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,,Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania”.
(Robert Poulet) 

W niedzielę 26 października 2014 roku o godzinie 12.00  w kościele parafialnym p.w. św. Floriana 
w Koprzywnicy odbyła się uroczystość Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego Marianny i Jana 
Ordonów – Diamentowe Gody.

Był 23 października 1954 roku, bardzo ciepły i słoneczny dzień jak na tę porę roku, kiedy  w mu-
rach zabytkowej świątyni Marianna Bargiel i Jan Ordon  ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską oraz wspólne życie aż do śmierci. Przyrzeczenie to składali sobie pełni wiary w to, że nie 
zawiodą się na sobie, że będą ze sobą w chwilach dobrych i złych, w czasie radości i czasie smutku. 
Obecność w tym samym miejscu po sześćdziesięciu latach wskazuje na to, że wszystkie te przyrzecze-
nia nie oddaliły Ich od siebie, ale jeszcze bardziej związały i pogłębiły Ich uczucie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. św. Floriana, którą w intencji 
Jubilatów w koncelebrze odprawiali  Proboszcz Parafii w Koprzywnicy  ks. Jerzy Burek i  ks. Ignacy 
Bokwa. Małżonkowie podczas mszy św. odnowili przysięgę małżeńską i otrzymali specjalne pisemne 
podziękowanie od ks. Proboszcza Jerzego Burka. Były łzy wzruszenia, życzenia, gratulacje i kwiaty od 
rodziny i przyjaciół. Tego typu jubileusze są nie tylko świętem wzajemnej lojalności i miłości małżeńskiej, 
ale także hołdem rodzinie. Państwo Ordonowie wychowali pięcioro dzieci, doczekali się dwanaścioro 
wnucząt i troje prawnucząt. Jubileusz państwa Ordonów  jest także przykładem dla społeczeństwa jak 
wspólnie iść przez życie.

Jubilatom życzymy długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, zrealizowania 
marzeń i planów, długiej jeszcze wspólnej drogi życia i doczekania spiżowych godów, czyli 70-lecia pożycia 
małżeńskiego.

Marta Chamerska
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22 października 2014r. zapoczątkowana mszą św. w kościele p.w. MB Różańcowej, a na-
stępnie w murach MGOKiS w Koprzywnicy odbyła się piękna uroczystość, Jubileusz Długolet-
niego Pożycia Małżeńskiego Par. Pochodzące z terenu naszej gminy 22. pary małżeńskie, po-
stanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 18 lipca 2014r., odznaczone zostały 
medalami za ,,Długoletnie Pozycie Małżeńskie”. Tego dnia odznaczeni zostali:

Barbara i Zdzisław Bzduchowie
Janina i Jan Cebulowie
Krystyna i Wiesław Ćwiertniowie
Barbara i Władysław Durdowie
Genowefa i Edward Furmanowie
Teresa i Jan Gawrońscy
Maria i Tadeusz Jasińscy
Marianna i Edward Jasińscy
Marianna i Jan Judowie
Marianna i Zbigniew Judowie
Helena i Stanisław Kaczorowscy

Fundacja La Zebra jest organizacją pożytku 
publicznego prowadzącą działalność na tere-
nie Powiatu Sandomierskiego.

Fundacja powstała w październiku 2011r. 
Od tego właśnie roku funkcjonują Kluby Fil-
mowo - Teatralny i Literacki. Po niespełna roku 
Fundacja wygrała otwarty konkurs ofert na re-
alizację zadania z zakresu pomocy społecznej 
pod nazwą Organizacja i prowadzenie Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie, 
w którym obecnie przebywa 30 osób niepeł-
nosprawnych. 

Środowiskowy Dom Samopomocy prze-
znaczony jest dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, dla chorujących psychicznie 
i z zaburzeniami. Staraniem Fundacji pozyska-
no środki na remonty i dostosowanie budynku 
po byłej szkole podstawowej do standardów 
wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 
w sprawie środowiskowych domów samopo-
mocy. Starania Fundacji, oraz zajęcia w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy w których 
biorą udział niepełnosprawni uczestnicy tej 
placówki sprawiły, że również teren wokół bu-
dynku w niczym nie przypomina tego sprzed 
dwóch lat.

Fundacja La Zebra prowadzi działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych, niezaradnych 
życiowo, na rzecz dzieci, młodzieży, rodziny, 
a także na rzecz przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu osób nim zagrożo-
nych, przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym. Na polu swojej 
działalności współpracuje z szeregiem instytu-
cji jak Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, 
Urząd Gminy w Łoniowie, podległe im Ośrod-
ki Pomocy Społecznej, Starostwo Powiatowe 
w Sandomierzu, czy Oddział Psychiatryczny 
i Dzienny Oddział Psychiatrii Szpitala Ducha 
Świętego w Sandomierzu.

Rok 2014 obfitował  w szereg wydarzeń za-
równo nowych, jak też cyklicznych zapocząt-
kowanych w latach wcześniejszych.

Na początku roku odbył się turniej spor-
towy dla osób niepełnosprawnych pod na-
zwą Mistrzostwa Środowiskowych Domów 
Samopomocy Województwa Świętokrzyskie-
go w Tenisie Stołowym.  Imprezę patronatem 
honorowym objęli Wojewoda Świętokrzyski 
i Burmistrz Koprzywnicy. Turniej swoim za-
sięgiem obejmuje całe województwo święto-
krzyskie. Uczestnicy ŚDS-ów zmagali się już 
po raz drugi walcząc o miano najlepszego te-
nisisty stołowego na terenie tamtejszej Szkoły 
Podstawowej. Cykliczną imprezą organizowa-
ną przez Fundację La Zebra jest również Pik-
nik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Impreza 
współfinansowana jest ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Komisja w bieżącym roku przyznała 
również środki na zorganizowanie wycieczki 
dla uczestników Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy Fundacji La Zebra do Zakopanego. 

Pierwsze dni lipca, to nie tylko początek 
wakacji, ale również koniec cyklu zajęć o te-
matyce proekologicznej, których realizatorem 
była Fundacja La Zebra z Krzcina. Zajęcia edu-

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Aurelia i Leon Knapowie
Jadwiga i Kazimierz Kolasa
Stanisława i Aleksander Lipcowie
Marianna i Tadeusz Podlewscy
Helena i Stanisław Rowińscy
Marianna i Jan Stąporowie
Stanisława i Antoni Skuzowie
Stanisława i Tadeusz Surowieccy 
Barbara i Tadeusz Szatanowie 
Krystyna i Teodor Urowie
Janina i Jan Wendrowie

Jubilatom, składamy najserdeczniejsze gratulacje okazji 50-lecia wspólnego życia oraz 
życzenia radości, miłości i wszelkiej pomyślności.

Działalność Fundacji La Zebra
kacyjne z upowszechniania wiedzy dotyczącej 
ekologii  realizowane były w zakresie małych 
projektów w ramach działania 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na 
lata 2007-2013 dofinansowane  ze środków 
ŚBRR. 

Zajęcia rozpoczęły się już w marcu 2014r 
, polegały na kształtowaniu postaw proekolo-
gicznych . Przeprowadzono cykl zajęć dla gru-
py 32 osób  z terenu gminy Koprzywnicy i Ło-
niowa. Projekt rozbudził zainteresowania osób 
uczestniczących w operacji światem przyro-
dy, uwrażliwił na jego piękno i zadziwiające 
funkcjonowanie, wykształcił poczucie odpo-
wiedzialności człowieka za stan środowiska 
i przekonał o zależności człowieka od przyro-
dy i konieczności jej ochrony. Tematyka zajęć  
związana była między innymi z  właściwym 
segregowaniem odpadów, pielęgnacją  roślin, 
opieką nad zwierzętami oraz z szeroko rozu-
mianymi  zachowaniami  proekologicznymi. 
W związku z zajęciami o zdrowej, ekologicz-
nej żywności i środowisku naturalnym zrewi-
talizowano i zagospodarowano część terenu. 
Przygotowano ziemię pod ekologiczną uprawę, 
zasadzono wiele roślin, jak warzywa, drzewka 
i krzewy owocowe, czy rośliny ozdobne. Dzia-
łania te przyczynią się do kontynuacji zajęć 
w przyszłości.  Zrewitalizowano część terenu 
w centralnym punkcie Krzcina, gdzie kiedyś 
mieściła się szkoła podstawowa, a obecnie jest 
Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji La 
Zebra. Oprócz zajęć plastycznych, odbyły się 
też zajęcia z elementami hortiterapii polegają-
ce na pracy z roślinnością , która wpływa na 
zachowanie równowagi wewnętrznej i obniża-
nie pobudzenia spowodowanego czynnikami 
współczesnej cywilizacji – hałasem, natłokiem 
informacji i obrazów. Podstawowym założe-
niem hortiterapii jest obcowanie z naturą, pra-
ca fizyczna ,praca z roślinami i przebywanie 
w otoczeniu roślin  co wpływa korzystnie nie 
tylko na zdrowie fizyczne ale także na rozwój 
emocjonalny i umysłowy człowieka, popra-
wiają jakość życia, chęć zachowań proeko-
logicznych oraz rozbudza samą świadomość 
dotyczącą głównych założeń operacji - czyli 
zainteresowanie osób uczestniczących  świa-
tem przyrody,uwrażliwienie na jego piękno 
i zadziwiające funkcjonowanie, wykształcenie 
poczucia odpowiedzialności człowieka za stan 
środowiska i przekonanie o zależności czło-
wieka od przyrody i konieczności jej ochrony. 

