wręczyła upominki.  
Niesamowita niespodzianka przy-
gotowana przez Rade Rodziców  
sprawiła pracownikom Przedszkola 
„Pod Sosnami” dużo radości, efekty 
specjalne w postaci baniek mydla-
nych puszczanych przez dzieci na 
długo pozostaną w naszej pamięci. 
Burmistrz Miasta i Gminy Koprzyw-
nica pan Marek Jońca w słowach 
uznania podziękował za całoroczną 
pracę i życzył wszystkim udanego 
i bezpiecznego wypoczynku.
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W dniu 01.06.2014 r. z Przed-
szkola „Pod Sosnami” w Koprzyw-
nicy pod hasłem „… aby rodzina 
nie przestawała być Bogiem silna” 
wyruszyła  w asyście policji Parada 
Przedszkolaków, celebrując Dzień 
Mamy, Taty i Dziecka. Parada prze-
mieściła się ulicami Koprzywnicy 
do kościoła św. Floriana. We mszy 
świętej celebrowanej przez Księdza 
Proboszcza Jerzego Burka i Księdza 
Piotra Solis uczestniczyła aktywnie 
cała społeczność przedszkola. Dla 
upamiętnienia tego dnia w ogrodach 
przykościelnych, w darze od dzieci 
wmurowano pamiątkową tablicę 
i posadzono Aleję Brzóz.

Dyrektor Przedszkola kieruje sło-
wa podziękowania za pomoc w or-
ganizacji tego Rodzinnego święta:

• Księdzu Proboszczowi Jerzemu 
Burkowi za odprawioną mszę 
świętą, udostępnienie ogrodów, 
pomoc w organizacji uroczystości, 
księdzu wikariuszowi Piotrowi So-
lis za celebrację mszy św. i przy-
gotowanie do niej dzieci, panu or-
ganiście Marianowi Tokarskiemu 
za pomoc w oprawie muzycznej 
mszy św. oraz Parady;

• Panu burmistrzowi Markowi Jońcy, 

• Pani Małgorzacie Zwolskiej,

• Radzie Rodziców z panią Mał-
gorzatą Papką na czele, wszyst-
kim współpracującym Rodzicom 
przedszkolaków, 

• Koprzywnickiej Policji

• Dyrektorom szkół i placówek kul-
tury: pani Teresie Majczak, panu 
Mirosławowi Sarzyńskiemu, pani 
Alicji Stępień,

• Zespołowi EXSPaNs, Werblistom 
– Piotrowi i Michasiowi Kolasiń-

Szczególne  podziękowania kie-
rowane są do pań Grażyny  Milar-
skiej, Ewy Kornackiej i pana Pawła 
Łach współodpowiedzialnych za 
przygotowanie uroczystości oraz 
wszystkich pracowników Przedszko-
la „Pod Sosnami” w Koprzywnicy.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Koprzywnicy

20 czerwca 2014 roku w Liceum 
Ogólnokształcącym im Papieża Jana 
Pawła II w Koprzywnicy odbyły się 
uroczystości jubileuszowe z okazji 
20-lecia powstania szkoły oraz Zjazd 
Absolwentów. Dla całej społeczność 
i szkolnej był to finał wielomiesięcz-
nej pracy, przygotowującej do uro-
czystych spotkań i wspólnego świę-
towania.

Gorącym pragnieniem orga-
nizatorów Zjazdu Absolwentów 
było połączenie przeszłości z teraź-
niejszością, aby obchody stały się 
prawdziwym świętem wszystkich 
roczników, które tworzyły historię 
szkoły. W ciągu 20 lat mury liceum 
opuściło około 400 uczniów. Spo-
tkanie absolwentów zainaugurowa-
ła Msza Święta celebrowana przez 
biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Po 
Mszy Świętej w kościele MBR absol-
wenci złożyli kwiaty i zapalili znicze 
na grobach nieżyjących nauczycieli 
oraz koleżanek i kolegów. Następnie 
w sali gimnastycznej ZSO uczest-
ników uroczystości bardzo ciepło 
powitał dyrektor szkoły Mirosław 
Sarzyński, który w swoim przemó-
wieniu podkreślił m.in., że o naszej 
szkole można by mówić wiele 
i długo. W ciągu 20 lat zmieniała 
swoje oblicze, strukturę, pokolenia 

11 maja 2014 roku, w niedzie-
lę Dobrego Pasterza, odbyły się 
w naszej miejscowości uroczysto-
ści patriotyczne związane z upa-
miętnieniem  4 rocznicy katastrofy 
smoleńskiej i 5 rocznicy pobytu  śp. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
w Koprzywnicy. Honorowy patronat 
nad uroczystościami rocznicowy-
mi objęli: Burmistrz Miasta i Gminy 
Koprzywnica oraz Proboszcz parafii 
p.w. Św. Floriana. Współorganizato-
rem obchodów był również Dyrek-
tor Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Papieża Jana Pawła II.

Uroczystość zainaugurowała 
uroczysta Msza św. w kościele  p.w. 
Św. Floriana z udziałem przedstawi-
cieli władz państwowych, samorzą-
dowych, pocztów sztandarowych 
oraz wiernych, którzy swoją posta-

Rocznica pobytu Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Koprzywnicy

wą patriotyczną oddali szacunek 
Ojczyźnie oraz osobom, którym los 
naszego kraju nie był obojętny. Uro-
czystej liturgii przewodniczyli: pro-
boszcz parafii p.w. Św. Floriana ks. 
Jerzy Burek oraz ks. profesor Ignacy 
Bokwa, którego homilia dotyczy-
ła rozważań o sprawach ludzkich, 
sprawach kościoła i trosce o dobro 
wspólne, szczególnie o to dobro, 
jakim jest Ojczyzna. Ks. profesor 
podkreślił, że śp. Prezydent Lech Ka-
czyński jako katolik odróżniał wiarę 
od polityki, ale jako polak wiedział, 
że historia Polski nie może być ro-
zumiana w oderwaniu od Kościoła. 
W 2009roku w Koprzywnicy spotkał 
się z sadownikami nie po to, aby 
zdobywać polityczne punkty, lecz 
udowodnić, że władzy zależy na 
tym, aby Polska była krajem silnym, 
liczącym się w świecie. Po Mszy 
Św. złożono kwiaty i zapalono zni-
cze pod płytą upamiętniającą wizy-
tę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
w Koprzywnicy w 2009 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Ko-
przywnica odczytał list od Prezesa 
PiS Jarosława Kaczyńskiego na tę 
okoliczność, a następnie podkreślił, 
że świadomość własnej przeszłości 
pomoże nam włączyć się w szereg 

pokoleń, które przekażą następnym 
pokoleniom wspólne dobro – Ojczy-
znę. Kontynuacją obchodów rocz-
nicowych był program artystyczny 
przygotowany przez uczniów i ab-
solwentów ZSO im. papieża Jana 
Pawła II pod kierunkiem p. Beaty 
Dębowskiej. Program stanowił 
część otwartej lekcji historii, pod-
czas której młodzież szkolna starała 
się słowem, muzyką i gestem oddać 
szacunek Ojczyźnie oraz ludziom, 
którzy szanowali takie wartości jak 
wolność, patriotyzm i bohaterstwo. 
Dodatkowym walorem programu 
była prezentacja multimedialna oraz 
scenografia widowiska, przygoto-
wana przez p. Agnieszkę Drożdżal 
nawiązująca w swej wymowie do 
spotkania Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego  z ogrodnikami i sadownikami 
w 2009 roku w naszej miejscowo-
ści. Myślą przewodnią tegorocznych 
uroczystości patriotycznych upa-
miętniających pobyt śp. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Koprzywnicy 
były słowa rzymskiego poety, pisarza 
i filozofa – Seneki Młodszego:

,, Ojczyznę kocha się nie dlatego, 
że wielka, ale dlatego, że własna.”

Beata Dębowska

Ziemio Katyńska

Tyle zbrodni w sobie kryjesz,
Ból nadal trwa.
Boże, czy nas nie miłujesz
Że Polska drugi Katyń zna.

Tyle serc przestało bić,
Tyle nadziei zgasło,
Wszyscy chcieli żyć,
Smoleńsk okrutne hasło.