Na przełomie sierpnia i września tego 
roku Fundacja La Zebra z Krzcina przy udzia-
le Środowiskowego Domu Samopomocy zre-
alizowała dwa projekty współfinansowane ze 
środków Zarządu Powiatu sandomierskiego. 
Pierwszym z nich było dwuczęściowe spotka-
nie „Środowiskowy Dom Samopomocy jako 
element systemu wsparcia dla osób chorują-
cych psychicznie, z zaburzeniami psychicz-
nymi, oraz z niepełnosprawnością intelektu-
alną”, jakie odbyło się  dniach 7 – 8 września 
w siedzibie Fundacji La Zebra i Środowisko-
wego Domu Samopomocy Fundacji La Zebra 
w Krzcinie. Spotkanie otworzyła konferencja 
naukowa, w której udział wzięli pracowni-

cy Środowiskowych Domów Samopomocy 
z Województwa Świętokrzyskiego, rodzice 
i bliscy osób z niepełnosprawnością, i inne oso-
by zainteresowane tym tematem. Dominowała 
tematyka związana z funkcjonowaniem Środo-
wiskowych Domów Samopomocy, oraz insty-
tucji wchodzących w skład systemu wsparcia, 
leczenia i pomocy w powiecie sandomierskim, 
a także z narzędziami terapeutycznymi dostęp-
nymi w tych instytucjach. Korzyści z uczest-
nictwa w konferencji, która miała charakter 
szkoleniowo – informacyjny odnieśli zarówno 
chorujący, ich bliscy, pracownicy Środowisko-
wych Domów Samopomocy, jak też osoby 
zupełnie nie związane z systemem wsparcia 
i leczenia. Należy bowiem podkreślić fakt, że 
wiedza na temat chorób psychicznych , zabu-
rzeń i niepełnosprawności intelektualnej jest 
ciągle mało rozpowszechniona w społeczeń-
stwie, co powoduje funkcjonowanie mitów 
na temat schorzeń tego typu. Dzień drugi to 
spotkanie integracyjne pracowników i uczest-
ników Środowiskowych Domów Samopomo-
cy w terenu województwa Świętokrzyskiego. 
Pracownicy ŚDS Fundacji La Zebra w Krzcinie 
przygotowali z tej okazji szereg zajęć integra-
cyjno – rekreacyjnych. Spotkanie obfitowało 
również w wymianę doświadczeń i wiedzy, 
a dla uczestników ŚDS było okazją do nauki 
aktywnego spędzania wolnego czasu, i szero-
ko rozumianej integracji. Kolejny projekt dofi-
nansowany przez Powiat a zrealizowany przez 

Fundację z Krzcina to Nordic walking – aktyw-
na turystyka i edukacja w Dolinie Koprzywian-
ki - czyli cudze chwalicie swego nie znacie. 
Projekt rekreacyjno-edukacyjny obejmował 
trzy zorganizowane wyjścia nordic walking do 
zabytkowych lub historycznych miejsc zloka-
lizowanych w pobliżu Koprzywnicy. Spacer 
z kijkami wiódł do sanktuarium w Sulisławi-
cach, do Kościoła Św. Floriana w zespole po-
cysterskim w Koprzywnicy, oraz starego Młyna 
w Trzykosach, który obecnie pełni rolę miejsca 
wystawienniczego ukazującego bogactwo wy-
robów rękodzielniczych lokalnych twórców. 
Każde z tych miejsc ma swoją historię i swój 
niepowtarzalny klimat. Ten klimat i ta historia 
miały trafić do uczestników projektu, i jak po-
wtarzają organizatorzy cel ten w pełni udało 
się zrealizować. Historia trzech jakże różnych 
nie tylko wiekowo miejsc została zaprezento-
wana w sposób naoczny i namacalny przez 
pracowników Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Krzcinie wspomaganych przez 
mieszkańców odwiedzanych miejscowości. 
Każde z miejsc było końcowym etapem wy-
prawy, miejscem do osiągnięcia i zdobycia, co 
tym bardziej podnosiło jego atrakcyjność. Pro-
jekt podsumowuje wystawa fotografii z wrze-
śniowych spacerów z kijkami Doliną Koprzy-
wianki, którą do końca października można 
był podziwiać w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Krzcinie.

Zdzisław Walas - Fundacja La Zebra

Plener malarski palcem malowane
Prace powstałe podczas lipcowego pleneru to pejzaże malowane z pamięci jakby zle-

pek wrażeń  widoków spotykanych codziennie, przedstawionych na płótnie. Jest to pew-
nego rodzaju ćwiczenie malarskie bo przestrzegaliśmy kanonów (zasad) obowiązujących 
w każdym malowanym pejzażu, czyli zachowanie czterech planów tj. niebo jako neutral-
ne tło, następnie czwarty plan oddalony w błękitach, trzeci (drzewa), drugi jeszcze niewy-
raźny ale z konkretnymi elementami i pierwszy najwyraźniejszy i malowany dokładniej, 
z większa ilością szczegółów. W naszych pejzażach niebo i dwa dalsze plany malowane 
są podobnie, natomiast dwa bliższe plany (droga, łąka z makami, stawek, strumień) każda 
z malujących potraktowała indywidualnie. Obrazy te malowałyśmy palcami, gdyż malu-
jąc palcami uzyskujemy plamy, przechodzą jedna w drugą. Dopiero szczegóły jak trawa, 
kamienie, wieża malowane są pędzlami. W tych obrazach prawie nie używamy zieleni 
(oprócz łąki), kolor drzew to czerń i żółć ! H.Pilecka
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Okres żniw to czas wytężonej pracy wszystkich rolników, ogrodników i gospodarzy. Dożynki 
to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. 

W uroczystym korowodzie, przeprowadzonym z koprzywnickiego rynku do kościoła p.w. 
św. Floriana, 18. sołectw prezentowało swoje przepiękne wieńce dożynkowe. Gospodarzami 
tegorocznych dożynek byli: Magdalena Kiliańska z Kamieńca i Andrzej Bokwa z Koprzywnicy. 
Integralną częścią uroczystości jest msza św. w intencji rolników. 

20 września br. uczestnicząc w XII Edycji 
Konkursu ,,Nasze sandomierskie – kulinaria regio-
nalne” w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, 
promowaliśmy Miasto i Gminę Koprzywnica. 

Stałymi uczestnikami konkursu są gminy 
powiatu sandomierskiego, rywalizujące ze 
sobą o zdobycie głównej nagrody „Srebrnej 
Chochli”. Każdej edycji konkursu towarzyszy 
inny temat kulinarny. Przedstawiciele gmin, 
niejednokrotnie w asyście lokalnych zespołów 
śpiewaczych prezentują przed komisją juror-
ską oraz zgromadzoną publicznością zgłoszo-
ny do konkursu „produkt kulinarny” opatrzony 
stosownym przepisem. 

Tematem przewodnim tegorocznego kon-
kursu był nabiał – podstawowy składnik wiej-
skich potraw. MGOKiS w Koprzywnicy wraz 
z gospodyniami z KGW Sośniczany (Haliną 
Knap i Danuta Rączkowską) przygotowały 
smaczne ,,zacirki na mlyku”.

Zacirki na mlyku
Zacirki na mlyku (bo tak mawiały nasze 

babcie) kojarzą się nam z dzieciństwem. To 
właśnie wtedy prawie codziennie jedliśmy za-
cirki. Teraz, po tylu latach znowu sobie o nich 
przypomnieliśmy.

28 września br. na koprzywnickim rynku 
odbyło się pożegnanie letniego sezonu. Dzieci 
i młodzież zaprezentowały swoje umiejętno-
ści. Występem, tańcami i śpiewem rozpoczęły 
dzieci z przedszkola „Pod Sosnami” w Ko-
przywnicy. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Niedźwicach przygotowali repertuar wo-
kalny i skecz kabaretowy. Zaprezentowały się 
również dziecięce i młodzieżowe sekcje dzia-
łające przy domu kultury w Koprzywnicy; tak 
więc wystąpił dziecięcy zespół wokalny Włó-
czykije oraz solistka Karolina Kołodziej; grupa 
treningowa prowadzona przez Sandomierski 
Klub Karate, młodzież z zespołu tanecznego 
Black Stars, koprzywniccy tancerze prowa-

Koprzywnickie babie lato
dzeni przez tarnobrzeską Szkołę Tańca Sam-
ba, uczniowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, 
grupa mażoretkowa oraz członkowie teatru 
ognia „Flame”. Dziewczyny z grupy tanecznej 
Black Stars w dzień koprzywnickiego babiego 
lata zaprezentowały propozycje modowe na 
cztery pory roku. Najmłodsi uczestnicy im-
prezy chętnie spędzali niezapomniane chwile 
przy tematycznych pracach plastycznych oraz 
manualnych. Na zakończenie imprezy daw-
kę pozytywnej energii przekazała młodzież 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ko-
przywnicy. Marta Siwecka, mieszkanka Ko-
przywnicy udostępniła swoje rysunki, które 
bardzo zachwyciły zwiedzających wystawę.  

„Srebrna Chochla” wręczona
Nie od dziś wiadomo, że śniadanie to naj-

ważniejszy posiłek. Dlatego zacirki na mlyku 
to wspaniałe danie na początek dnia. Potrawa 
ta jest prosta w wykonaniu, smaczna, treści-
wa i bardzo sycąca. Zapewnia energie na cały 
poranek. 

Składniki:
1 l mleka
4 kopiaste łyżki mąki pszennej 
(ilość jest zależna od wielkości jajka)
Jajo, cukier, sól do smaku

PRZYGOTOWANIE:
Z mąki i jajka zagnieść elastyczne dość 

twarde ciasto. Palcami wskazującymi i kciu-
kiem skubać nieduże kawałki ciasta jednocze-
śnie je wałkując. Gotowe zacirki wrzucić na 
gotujące się mleko. Trzymać na wolnym ogniu, 
aż kluseczki będą miękkie. Już na talerzu do-
prawić odrobiną soli lub cukru do smaku.

Tegoroczny konkurs wygrały ,,Serowe ob-
łoczki” prezentowane przez przedstawicieli 
Gminy Obrazów za które otrzymali główną 
nagrodę „Srebrną Chochlę”. Pamiątkowe dy-
plomy ufundowane przez Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu otrzymały pozostałe gminy 
uczestniczące w tegorocznym konkursie.

Gminne Święto Plonów
Dożynki 24.08.2014 r.

Kolejne części Okrężnych obrzędowa i es-
tradowa odbyły się w malowniczej scenerii ko-
przywnickiego zalewu. Była uroczysta oracja 
chleba, obśpiewanie wieńców dożynkowych 
i wybór tego najpiękniejszego. 

Na 12. stoiskach prezentowanych przez 
sołectwa wyeksponowany został dorobek 
społeczny jak i wszelkie walory kulturowe 
poszczególnych miejscowości. W części ar-
tystycznej zaprezentowały się najlepsi artyści: 
Powiślanie, Siarkopolanie, Opatowska Kapela 
Biesiadna, folkowy zespół Kalina. Zabawę ta-
neczną poprowadził zespół Markens. Mroki 
nocy rozświetlił swym występem koprzywnic-
ki teatr ognia Flame, a gwiazdą wieczoru był 
niezwykle utalentowany i znany ze scenach 
całego kraju Zbigniew Wodecki.

Konkurs na najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy wygrało sołectwo Łukowiec, drugie 
miejsce zajęło sołectwo Gnieszowice a trzecie 
sołectwo Beszyce. 

lz
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W naszej audycji 
z cyklu „Końcowy 

Przystanek” 
redaktorzy RK udali 

się mikrobusem 
z Sandomierza do 
Koprzywnicy. Oba 
zabytkowe miasta 

dzieli zaledwie 17 km.
Mówią: Wysiedliśmy w rynku i uda-

liśmy się najpierw do kościoła pw. Matki 
Bożej Różańcowej, następnie do liczą-
cego ponad 800 lat zespołu zabytków 
pocysterskich, skąd już bliziutko było 
nad zalew, tętniący życiem z piaszczy-
stą, ładną plażą, molo, wieżą widokową 
i boiskiem do gry w siatkówkę plażową. 
Wizytę w Koprzywnicy zakończyliśmy 
na szlaku sakro-turystycznym wiodącym 
do Sulisławic.

Przewodnikami Grażyny Szlęzak-
-Wójcik byli: Alicja Stępień, Kazimierz 
Gorycki i Jan Burek.

Zapraszamy do posłuchania audycji 
radiowej na: www.radio.kielce.pl/prze-
glad-548/_post/25135

Przegląd Kapel w Krzykosach
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej wnosi ogromny wkład w zachowanie dzie-

dzictwa kulturowego i integrację społeczną lokalnych środowisk. Dzięki realizowanym przez 
LGD projektom możliwy był m.in. udział w imprezie lokalnej – Przegląd Kapel w Krzykosach 
2014 (woj. poznańskie). W dniach 12-14 lipca LGD Ziemi Sandomierskiej wraz z zespołami lu-
dowymi z terenu LGD – zespołami ludowymi: ,,Powiślanie”, ,,Linowianki” Zawichost – prezen-
towała dorobek kulturalny naszego regionu. Gospodarzem imprezy był LGD Zielony Lider Wiel-
kopolski,  a zespoły wystąpiły na scenie jako goście specjalni imprezy. 

p. Marii Kalinowskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

męża Zdzisława Kalinowskiego

długoletniego członka 

Zespołu Ludowego Powiślanie 

oraz sympatyka Domu Kultury

składają

członkowie Zespołu Powiślanie 

oraz Dyrektor i pracownicy 
MGOKiS w Koprzywnicy

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach jest 
pierwszym w Polsce centrum terapeutycznym, 
powstałym na bazie pokamedulskiego klasz-
toru. Centrum specjalizuje się w prowadzeniu 
terapii osób zagrożonych skutkami cywilizacji: 
pracoholizmu czy zakupoholizmu.

Po raz dziewiąty na terenie Pustelni odbył 
się kiermasz produktów naturalnych. W im-
prezie udział wzięło wielu wytwórców natu-
ralnych produktów leczniczych, zdrowotnych 
jak i spożywczych. Wśród wystawców poja-
wili się producenci miodów, herbat, konfitur, 
ziołowych i owocowych nalewek oraz natu-
ralnych kosmetyków. Dla miłośników sztuki 
ludowej przygotowanych zostało kilka sto-
iskach na których było można kupić ciekawe 
eksponaty rękodzieła ludowego. Muzyczną 
oprawę zapewnili między innymi Powiślanie 
z Koprzywnicy i kapela Pacanowianie. 

Leśna Apteka w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

Inicjatywy Sołectwa i KGW Dmosice

Rada Sołecka oraz KGW w tym roku w czasie letnich miesięcy nastawiły się na zorganizo-
wanie przyjemnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu dla dzieci z sołectwa Dmosice. 
Pierwszą imprezę zorganizowano 1 czerwca w święto wszystkich dzieci. Środki na ten cel prze-
znaczono z funduszu sołeckiego. W tym dniu na placu przy świetlicy wiejskiej dla wszystkich 
dzieci przygotowano różnorodne zabawy i konkursy, w których chętnie brali udział najmłodsi. 
Konkursy i zabawy przygotowała i sprawnie poprowadziła p. Angelika Żurek. Było ognisko i pie-
czenie kiełbasek, a także skoczna muzyka, przy której młodzież się świetnie bawiła. Wszystkie 
dzieci otrzymały upominki ze słodyczami. Uroczystość ta swoja obecnością uświetnił Pan Bur-
mistrz Marek Jońca, który także przybył ze słodką niespodzianką. 

Nastrój dziecięcego święta najbardziej oddaje fragment wiersza, napisanego na te okolicz-
ność przez p. Andżelikę.

,,Drogie dzieci nie tylko w dniu Waszego Święta,
Ale zawsze, aby Wasza buźka była uśmiechnięta
Samych dni w szczęściu i pogodzie,
Niech słońce wstaje dla Was co dzień,
My dorośli ślemy te życzenia,
Niech od dziś spełniają się wszystkie Wasze marzenia”.
Drugą imprezę dla dzieci, dzięki wsparciu Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoho-

lowych, zorganizowano na zakończenie wakacji 5 i 6 września. W pierwszym dniu odbył się 
pokaz profesjonalnego dekorowania stołu na różne okazje i uroczystości rodzinne. Pokaz ten 
prowadziła Pani Dyrektor MGOKiS w Koprzywnicy Alicja Stępień, przy współudziale mło-
dzieży i członkiń KGW. Wystrój stołów można było podziwiać przez kilka dni. Drugiego dnia 
dzieci uczestniczyły w zabawach, było pieczenie kiełbasek przy ognisku, a w tle grała muzyka, 
w rytm której bawiły się dzieci i młodzież. Dla wszystkich w altanie przygotowano poczęstunek,  
a w trakcie zabawy rozdano dzieciom pączki ze słodyczami.

 Rada Sołecka i KGW
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Międzypokoleniowe Kluby Aktywności 
(MKA) to nowy projekt Fundacji Fundusz Lo-
kalny SMK. Projekt obejmuje utworzenie 4 
klubów aktywności, które uaktywniać będą 
seniorów i młodzieżowych wolontariuszy.

Na wdrożenie klubów Fundacja uzyskała 
dotację w kwocie blisko 120 tys. PLN w otwar-
tym konkursie ofert, zajmując  15 miejsce ran-
kingowe wśród 200 projektów wybranych do 
dofinansowania  z listy ponad 2500 złożonych 
wniosków. Projekt realizowany będzie w ra-
mach rządowego programu Aktywność Spo-
łeczna Osób Starszych, Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej i fundacyjnego programu 
„Młodzi gniewni dla nas pewni”, rozwijając 
naszą akcję eMKA (Młodzieżowe Kluby Ak-
tywności) oraz Klub Wolontariusza FFL SMK. 

W ramach projektu Fundacja podjęła 
współpracę z 4 organizacjami i instytucjami 
w 4 gminach regionu. Kluby MKA zostały 
utworzone:

Wyjazd MPKA 

Dn. 18.10.2014 odbyła się wycieczka do 
Krakowa, zorganizowana w ramach projektu 
Miękdzypokoleniowe Kuby Aktywności. Brali 
w niej udział seniorzy i wolontariusze z kilku 
miejscowości, w tym także z Koprzywnicy.

 Pierwszym punktem programu było zwie-
dzanie Centrum Jana Pawła II, gdzie mogliśmy 
zobaczyć m.in. oryginalną płytę z grobu Pa-
pieża, oraz różnego rodzaju Jego relikwie, np. 
krzyż pastoralny, mitrę, ornat, a także - naj-
cenniejszą- ampułkę z krwią Ojca Świętego. 
W sanktuarium znaleźliśmy też moment na 
chwilę osobistej modlitwy. Następnie udali-
śmy się (pod czujnym okiem Pani Przewod-
nik) na zwiedzanie Wawelu - jego dziedzińca 
i wnętrza Katedry oraz Starego Miasta. Po tylu 
atrakcjach zjedliśmy pyszny obiad, później 
zaś mieliśmy chwilę czasu wolnego. Na za-
kończenie udaliśmy się wszyscy do Teatru im.  
J. Słowackiego na spektakl autorstwa S. Mroż-
ka pt.:,,Karnawał, czyli pierwsza żona Adama”. 
Dzięki tej wycieczce mogliśmy lepiej po-
znać przepiękny Kraków, jego historię, za-
bytki i miejsca warte odwiedzenia. Wyjazd 
(a zwłaszcza droga powrotna) sprawił, że 

Seniorzy w akcji

1. Koprzywnica, we współpracy MGOKiS 
w Koprzywnicy

2. Suchorzów (gmina Baranów Sandomierski) 
we współpracy z OSP Suchorzów

3. Jastkowicach (gmina Pysznica) we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi 
Jastkowickiej

4. W Gorzycach we współpracy z Uniwersyte-
tem Trzeciego Wieku.

Działania w ramach klubu obejmują: za-
jęcia artystyczne, rehabilitacyjne, ekologiczne, 
warsztaty komputerowe, zdrowego żywienia, 
będą utworzone punkty porad prawnych. Pla-
nowane są wycieczki i spotkania integracyjne. 
Finał działań to wspólne spotkanie seniorów 
i młodych wolontariuszy z 4 gmin na Zamku 
Kazimierzowskim w Sandomierzu (grudzień 
2014 r.) gdzie świętować będziemy aktywność 
i współpracę międzypokoleniową.