Stanisława Gawrońska l. 87

20 - lecie 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Koprzywnicy 
Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”  

wychowanków, kadrę kierowniczą 
i nauczycielską. W rzeczywistości 
jednak pozostała taka sama- jest 
ważną częścią lokalnej rzeczywi-
stości i częścią naszego życia. Spo-
tkanie pokoleń uświetniła obecność 
wielu gości, którzy w swych przemó-
wieniach przekazali wiele ciepłych 
słów i życzeń pod adresem szkoły 
i jej pracowników oraz uczniów, 
a następnie zapisali te słowa w księ-
dze pamiątkowej. Dalszą część 
uroczystości poprowadzili konferan-
sjerzy: p. Iwona Pruś i p. Sławomir 
Grzyb. Przygotowana na ten dzień 
prezentacja multimedialna ukazała 
najważniejsze wydarzenia z historii 
szkoły, różnorodne działania w sfe-
rze edukacji, przywiązanie szkoły do 
tradycji, sukcesy uczniów oraz roz-
wój szkoły w ostatnich latach.

Na zakończenie części oficjalnej 
odbył się występ uczniów z klasy 
I liceum. Zaprezentowali się również 
uczniowie gimnazjum oraz szkolny 
zespół muzyczny. Spotkaniu po la-
tach towarzyszyły radosne wzrusze-
nia, które uczestnicy zjazdu zabrali 
ze sobą na część nieoficjalną, gdzie 
bawiono się przy dźwiękach szkol-
nego zespołu muzycznego do póź-
nych godzin wieczornych.

Besta Dębowska

Parada Przedszkolaków
W dalszej części Parady odbyły 

się prezentacje dziecięcych talentów 
– plastycznych, wokalno-muzycz-
nych, tanecznych. Niespodzianką 
dla dzieci był teatr wystawiony przez 
Rodziców dzieci z grupy najmłod-
szej przygotowany pod kierunkiem 
pań E. Sroczyńskiej i M. Galek. 

Paradę uświetnił występ zespołu 
wokalno – muzycznego Exspans, by-
łych absolwentów koprzywnickiego 
przedszkola, obecnie uczniów ZSO 
w Koprzywnicy. Podczas całej im-
prezy dzieci mogły korzystać z mia-
steczka zabaw i stoisk z artykułami 
spożywczymi. Słodkości rozdawały 
sympatyczne Maskotki, również ab-
solwentki przedszkola. 

Pomysłodawcy uroczystości, 
pani dyrektor Marcie Marczewskiej 
udało się zjednoczyć wiele Rodzin 
w cieniu wielowiekowej świątyni 
i pocysterskiego klasztoru, w myśl 
założonego celu:

„Rodzina w jednym miejscu, 
w jednym miejscu wiele Rodzin” 

skim, Wiktorowi Fudala, Wolon-
tariuszom – Madzi Kornackiej, Oli 
Chamerskiej, Agnieszce Bzduch, 
Dawidowi Kurosad,

• Wszystkim, którzy jakikolwiek 
sposób przyczynili się do zorgani-
zowania tej uroczystości. 
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Piątego czerwca w siedzibie Fundacji La 
Zebra odbył się II Piknik z okazji Dnia Dziecka. 
Impreza ma już charakter cykliczny. Piknik zo-
stał sfinansowany ze środków Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Koprzywnicy. Organizatorem była Fundacja 
La Zebra i Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Krzcinie.

Nikt nie narzekał na termin, bo dla dzieci 
uczestniczących w krzcińskiej zabawie Dzień 
Dziecka przedłużył się o kilka dni. Przy okazji 
obchodów Dnia Dziecka po raz kolejny miej-
sce działalności Fundacji La Zebra w Krzcinie 
odwiedziły dzieci i grono pedagogiczne ze 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Niedźwicach. Współpraca pomiędzy Fun-
dacją La Zebra a Szkołą w Niedźwicach owo-

Podróż 
do przeszłości

W związku z podróżą do przeszłości „Szlakiem Jagiellońskim” 2014, 5 lipca br.w MGOKiS 
zorganizowano spotkanie dotyczące drugiej części szkolenia przewodnickiego na Miasto i Gminę 
Koprzywnica.