Stanisław Baska, Koordynator projektu

fot.: Działania emerytów i wolontariuszy z Międzypoko-
leniowego Klubu Aktywności w Koprzywnicy:

23 września w ramach projektu Między-
pokoleniowe Kluby Aktywności, jego uczest-
nicy i my wolontariusze udaliśmy się do stolicy 
naszego kraju - Warszawy. Nie byliśmy sami, 
razem z nami, jednym autokarem podróżo-
wali seniorzy z Suchorzowa, również uczest-
nicy ww. projektu. Podczas dość długiej po-
dróży integrowaliśmy się pod przywództwem 
pani Zosi i pana Janka z Suchorzowa, którzy 
podczas jazdy umilali nam czas śpiewaniem 
i graniem na harmonijce. Podróż w tak sym-
patycznym towarzystwie minęła w mgnieniu 
oka. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od mo-
dlitwy przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Następnie podbiliśmy warszawską starówkę 
wraz z Syrenką. Kolejnym celem naszej podró-

ży był budynek Sejmu RP, gdzie każdy z nas 
mógł poczuć się jak marszałek czy poseł. Spo-
tkaliśmy tam także Europosła PiS Andrzeja 
Dudę, który ostatnio był gościem w naszym 
MGOKiS w Koprzywnicy. Ostatnim punktem 
naszej wycieczki był Stadion Narodowy, któ-
rego rozmiar i atmosfera sprawiły, ze poczu-
liśmy uczestnikami jednego z wielkich wyda-
rzeń mających tam miejsce. Droga powrotna 
również była pełna muzyki i śpiewów.

Wycieczka uświadomiła nam jak wiele 
rzeczy, które oglądamy w telewizji wygląda 
na żywo, np. stadion narodowy jest naprawdę 
taki ogromny, a sala sejmowa wbrew pozorom 
nie jest taka duża jak nam się wydaje, gdy 
widzimy ją w ekranach telewizorów. Przede 
wszystkim cała podróż pokazała, że różnice 
pomiędzy pokoleniami bardzo szybko można 
zniwelować i wspólnie dobrze się bawić.  

J. Lipczyńska

Wycieczka do Krakowa

wszyscy powróciliśmy do domów w rado-
snych nastrojach, z mnóstwem pozytywnej 
energii na kolejne dni.

M. Płaneta
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Ocalić od zapomnienia, sprawić, aby 
cząstka historii naszego narodu, a przez to 
nas samych przetrwała, pokonała upływają-
cy czas, zwyciężyła niepamięć. Są wśród nas 
ludzie, którzy „ocalają od zapomnienia” i za 
to im winni jesteśmy wdzięczność.

Jak sam często o sobie mówi, historia jest 
Jego pasją. Od zawsze interesował się historią 
swojego kraju, a w szczególności latami wojny 
i okupacji oraz historią powojenną. Całe swoje 
dorosłe życie jest związany z Koprzywnicą-
-miastem i gminą, na terenie której mieszka 
i pracuje. Zainteresowanie wpływem cystersów 
na rozwój Koprzywnicy sprawiło, że Marek 
Jońca - burmistrz Koprzywnicy, bo Jego sylwet-
kę i dokonania prezentuję, 27 września 2004 
roku wraz z kilkoma innymi osobami, powołał 
do życia Stowarzyszenie 800-lecia Opactwa 
Cysterskiego „Ku Przyszłości”. Następnie zo-
stał jego prezesem. Celem Stowarzyszenia było 
m.in. dążenie do przywrócenia dawnej świet-
ności pocysterskiemu zespołowi klasztorno-
-kościelnemu, otwarcie muzeum w kapitularzu, 
w którym znalazłyby się zachowane fragmen-
ty kamieniarki z nieistniejących już skrzydeł 
klasztoru, ornaty, rękopisy i książki z biblioteki 
cysterskiej oraz naczynia liturgiczne, ponad-
to odtworzenie średniowiecznego zakonnego 
ogrodu i organizowanie konferencji naukowych 
na temat historii zakonu cysterskiego. W ciągu 
kolejnych lat Stowarzyszenie, w którym aktyw-
nie działał p. Marek Jońca zrealizowało wiele 
z wyznaczonych przed laty celów. Aktywnie 
wspierało starania proboszcza tutejszej parafii 
w pozyskiwaniu funduszy na renowację po-
szczególnych kościelnych ołtarzy. Kolejne lata 
to czas intensywnie prowadzonych prac kon-
serwatorskich w kościele. Dziś kościół św. Flo-
riana zachwyca swym pięknem. Ponadto co-
rocznie w czerwcu w Koprzywnicy odbywają 
się Pikniki Cysterskie, pod hasłem „W cieniu cy-
sterskiej jabłoni”, w których organizację, wraz 
z innymi instytucjami, zaangażowane jest Sto-
warzyszenie. Piknikom towarzyszą konkuren-
cje sportowe, m.in. rozgrywki szachowe, czy 
strzelanie z łuku do celu, konkursy kulinarne, 
prezentacje ginących zawodów czy zwiedza-
nie klasztoru. Pikniki Cysterskie stały się więc 
nie tylko okazją do spotkań towarzyskich, ale 
również pełnią rolę edukacyjną. W ich przy-
gotowanie angażuje się wiele instytucji i wielu 
ludzi. Dzięki nim młodzież poznaje historię 
swojej małej ojczyzny. 

Pan Marek Jońca nieustannie poszerzał 
swoje wiadomości na temat historii Koprzyw-

gminy Koprzywnica były bomby, jakie spadły 
m.in. na Tarnobrzeg, Sandomierz i Chmie-
lów. Już 8 września w Tarnobrzegu pojawiły 
się pierwsze oddziały Wojska Polskiego, które 
wycofywały się na wschód. Tego dnia Niemcy 
zajęli Sandomierz, co ograniczyło możliwość 
odwrotu polskich wojsk. Odbywał się on teraz 
mostem w okolicy Baranowa i promem linio-
wym w Radowążu. Przechodzące przez Wisłę 
polskie jednostki pochodziły z ,,Armii Kraków”, 
ugrupowania, które w założeniach obronnych 
miało osłaniać odwrót większości polskich 
jednostek. 11 września część jednostek z tego 
zgrupowania stoczyło krwawą bitwę w rejonie 
Osieka, gdzie poległo ponad 100 polskich żoł-
nierzy. Zdobycie mostu w Baranowie i odcięcie 
polskim jednostkom możliwości odwrotu stało 
się strategicznym priorytetem dla Niemców. 
Dla polskich żołnierzy przejście przez rzekę 
oznaczało nie tylko szansę na przeżycie, ale 
i możliwość kontynuowania walki z wrogiem na 
wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Z tych 
powodów szczególnego znaczenia nabierało 
sprawne funkcjonowanie przewozu promowe-
go przez Wisłę. Prowadzili go Stefan Józefczak 
ze swoim wspólnikiem Józefem Nasternakiem. 
Józefczak posiadał specjalne upoważnienie do 
kierowania promem, który wydzierżawił od 
hr. Zdzisława Tarnowskiego. Już od 8 września 
prom na Wiśle kursował bez chwili przerwy, 
przewożąc polskich żołnierzy. Przewóz ten 
odbywał się w trudnych i niebezpiecznych 
warunkach, pod obstrzałem najpierw niemiec-
kich samolotów, a potem karabinów maszy-
nowych zbliżających się ku Wiśle Niemców. 
Dzięki ogromnemu poświęceniu przewoźni-
ków uratowano setki polskich żołnierzy. Jednak 
10 września opanowując szosę prowadzącą 
z Koprzywnicy do Radowąża, Niemcy unie-
możliwili dalszą pracę promu. Przewoźnicy 
widząc kolejne nadciągające nad Wisłę polskie 
oddziały, które po zniszczeniu przez saperów 
mostu w Baranowie znalazły się w sytuacji bez 
wyjścia, podjęli próbę przeprowadzenia wojska 
przez rzekę, wpław. Wiedzieli o brodzie znaj-
dującym się poniżej Tarnobrzega. Tędy właśnie 
13 września udało im się przeprowadzić wielu 
polskich żołnierzy. Widząc poświęcenie prze-
woźników jeden z polskich oficerów dał im 
specjalne zaświadczenie o ich zasługach dla 
ewentualnego wykorzystania po wojnie. Jednak 
tak się nie stało. 13 września w ich domach po-
jawili się Niemcy, którym zdrajca doniósł o do-
konaniach przewoźników, które utrudniły im 
marsz na wschód. Niemcy znaleźli dokument 
wystawiony przez Wojsko Polskie. Ustawili 
Przewoźników przy murze betoniarni na po-
dwórku Józefczaka i rozstrzelali. Była to jedna 
z pierwszych zbrodni wojennych popełnionych 
na naszym terenie przez żołnierzy Wermachtu. 
Dzięki staraniom p. Marka Jońcy, a także krew-
nych zamordowanych Przewoźników m.in. p. 
Janusza Błachowicza oraz Radnego Rady Miej-
skiej z Łukowca p. Artura Bernysia 15 września 
2013 roku w miejscowości Łukowiec odbyła się 
uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
ciche bohaterstwo Przewoźników. Była to nie-
zwykle wzruszająca, patriotyczna uroczystość. 
Wnuczka jednego z rozstrzelanych przewoź-
ników wyraziła głęboką wdzięczność m.in. p. 
Markowi Jońcy oraz wszystkim zaangażowa-
nym w przygotowanie uroczystości odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia 

21 września 2014r. strażacy z OSP Ciszyca obchodzili jubileusz 80-lecia swojej jednost-
ki. Uroczystość została podzielona na dwie części. Podczas mszy św. w Łukowcu poświęcono 
nowy sztandar i modlono się za brać strażacką. Dalsza cześć uroczystości odbyła się na placu 
przy strażnicy OSP, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru, a zasłużeni druhowie 
zostali odznaczeni medalami za ,,Zasługi dla pożarnictwa”. Dowódca uroczystości był st. asp. 
szt. dh Tomasz Lis. 