O godzinie 19:00 w DK, dla uczestników szkolenia odbyły się zajęcia teoretyczno-praktycz-
ne z pierwszej pomocy. Kolejną częścią spotkania, był udział w otwartym konkursie przewod-
nickim pn. ,,Koprzywnica w 1444r.” zorganizowanym w 570. rocznicę bitwy pod Warną 
z wspomnieniem Kazimierza Warneńczyka, kierowanym do uczestników szkolenia 
oraz otwartym dla wszystkich zwiedzających.

Kolejnym punktem wieczoru było zwiedzanie kościoła i klasztoru pocysterskiego.

II Piknik z okazji Dnia Dziecka 
w Fundacji La Zebra

cuje już nie po raz pierwszy. Na terenie Szkoły 
organizowane są cykliczne zawody sportowe 
dla osób niepełnosprawnych, uczestników Śro-
dowiskowych Domów Samopomocy z woje-
wództwa Świętokrzyskiego, a uczestnicy ŚDS 
w Krzcinie korzystają z sali gimnastycznej 
w Niedźwicach w ramach zajęć sportowo – 
rekreacyjnych. 

W tegorocznym Pikniku uczestniczyły 
również dzieci i rodziny uczestników Środo-
wiskowego Domu Samopomocy Fundacji La 
Zebra w Krzcinie. Dzieci uczestniczyły w  róż-
norodnych zabawach ruchowych i rekreacyj-
nych, mogły obejrzeć film jak w prawdziwym 
kinie, a także upiec kiełbaski przy ognisku. Na 
zakończenie wszyscy otrzymali upominki.

Zdzisław Walas - Fundacja La Zebra
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Inwestycje Gminne
Gmina Koprzywnica w miesiącach letnich prowadzi wiele inwestycji, są to:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzcin, 

W drodze przetargu wybrano wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA”bis spółka jawna Józef Adamczyk, 
Stanisław Adamczyk,  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

- budowa sieci wodociągowej  z przyłączami  dla miejscowości Krzcin, wymiana rurocią-
gów azbestowych na PE Gmina Koprzywnica- wykonanie wymiany wodociągu  z azbe-
stu na  wodociąg PE w miejscowości  Krzcin z włączeniem do istniejącego wodociągi 
w msc. Koprzywnica 

- wymiana rurociągu  wodociągowego  z azbestu śr. 200 mm na rurociąg wodociągowy 
PE śr. 200mm w Koprzywnicy na ul. Osieckiej 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koprzywnicy ul. Czynowa, Sportowa, Rzeczna
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koprzywnicy na ulicach Piaskowej, Floriańskiej, 

Żeromskiego, Tarnobrzeskiej

Wszystkie zadania prowadzone na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica, współfinan-
sowane są z PROW na lata 2007-2013  - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej.  Dofinansowanie z programu wynosi: 1134616,00 zł.

Emeryci z terenu Miasta i Gminy uczestni-
czą w projekcie pn. Międzypokoleniowy Klub 
Aktywności. Projekt ten w oparciu o przedsię-
wzięcia edukacyjno-kulturalne i sportowo- re-
kreacyjne realizowane w ramach powołanych 
i funkcjonujących Klubów Seniora zakłada 
aktywizację społeczną seniorów (60+) jako 
sposób na zapobieganie wykluczeniu spo-
łecznemu tej grupy. Szczególną rolę w pracy 
Klubów odegra młodzież, wspierającą Lidera 
Klubu swoją pracą wolontariacką. W ramach 
projektu (działania Klubów) przewiduje się 
przeprowadzenie cyklicznych zajęć i spotkań 
w następujących obszarach aktywności: 

• domowo – rodzinnej, 
• sportowo-rekreacyjnej, 
• kulturalnej, 
• społecznej, 
• edukacyjnej i ekologicznej. 

Drugim projektem odbywającym się przez 
cały lipiec w DK są kursy zawodowe, zorga-
nizowane w ramach projektu systemowego, 
prowadzonego przez OPS w Koprzywnicy, pn. 
,,Do pracy by się szło”. Uczestnicy projektu, 
w ramach kursów zdobędą nowe doświadcze-
nia w zakresie rękodzieła artystycznego z ele-
mentami decoupage. Miesięczne warsztaty 
poprowadzą instruktorzy ZDZ w Sandomierzu.