„MOJA MAŁA OJCZYZNA
-OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA LUDZI, MIEJSCA, WYDARZENIA”.

nicy, szukał materiałów źródłowych o wyda-
rzeniach historycznych, które rozegrały się na 
teranie gminy. Kiedy dotarł do materiałów mó-
wiących, że na terenie nieistniejącej dziś wsi 
Speranda położonej nieopodal Ciszycy, wioski 
znajdującej się w pobliżu Koprzywnicy, roze-
grały się walki powstańców styczniowych 1863 
- 1864 roku określanych jako potyczka pod 
Sperandą, postanowił utrwalić to wydarzenie, 
aby pamięć o bohaterstwie powstańców prze-
trwała jak najdłużej. Swój zamiar zrealizował. 
Uroczyste odsłonięcie obelisku miało miejsce 
22 kwietnia 2012 r. Pomnik usytuowany jest 
nieopodal przeprawy promowej do Tarno-
brzega i stanowi go okazały głaz z granitową 
tablicą, na której został wryty krzyż oraz napis: 
GLORIA VICTIS (CHWAŁA ZWYCIĘŻONYM). 
Poniżej umieszczono tekst: „15 marca 1864 r. 
na polach gminy Koprzywnica pod Łukow-
cem, Radowążem, Sperandą i Ciszycą swój 
ostatni bój z Moskalami stoczyli żołnierze 1 
Pułku Kieleckiego im. Z. Chmieleńskiego i 3 
Pułku Stopnickiego K. Kality - Rębajły z II 
Korpusu gen. Józefa Hauke - Bosaka. W hoł-
dzie bohaterom walk powstania styczniowego 
1863-64 pod Sperandą - Społeczeństwo Mia-
sta i Gminy Koprzywnica. 15 marca 2012 r.” 

W uroczystości wzięli udział: Posłowie 
na Sejm RP p. Krzysztof Lipiec i Lucjan Pie-
trzczyk, Senator RP Krzysztof Słoń, miesz-
kańcy, nauczyciele oraz młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Koprzywnicy, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Koprzywnicy., Szko-
ły Podstawowej z Niedźwic, Szkoły Stowa-
rzyszeniowej z Gnieszowic, a także dzieci 
z Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy. 

Dążenie p. Marka Jońcy do upamiętnia-
nia ważnych wydarzeń rozgrywających się 
w Koprzywnicy zaowocowało odsłonięciem 
obelisku z tablicą poświęconą prezydentowi 
Lechowi Kaczyńskiemu, upamiętniającą jego 
pobyt w Koprzywnicy. W uroczystości, która 
odbyła się 13 maja 2012 roku uczestniczyli 
członkowie rodzin osób, które towarzyszyły 
wtedy prezydentowi i zginęły wraz z nim pod 
Smoleńskiem. Obelisk stanął na dziedzińcu 
klasztoru pocysterskiego, w tym samym miej-
scu, w którym 12 maja 2009 roku prezydent 
Lech Kaczyński spotkał się z rolnikami Ziemi 
Sandomierskiej oraz mieszkańcami miasta 
i gminy Koprzywnica. Na tablicy widnieją 
również nazwiska osób, które towarzyszy-
ły Lechowi Kaczyńskiemu podczas wizyty 
w Koprzywnicy i zginęły razem z nim w ka-
tastrofie smoleńskiej: posła Przemysława Go-
siewskiego, szefa Kancelarii Prezydenta Wła-
dysława Stasiaka i ministra Pawła Wypycha 
W odsłonięciu obelisku uczestniczyli między 
innymi: senator Beata Gosiewska, Małgorzata 
Wypych, żona Pawła Wypycha oraz Konrad 
Mackiewicz, brat prezydentowej Marii Ka-
czyńskiej.

Następnie w swych historycznych poszu-
kiwaniach bohaterów gminy Koprzywnica p. 
Marek Jońca dotarł do materiałów opisujących 
ciche bohaterstwo Przewoźników ze wsi Ra-
dowąż. Zwiastunem rozpoczętej 1 września 
1939 r. agresji Niemiec na Polskę na terenie 

z września 1939 roku. Uroczystość poprzedziła 
msza św. odprawiona w kościele w Łukowcu 
w intencji Przewoźników. Potem odbył się spek-
takl o charakterze patriotycznym przygotowany 
przez młodzież szkolną. Dla mieszkańców tej 
małej nadwiślańskiej wioski było to ważne wy-
darzenie. Jak sami mówili, dzięki temu,  iż przy-
pomniano wojenne bohaterstwo mieszkańców 
wioski, wmurowano tablicę pamiątkową, mło-
dzi mieszkańcy poznają historię swojej wioski, 
a starsi będą mogli oddawać cześć bohaterom 
poprzez składanie kwiatów, palenie zniczy. 

Marek Jońca niejednokrotnie podkreśla, 
że tablice pamięci, obeliski, spotkania i uro-
czystości patriotyczne mają być trwałym śla-
dem wydarzeń historycznych i bohaterstwa 
Polaków. O owym bohaterstwie mają przy-
pominać zwłaszcza młodemu pokoleniu, bo-
wiem pamięć nie umiera. Zadanie to, bohater 
tego artykułu realizuje przez całe swoje życie. 
Gromadzi materiały, dokumenty i opisy waż-
nych wydarzeń. Stara się znaczyć te miejsca 
na mapie miasta i gminy w sposób materialny. 
Wiele z tych planów i zadań udało się już zre-
alizować, ale pan Jońca nie ustaje w swym tru-
dzie. W swych historycznych poszukiwaniach 
natrafił na informacje, że dwóch mieszkańców 
gminy Koprzywnica zginęło w Katyniu. A byli 
to prawnik Jan Błasiak z Ciszycy oraz Włady-
sław Beksiński, agronom z Koprzywnicy. Tym 
tematem zainteresował dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Koprzywnicy. Zaproponował, aby 
młodzież pod kierunkiem nauczycieli zebrała 
wiadomości na ten temat. Poszukuje doku-
mentów i opisów tragicznych wydarzeń, któ-
re w latach wojny rozegrały się w Beszycach. 
Rozmawia z najstarszymi mieszkańcami, ana-
lizuje teksty źródłowe na ten temat.

Mówiąc o patriotyzmie p. Jońcy, o mate-
rialnych znakach Jego działalności, nie sposób 
nie wspomnieć o tym, że jego pasja zmie-
nia powoli mentalność mieszkańców miasta 
i gminy Koprzywnica. O patriotyzmie mówi 
się w szkole, uczniowie pamiętają, aby z oka-
zji świąt narodowych na swoich domach wy-
wiesić flagę państwową, mieszkańcy coraz 
liczniej uczestniczą w uroczystościach z oka-
zji 11 listopada czy 3 maja. Zresztą, w lokal-
nym kalendarzu corocznych uroczystości 
patriotycznych poza wymienionymi świętami 
znajduje się również data rozstrzelania przez 
Niemców pod murem kościelnym 47 miesz-
kańców gminy – członków ruchu oporu, do 
którego doszło w marcu 1943 i 1944 r., czy 
rocznica mordu katyńskiego, a także rocznica 
rozstrzelania przez wojska hitlerowskie człon-
ków ruchu oporu z Postronnej. Wszystkie te 
uroczystości odbywają się z aktywnym udzia-
łem p. Marka Jońcy, a dzięki Jego staraniom 
uzyskują godną oprawę. Przekonują, że takie 
wartości jak miłość do ojczyzny, bohaterstwo, 
oddanie jej sprawom, mają wartość również 
dla młodych pokoleń współczesnych Pola-
ków. Może ktoś powie, że pan Marek Jońca 
nie robi niczego wielkiego, pewnie on sam tak 
o sobie by powiedział, bo Jego działalność ma 
wymiar tylko lokalny, ale tak nie jest. Ojczy-
zna jest wszędzie, w Koprzywnicy, Ciszycy, 
Warszawie i Gdańsku. Jest w sercach i umy-
słach Polaków, dla których jest wartością naj-
wyższą i dlatego to, co robi pan Marek Jońca, 
zasługuje na uznanie. 

Jubileusz 80-lecia OSP
Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, strażakom gratulowali m.in.:

• w-ce Przewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego dh Bolesław Gradziński,
• z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu 
 mł. asp. szt. Adam Czajka,
• Poseł RP Krzysztof Lipiec,
• Starosta Sandomierski Stanisław Masternak,
• Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Marek Jońca,
• Sekretarz UMiG Koprzywnica Dorota Kruszec-Nowińska,
• Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Paluch,
• Przewodniczący Rady Gminy Łoniów  Antoni Szpak.
• W imieniu wójta Gminy Samborzec list gratulacyjny odczytał dh Marek Zrębski.

Po oficjalnej części spotkania nastąpiło rozformowanie szeregów i rozpoczęła  się druga es-
tradowa cześć uroczystości. Na scenie dla strażaków zaśpiewały dzieci z ,,Przedszkola Pod So-
snami”, zespół wokalny ,,Włóczykije”, zespoły taneczne Black Stars i Koprzywnickie Mażoretki 
oraz muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z DK w Koprzywnicy. Specjalnie na jubileusz stra-
żacki  młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy przygotowała tematyczny 
program artystyczny. Z przytupem zatańczyli Siarkopolanie, a wieczorną zabawę poprowadził 
zespół METRUM.
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Ostatnie lata w Mieście i Gminie 
Koprzywnica to czas dynamicznego 
rozwoju i wielu zmian

Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy Marek Jońca: Upływająca kadencja to czas spokojnej, zrównoważonej, efektywnej 
i ciężkiej pracy na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica. Po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej otworzyła się 
wielka szansa na rozwój i modernizację gminy, co zapewniły liczne środki uzyskane z funduszy europejskich.

Pragnę zaprezentować Państwu najważniejsze inwestycyjne inicjatywy ostatnich 8 lat tj. dwóch kadencji sprawowania przeze 
mnie funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica. Przyniosły one wiele wymiernych korzyści, przede wszystkim poprawiły 
jakość życia mieszkańców oraz wpłynęły na wizerunek i estetykę naszej Małej Ojczyzny. 

Koprzywnicki Zalew po rewitalizacji stał 
się atrakcyjną wizytówką Koprzywnicy. Re-
kultywację na tym terenie prowadzono od 
podstaw już od 2009r. Przeprowadzono mo-
dernizację terenu przy rzece Koprzywiance, 
powiększono brodzik i zaadoptowano jego 
otoczenie. Powstały ścieżki rowerowe, molo, 
wieża obserwacyjna, ujęcie wody pitnej, pole 
biwakowe i pokaźne schody w skarpie, za-

montowano oświetlanie i monitoring obiektu, 
pojawiły się domki letniskowe oraz pływający 
sprzęt bezsilnikowy. Zalew stał się miejscem 
sportu i rekreacji, odbywają się tam również 
imprezy plenerowe, np. Dożynki Gminne, ob-
chody Święta Ziemi Koprzywnickiej, a samo 
kąpielisko i plac zabaw stanowi raj dla dzieci. 
Nad bezpieczeństwem, których czuwają za-
trudnieni przez gminę ratownicy. 

Infrastruktura zalewu w Koprzywnicy.

Infrastruktura zalewu. Altana.

Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy 
nad_koprzywnickim zalewem.

Plac zabaw nad zalewem. Domki letniskowe nad zalewem.

Zlew koprzywnicki. Schody w skarpie.

Infrastruktura drogowa jest ważnym ele-
mentem rozwoju gminy. Wiele traktów na 
terenie Miasta i Gminy Koprzywnica jest od-
budowywanych, modernizowanych i budo-

wanych od podstaw. Oto prezentacja wybra-
nych odcinków dróg gminnych, dojazdowych 
do pól i wąwozów.

Droga w Ciszycy.

Modernizacja drogi gminnej w Postronnej.

Remont mostu w Sosniczanach.

Pętla Błonie-Sośniczany. Wąwóz w Dmosicach utwardzony betonowymi płytami.

Przebudowa ul. Szkolnej w Koprzywnicy.

Rremont i modernizacja drogi krajowej nr 79.
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Utwardzone drogi dojazdowe do pól.

Ulica Szkolna z chodnikami i parkingami.

Droga gminna w Dmosicach.Nowa droga Sośniczany -Świężyce.Remont drogi w Łukowcu.

Remont drogi gminnej w Kamieńcu. Nowa droga wzdłóż wału w Kamieńcu. Ulica Szkolna z parkingami. Nowa droga na wale w Sosniczanach.

Remont drogi Ciszyca Łukowiec. Nowa nawierzchnia asfaltowa w Zbigniewicach Wsi. Utwardzenie wąwozu w Sosniczanach. Droga w Świężycach.

Droga gminna w Krzcinie.

Budowa leśnego duktu Koprzywnica -Sulisła-
wice oraz nowopowstały Szlak Sacro-turtstyczny.

Droga gminna w Zbigniewicach Wsi.

Droga polna wystpana tłuczniem 
Koprzywnica-Kolonia Gnieszowicka.

Droga w Krzcinie wysypana tłuczniem.

Droga w Łukowcu.

Nowa nawierzchnia drogowa w Gnieszowicach.

Remont drogi gminnej w Beszycach.

Remont drogi Zbigniewice Kolonia-Postronna.

Remont i modernizacja ul. Floriańskiej. Os. Cegielnia.

Remont systemu dystrybucji wody wodocią-
gowej. Ulice Osiecka, Piłsudskiego, Krzcin.

Remont ulicy Kwiatowej, Osiedle Cegielnia.

Skrzyżowanie ulic - Osiecka, Leśna, Szkolna. 
Wykonana kanalizacja burzowa wraz z chodnikami.

Wąwóz umocniony betonowymi płyta-
mi.Koprzywnica obok p. Siatrak.
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Bardzo ważnym zadaniem było dokończe-
nie budowy kanalizacji w Koprzywnicy. Wy-
budowano ponad 7 km kolektora sanitarnego 
na ulicach Żeromskiego, Krakowskiej, części 
ul. Armii Krajowej, Czynowej, Piaskowej oraz 
część na ul Floriańskiej. Uzbrojony został te-
ren tam, gdzie dotychczas nie było kanalizacji, 
dzięki temu rozwija się budownictwo jednoro-

 Strażacy zapewniają bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy, dlatego UMiG, postarał się o zapewnienie strażakom z OSP specja-
listycznego sprzętu. Zakupiono wozy strażackie dla OSP Koprzywnica, OSP Zbigniewice i OSP 
Gnieszowice. Busy strażackie trafiły do OSP Postronna i OSP Niedźwice. Strażacy z Ciszycy dys-
ponują dwiema łodziami ratownictwa wodnego, natomiast OSP Krzcin posiada jedną taką łódź.

 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica, była 
możliwa dzięki dotacji pochodzącej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dzięki  środkom unijnym możliwa była 
budowa nowych świetlic wiejskich oraz re-

dzinne. Wybudowano dwie przepompownie 
ścieków. Na ul. Osieckiej wymieniony został 
wodociąg azbestowy i cześć kanalizacji oraz 
zabezpieczono cieki wodne. Przebudowa-
ny został także wodociąg od Rynku poprzez 
u. Piłsudskiego aż do Krzcina i wewnątrz tej 
miejscowości.

mont  i termomodernizacja już istniejących. 
Remontowi poddano także budynki na oby-
dwu stadionach.

Odnowiona hydrofornia w Koprzywnicy.Remont ujęć wodnych służących do celów chemizacyjnych.Przepompownia ścieków nad zalewem.

Świetlica wiejska w Beszycach. Świetlica wiejska w Dmosicach.
Termomodernizacja świetlicy (budynku przedszkola) 

wiejskiej w Niedźwicach.

Boisko - orlik przy ZSO im. Papieża Jana Pawła II 
w Koprzywnicy.

Boisko wielofunkcyjne - orlik w przy Szkole 
Podstawowej w Niedźwicach.

Remont i termomodernizacja straznicy OSP w_Ciszycy. Remont strażnicy OSP w Postronnej.

Termomodernizacja strażnicy OSP w Gnieszowicach. Termomodernizacja straznicy OSP w Krzcnie.

Wóz strażacki OSP KoprzywnicaŁódź OSP Ciszyca.
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Bezpiecznie i w kolorowej scenerii dzieci mogą bawić się na placach zabaw, które powstały 
w ramach programu „Plac zabaw w każdej miejscowości”.

Gmina dba o obiekty sportowe na swoim terenie, odnowiono także budynki przy stadionach 
w Koprzywnicy i Zbigniewicach.

Na terenie naszej gminy zmienił się także wizerunek szkół i przedszkoli. W Szkole Podstawo-
wej im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy wyremontowano kuchnię, stołówkę i kotłownię. Na pla-
cu przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach położono asfalt, przebu-
dowano także drogę wewnątrzszkolną przy ZSO im. Jana Pawła II w Koprzywnicy. Gruntownie 
wyremontowano i zmodernizowano budynek Przedszkola w Koprzywnicy i zagospodarowanie 
teren wokół.

Remont budynku na stadionie w Zbigniewicach. Remont dachu na budynku na stadionie w_Koprzywnicy.

Droga wewnatrzszkolna prz ZSO im. Papieża Jana 
Pawła II w Koprzywnicy

Modernizacja kotłowni w Szkiole Podstawowej w Koprzwnicy.

Remont stołówki w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy.

Remont zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej  w Koprzywnicy.

Wyasfaltowany plac przy Szkole Podstawowej w Niedźwicach.

Na terenie gminy rekultywacji poddano 
zbiorniki wodne w Sośniczanach i Zbigniewi-
cach Wsi.

Rekultywacja zbiornika wodnego w Sośniczanach.

Zrekultywowany teren po byłym składowisku 
odpadów w Koprzywnicy.

Rekultywacja zbiornika wodnego w Zbigniewicach.

Plac zabaw i altana w Dmosicach. Boisko i altana w Sośniczanach.

Plac zabaw w Trzykosach. Plac zabaw w Zbigniewicach Kolonii.

Altana w Zbigniewicach Wsi. Plac zabaw w Krzcinie.

Plac zabaw w Beszycach. Plac zabaw w Ciszycy.
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Przedszkole „Pod sosnami”

Bezpieczny przedszkolak 
– priorytetowe zadanie w koncepcji pracy 

Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy

Dzień Edukacji Narodowej w Przed-
szkolu „Pod sosnami” uczczono uroczystą 
akademią, którą uświetnili swoja obecno-
ścią przedstawiciele organu prowadzącego 
w osobach pana Burmistrza Marka Jońcy, 
pani sekretarz Doroty Kruszec Nowiń-
skiej, gościła na uroczystości również Prze-
wodnicząca Rady Rodziców Przedszkola 
pani Iwona Stefaniak oraz Rodzice przed-
szkolaków. Życzenia z okazji DEN przeka-
zała Przewodnicząca Rady Miasta i Gmi-
ny pani Anna Paluch.  Zebranych powitała 
serdecznie pani dyrektor Marta Marczew-
ska. Gronu Pedagogicznemu i wszystkim 
pracownikom przedszkola życzyła dużo 
zdrowia, kreatywności, sukcesów, wytrwa-
łości i zadowolenia z wykonywanej pracy. 
Przedszkolaki – przedstawiciele wszyst-
kich grup przedszkolnych pod opieką pań 
M. Galek, E. Sroczyńskiej i I. Staszczak-
-Zwolskiej oraz rytmika, pana P. Łach przy-
gotowały i zaprezentowały montaż słow-
no – muzyczno- taneczny. Występ dzieci 
wprawił wszystkich w radosny nastrój i na-
grodzony został oklaskami i słodyczami. 

Życzenia z okazji DEN wszystkim 
pracownikom przedszkola złożył Pan 
Burmistrz Marek Jońca  a pani dyrektor 
Marcie Marczewskiej za szczególne za-
angażowanie w pracę na rzecz przed-
szkola oraz osiągnięcia dydaktyczne 
i odpowiedzialne budowanie procesu 
dydaktycznego wręczył Nagrodę Bur-
mistrza Miasta i Gminy Koprzywnica.  