Wakacyjne projekty w DK
W okresie wakacyjnym w MGOKiS w Koprzywnicy odbywa się wiele spotkań i warsztatów projektowych. 

koprzywnickiego DK to projekt pn. ,,Utworze-
nie i wyposażenie grupy: Koprzywnicki Teatr 
Ognia”, który dofinansowany jest z Programu 
Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności, administrowanej przez Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży. Dzięki temu 
zadaniu przy DK powstała grupa FLAME, sku-
piająca niezwykle odważną młodzież, która 
miota ogniem. Dla członków grupy zakupiono 
też niezbędne akcesoria, którymi posługują się 
na pokazach.

Dodajmy, iż w czerwcu br. DK zakończył 
realizację zadania pn. ,,Utworzenie i wyposa-

Dom Kultury w miesiącach wakacyjnych 
realizuje dwa projekty. Pierwszym z nich pn. 
,,Szlak przydrożnych świadków przeszłości 
w gminie Koprzywnica”, w ramach działania 
413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
objętego PROW na lata 2007-2013, polega na 
zinwentaryzowaniu wszystkich istniejących 
kapliczek, figurek i krzyży przydrożnych na 
terenie Miasta i Gminy Koprzywnica. Zebra-
ne informacje i dokumentacja fotograficzna 
posłużą do wydania albumu. Drugie działanie 

żenie mażoretek przy Młodzieżowej Orkie-
strze Dętej z MGOKiS w Koprzywnicy” w ra-
mach działania 413 – Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-
2013 w zakresie małych projektów. Rezulta-
tem projektu jest utworzona reprezentatywna 
formacja mażoretek, która skupia 20. dziew-
cząt z terenu Miasta i Gminy Koprzywnica. 
12 lipca występ mażoretek będzie można 
zobaczyć na Małym Rynku w Sandomierzu, 
podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym TRATWA.
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Imponująca. Tak w skrócie można nazwać grę Koprzywianki w rundzie 
wiosennej, która nieprzerwanie od drugiego meczu tej rundy schodziła po 
ostatnim gwizdku sędziego zwycięska. Zespół pod wodzą trenera Jacka Ku-
rantego w tej rundzie zgromadził 36 punktów, strzelając 64 bramki, a tracąc 
zaledwie 10.

Wielka w tym sukcesie jest zasługa Łukasza Pyszczka. Nasz snajper strze-
lił w obecnym sezonie aż 44 gole, pokonując niemal wszystkich bramkarzy 
w tej lidze. Zdominował całkowicie klasyfikację strzelców zdobywając o 11 
bramek więcej, od drugiego Adama Papki (33 bramki).

Brawa należą się wszystkim zawodnikom z osobna, bo pokazali swo-
je umiejętności, ambicję i wolę walki. Po meczach ręce same składały się 
do oklasków, a gra zespołu przyciągała rzesze kibiców z okolicznych miej-
scowości. Wielkie brawa Panowie, a teraz czas świętować awans do klasy 
okręgowej!

Strzelcy bramek dla Koprzywianki w sezonie 2013/2014: 
Łukasz Pyszczek - 44 
Wojciech Gawroński - 15 
Konrad Pyszczek - 8 
Jarosław Witkowski, Dariusz Pawlik - 5 
Jakub Bryła, Grzegorz Trześniewski, Paweł Kruczek - 2 
Jacek Kuranty, Ryszard Gaweł, Łukasz Kołek, Wojciech Mrozik, Adrian 
Piątkowski, Radosław Dąchur, Jan Ozdoba - 1

25 maja 2014r. po meczu KS Koprzywianki z Pacanowem koprzyw-
niccy kibice zgromadzili się w Domu Kultury aby powspominać. Tego 
dnia wszyscy fani zespołu mieli okazję obejrzeć projekcję archiwalne-
go filmu z 70. Rocznicy istnienia koprzywnickiego Klubu Sportowego, tj. 
z dn. 11 sierpnia 2002r. Autorem filmu jest p. Jan Lipiński.

Wielki sukces KS Koprzywianki

Sportowe wspomnienia kibiców i byłych zawodników KS Koprzywianki

Tabela po ostatniej kolejce sezonu 2013/2014:

koprzywianka.futbolowo.pl