Wsiadamy do wehikułu czasu i  przenosi-
my się do przeszłości. Mamy 2002 rok. Nasze 
przedszkole już jest. Na górce pod sosnami 
rozłożysty budynek. Dzieciaków nie brakuje, 
przedszkole huczy od dziecięcego śmiechu 
i śpiewu. Przyglądamy się budynkowi, cho-
ciaż jeszcze nie stary to widzimy z roku na 
rok, że coraz bardziej wymaga remontu. Dach 
przecieka, jak bardzo jest przerdzewiały naj-
lepiej zobaczyliśmy na fotografiach wykona-
nych przez zaprzyjaźnionego pilota. Ściany 
wewnętrzne i zewnętrzne zaczynają się sypać 
od zamoknięć, wilgoci i grzyba. Kreatywny 
zespół nauczycielek i pracowników ukrywa 
jak może te niedoskonałości – powstają ko-
lorowe malowidła na ścianach wewnątrz i na 
zewnątrz budynku. 

Przenosimy się do lat 2007, 2008, 2009. 
W lokalnej prasie  Koprzywnickie Pejzaże 
odnajdujemy artykuły opisujące powstawa-
nie i otwarcie przy przedszkolu „Mini mia-
steczka ruchu drogowego”. Obiekt powstał 
dzięki zaangażowaniu wielu prywatnych 
osób i instytucji a w szczególności burmi-
strza miasta pana Marka Jońcy. Śledząc rok 
2010 odkrywamy historyczne wydarzenia dla 
Przedszkola. Władze Gminy na czele z panem 
burmistrzem Markiem Jońcą w owym czasie 
widząc palący problem  podejmują decyzję 
o ujęciu przedszkola w pierwszej strefie Lokal-
nego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich. 
W miesiącu czerwcu 2010 roku rozpoczęto 
remont i modernizację przedszkola. Zamie-
niono stary przeciekający dach na nowy, od-
kryto zawilgocone fundamenty i zaizolowano 
je, wymieniono otwory okienne i drzwiowe 
na nowe, zmodernizowano instalacje wodną, 
kanalizacyjną, elektryczną, co i kotłownię. 
Powstała nowoczesna kuchnia. Odnowiono 

Pani Dyrektor M. Marczewska za szcze-
gólne osiągnięcia zawodowe nagrodziła 
swoich pracowników. Nagrody Dyrektora 
w tym roku otrzymali: panie nauczycielki 
Grażyna Milarska, Iwona Staszczak Zwol-
ska, pan Paweł Łach oraz pracownice pa-
nie: Renata Karbowniczak oraz Beata Sa-
rzyńska. 

DZIEN EDUKACJI NARODOWEJ

Mając na uwadze szeroko pojmowane 
bezpieczeństwo dziecka, już  od pierwszych 
dni września realizowany jest autorski program 
przedszkola „Bezpieczne dzieciństwo”.  Dzieci 
w sposób teoretyczny, jak również praktyczny 
wykorzystując „Mini miasteczko ruchu dro-
gowego’’ zlokalizowane w naszym ogrodzie 
przedszkolnym zdobywają wiedzę  z zakresu  
zasad ruchu drogowego. W realizacji zada-
nia przedszkole ściśle współpracuje z policją. 
Corocznie odbywają się spotkania naszych 
przedszkolaków z  przedstawicielem policji. 
W tym roku  odwiedził nas w dniu 17 wrze-
śnia 2014r dzielnicowy st. sierż. Andrzej Stroj-
nowski z Komisariatu Policji w Koprzywnicy. 
Pan policjant poszerzył wiadomości dzieci na 

temat bezpiecznego poruszania się po drodze 
oraz przypomniał przedszkolakom o zasadzie 
ograniczonego  zaufania w stosunku do osób 
nieznajomych. Dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci cieszył się pokaz sprzętu policyj-
nego używanego w czasie codziennej pracy 
policjanta, który to dzieci mogły przymierzać 
i przez chwilę poczuć się policjantem. Pan 
dzielnicowy był mile zaskoczony wiadomo-
ściami jakie dzieci posiadają na temat bez-
piecznego poruszania się po drodze oraz do 
kogo mogą się zwrócić o pomoc w sytuacjach 
zagrożenia. Przedszkolaki aktywnie uczest-
niczyły w spotkaniu, zadawały nurtujące ich 
pytania, dzieliły się swoimi doświadczeniami. 
Dzieci zostały zaproszone na wycieczkę do 

Komisariatu Policji w Koprzywnicy. W czasie 
wycieczki w dniu 18 września 2014 r. przed-
szkolaki z grupy 5-6 latków pani Ewy Kornac-
kiej i 4-5 latków pani Grażyny Milarskiej miały 
możliwość zwiedzenia budynku komisariatu. 
Dzieci oglądały sprzęt będący na wyposaże-
niu policji i bliżej poznały  pracę policjantów. 
Spotkanie z policjantem jak również wyciecz-
ka  poszerzyły wiadomości dzieci i wpłynęły 
pozytywnie na kreowanie wizerunku  policjan-
ta i znaczenie jego pracy dla społeczeństwa.

Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami  
dziękują za spotkanie z panem dzielnicowym, 
jak również „czekają” na obiecana niespo-
dziankę, która ma do nas przyjechać, czyli 
radiowóz – samochód policyjny.

Dzięki pomocy pana Burmistrza Marka 
Jońcy przedszkole zakupiło duże pojazdy na-
pędzane akumulatorem jako doposażenie do 
mini miasteczka ruchu drogowego. Pojazdy 
uatrakcyjnią zajęcia z zakresu bezpiecznego 
poruszania się w ruchu drogowym.

Pierwsze jazdy przedszkolaki mają za 
sobą, ależ było radości  

Przedszkole „Pod Sosnami” w Koprzywnicy – od dawniej do dziś, od dziś do jutra…
sale zajęć,  łazienki, korytarze. Dokonano 
termoizolacji budynku i zmiany elewacji. Po-
wstały podjazdy dla niepełnosprawnych osób, 
parking. Zadbano również o otoczenie wokół 
przedszkola. Ogród przedszkolny ogrodzono 
i doposażono w sprzęty do zabaw dla dzieci. 
Zakończenie prac uhonorowano uroczystym 
otwarciem i nadaniem przedszkolu nazwy 
Przedszkole „Pod Sosnami”. Uroczysty akt 
nadania nazwy wręczył pani dyrektor  przed-
szkola Marcie Marczewskiej burmistrz Miasta 
i Gminy Koprzywnica pan Marek Jońca. 

Dzięki powyższym działaniom dziś Gmi-
na Koprzywnica posiada jedno z najpiękniej-
szych instytucji  oświatowych gdzie znajduje 
kształcenie, wychowanie i opiekę najmłodsze 
pokolenie gminy. 

Dzień oficjalnego otwarcia przedszkola po remoncie i nadania nazwy przedszkolu

Budynek przedszkola wewnątrz przed remontem

Widok na zniszczony dach na budynku przedszkola 
oraz Mini miasteczko ruchu drogowego z lotu ptaka

Przedszkole podczas remontu

Przemieszczając się wehikułem czasu 
w przyszłość – przedszkole  ma wizję   zapew-
nienia możliwości w pełni profesjonalnego 
rozwoju sprawności fizycznej dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz  poszerzenia swojej dzia-
łalności o opiekę nad dziećmi poniżej trzecie-

Wręczenia aktu nadania nazwy przedszkolu przez 
Pana Burmistrza Marka Jońcę

go roku życia. Zadanie zostałoby  zrealizowa-
ne poprzez dobudowanie do przedszkola sali 
gimnastycznej i żłobka. 

Przedszkole pragnie swoją wizję zrealizo-
wać we współpracy z Samorządem Miasta 
i Gminy Koprzywnica. 
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

,,Niech wyrosną z was tacy, 
którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną’’.

Pod takim hasłem 24 października 2014 
roku w naszej szkole odbyła się szczególna 
uroczystość – Ślubowanie i Pasowanie na 
uczniów klasy pierwszej.

W obecności rodziców, zaproszonych 
gości, nauczycieli i kolegów z klas drugich 
i trzecich oraz dzieci z oddziałów przed-
szkolnych z naszej szkoły i Przedszkola Pod 
Sosnami pierwszoklasiści złożyli uroczyste 
Ślubowanie. Następnie pani dyrektor Beata 
Dębowska dokonała aktu pasowania pierw-
szoklasistów na pełnoprawnych członków 
społeczności szkolnej. Pani dyrektor w swoim 
przemówieniu zasugerowała, że bohaterowie 
dzisiejszej uroczystości wyglądają jak mali ry-

Fascynujące spotkanie 
z „Trylogią” H. Sienkiewicza 
w Szkole Podstawowej im. Wł. Jasińskiego 
w Koprzywnicy

12.09.2014 roku z inicjatywy pani dyrektor 
Beaty Dębowskiej, a w odpowiedzi na apel 
Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego, 
po raz pierwszy w Szkole Podstawowej im. 
Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy odbyło się 
Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sien-
kiewicza, w którym uczestniczyli uczniowie 
klas VI – tych oraz zaproszony gość - pani Ma-
ria Sulicka emerytowana nauczycielka języka 
polskiego.

W czasie ten niecodziennej lekcji otwartej 
uczniowie przedstawili biografię i twórczość 

Dzień Nauczyciela
W dniu 14 października 20114r. o godz. 

900 w naszej szkole odbyła się uroczysta Aka-
demia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Spotkanie miało wyjątkowy charakter, 
gdyż zgromadziło ludzi, którzy na co dzień są 
inicjatorami działań na rzecz szerzenia kultu-
ry na terenie naszej małej ojczyzny. Gościli-
śmy: pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy pana burmistrza Marka Jońcę, 
panią sekretarz Dorotę Kruszec-Nowińską, 
pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu panią dyrektor Alicję Stępień, 
panią Lucynę  Zwolską, proboszcza parafii pw. 
św. Floriana księdza Jerzego Burka, nauczycie-
li emerytów, pracowników naszej szkoły jak 
również przedstawicieli Szkolnej Rady Ro-
dziców panią Agnieszkę Sabat i panią Lucynę 
Radzim.

Zgromadzonych powitała pani dyrektor 
Beata Dębowska, a następnie złożyła wszyst-
kim w tym szczególnym dniu serdeczne 
życzenia.

Do grona nauczycieli mianowanych do-
łączyła w tym roku pani Aleksandra Sławek, 
która złożyła uroczyste ślubowanie.

Uroczystość uświetniła prezentacja multi-
medialna przygotowana przez panie Magdale-
nę Komorowską i Elżbietę Grdeń, która przed-
stawiła wkład Parafii pw. św. Floriana, Urzędu 
Miasta i Gminy w Koprzywnicy oraz Miejsko 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w krze-
wienie kultury na różnych płaszczyznach. 
Działalność wymienionych instytucji wzajem-
nie uzupełnia się i przenika.

Następnym, bardzo ważnym punktem uro-
czystości było wręczenie nagród i wyróżnień. 
Za szczególne osiągnięcia w pracy, nagrodę 
Dyrektora Szkoły  Podstawowej im. Włady-
sława Jasińskiego w Koprzywnicy otrzymali 
nauczyciele: p. wicedyrektor Jolanta Bzduch, 
p. Monika Różyc, p. Marta Chamerska, p. Elż-
bieta Kalinowska, p. Bozena Grzyb, p. Elżbieta 
Grdeń, p. Iwona Kopeć,    p. Ewa Tenderenda, 
p. Piotr Turbak , p. Grzegorz Zwolski oraz pra-
cownicy administracji i obsługi: p. Ewa Jasiń-
ska, p. Elżbieta Toś, p. Małgorzata Zwolska i p. 

Stanisław Kornacki. Nagrodę Burmistrza Mia-
sta i Gminy w Koprzywnicy otrzymały : pani 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy 
Beata Dębowska oraz pani Magdalena Komo-
rowska. „Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej” została odznaczona p. Teresa Majczak. 
Srebrne medale za długoletnią służbę otrzy-
mały panie Ewa Dziuba i Marta Bochyńska, 
brązowe medale za długoletnią służbę panie 
Renata Kaczor-Zwolska i Marzanna Łuczak, 
a Brązowy Krzyż Zasługi p. Jolanta Ordon.

Po wręczeniu nagród głos zabrali 
zaproszeni goście: Przewodnicząca Szkolnej 
Rady Rodziców p. Agnieszka Sabat, ksiądz Je-
rzy Burek oraz burmistrz p. Marek Jońca. Padło 
wiele miłych i ciepłych słów adresowanych do 
nauczycieli i tych którzy w jakikolwiek sposób 
przyczyniają się do kształcenia i wychowania 
dzieci i młodzieży. Pan burmistrz powiedział 
między innymi: „…Zawód nauczyciela wy-
maga wyjątkowych predyspozycji osobowo-
ściowych i wysokich kompetencji. To trudna 
i wymagająca praca, ale przynosząca też 
dużo satysfakcji opartej na sukcesach swoich 
wychowanków… Edukacja młodych pokoleń 
jest jednym z najważniejszych zadań, ponie-
waż dobrze wykształcona i wychowana mło-
dzież stanowi o wartości każdej lokalnej spo-
łeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro…”

Na zakończenie zgromadzeni obejrze-
li część artystyczną przygotowaną przez 
uczniów klas trzecich wraz z wychowawca-
mi p. Iwoną Kopeć i p. Barbarą Sulicką, chór 
szkolny i grupę dzieci sześcioletnich z wycho-
wawczynią p. Bożeną Grzyb oraz Samorząd 
Szkolny z opiekunem p. Moniką Różyc.

W jesiennej, pięknej scenerii wykona-
nej przez panie Agnieszkę Drożdżal-Al - Haj 
i Monikę Różyc zebrani obejrzeli ciekawy, 
skłaniający do refleksji montaż słowno - mu-
zyczny urozmaicony tańcem, który zakończy-
ło odśpiewanie tradycyjnego Sto Lat i wręcze-
nie obecnym herbacianych róż.

Uroczystość przebiegała w miłej i rado-
snej atmosferze. Całość poprowadziła pani 
wicedyrektor Jolanta Bzduch. Uwieńczeniem 
spotkania był słodki poczęstunek przy kawie 
przygotowany przez Szkolną Radę Rodziców.

B. Sulicka

Henryka Sienkiewicza, tło historyczne powie-
ści, obejrzeli najciekawsze fragmenty filmu 
będącego adaptacją powieści. Następnie od-
było się czytanie ,, Potopu”. Jako pierwsza ulu-
biony fragment odczytała pani Maria Sulicka, 
następnie pani dyrektor i wybrani uczniowie 
klas VI. Każdy fragment lektury poprzedzony 
był teledyskiem z ekranizacji ,, Trylogii”. Akcja 
odbywała się w pięknej scenerii.

Narodowe Czytanie to już trzecia edycja ak-
cji, która ma na celu popularyzowanie czytelnic-
twa i wzmacnianie w ten sposób patriotyzmu, 
narodowej tożsamości i dumy. Dzięki zorgani-
zowaniu tej akcji uczniowie mogli zobaczyć,  
w jak wyjątkowy sposób Sienkiewicz połączył 
głęboki patriotyzm z fascynującą przygodą, 
komizmem i humorem. Akcję przygotowała 
i przeprowadziła p. M. Komorowska. 

UROCZYSTE OBCHODY 75 ROCZNICY POWSTANIA 
POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

26 września 2014 r. w Koprzywnicy od-
były się uroczyste obchody 75 rocznicy po-
wstania Polskiego Państwa Podziemnego, któ-
re było fenomenem na skalę światową. Jego 
dziełem było nie tylko podjęcie otwartej walki 
z okupantem w ramach akcji „Burza”, ale też 
stworzenie siły moralnej i tradycji niepodległo-
ściowej, pozwalających przetrwać czas komu-
nistycznej dyktatury.

Honorowy patronat nad uroczystością ob-
jął Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica pan 
Marek Jońca, który odpowiadając na apel Pre-
zesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza 
Kamińskiego i Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej o zorganizowanie lokalnych 
obchodów tej rocznicy pod wspólnym hasłem 
„My z niego wszyscy…”zwrócił się do dyrek-
torów szkół z terenu gminy z prośbą, aby mło-
dzież szkolna twórczo włączyła się w przy-
gotowanie uroczystości przypominających 
o wielkim dziele naszych rodaków w czasie II 
wojny światowej. Uroczystość zainaugurowa-
ła Msza święta w kościele Matki Bożej Różań-
cowej w Koprzywnicy z udziałem weteranów 
AK, przedstawicieli samorządowych, pocztów 
sztandarowych, nauczycieli, uczniów oraz 
mieszkańców Gminy Koprzywnica, którzy 
swoją postawą patriotyczną oddali szacunek 
Ojczyźnie, a także ludziom, którym los nasze-
go kraju nie był obojętny. Uroczystej liturgii 
przewodniczyli: proboszcz parafii pw. Mat-
ki Bożej Różańcowej ks. Marek Dzióba oraz 
ks. kanonik Jerzy Burek proboszcz parafii pw. 
św. Floriana w Koprzywnicy, którego homilia 
dotyczyła rozważań o odwadze i bohater-
stwie Polaków, którzy podejmowali trud walki 
o niepodległą Polskę. Podkreślając bohater-
stwo Polaków w czasie II wojny światowej ks. 
proboszcz wyraził jednocześnie troskę o to, 
w jakiej ojczyźnie żyjemy dziś, jakie są ide-
ały współcześnie żyjących Polaków? Po mszy 
świętej zaproszeni goście udali się do pobli-
skiego domu kultury, w którym powitał ich 
gospodarz uroczystości pan burmistrz Marek 
Jońca. Gośćmi honorowymi uroczystości byli 
kombatanci: pan Wojciech Targowski wraz 
z małżonką, pan Jan Gałuszka ps. „Mizer-
ny”, partyzant z oddziału „Jędruś”, przyjaciel 
Władysława Jasińskiego, patrona szkoły pod-
stawowej, a także pan mjr Wojciech Blacha, 
Zygmunt Staszczak, Jan Kowalski i Jan Napie-
racz. W trakcie uroczystości Burmistrz Miasta 
i Gminy Koprzywnica p. Marek Jońca podkre-
ślił, że zorganizowanie i udział w uroczysto-
ściach rocznicowych upamiętniających boha-
terstwo Polaków w czasie walki z okupantem 
niemieckim to zaszczyt i powinność, tym 
bardziej, że wychowywanie młodych poko-
leń w duchu świadomości prawdziwej historii 
swojego narodu, umiłowania wolności, patrio-

tyzmu, bohaterstwa to wartości priorytetowe. 
Dla młodzieży kontakt z żywą historią, bo-
haterami, dla których Ojczyzna jest wartością 
bezcenną ma ogromny walor wychowawczy. 
Kontynuacją obchodów było widowisko słow-
no-muzyczne przygotowane przez uczniów 
ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Ja-
sińskiego i ZSO im. Papieża Jana Pawła II pod 
kierunkiem p. Beaty Dębowskiej, p. Agnieszki 
Materkowskiej- Fudali oraz p. Bożeny Grzyb. 
Program stanowił część otwartej lekcji histo-
rii, podczas której młodzież szkolna starała 
się słowem, muzyką i gestem oddać szacunek 
Ojczyźnie oraz ludziom, którzy szanowali 
takie wartości jak wolność, patriotyzm i bo-
haterstwo. Uroczystość poprowadzili nauczy-
ciele ze Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Jasińskiego w Koprzywnicy p. Renata Kaczor- 
Zwolska i p.Grzegorz Zwolski. Dodatkowym 
walorem programu była oryginalna scenogra-
fia widowiska wykonana przez p. Agnieszkę 
Drożdżal-Al.-Haj, p.Monikę Różyc i p. Jolan-
tę Gach.

Wielu wzruszeń gościom, dyrektorom 
szkół, nauczycielom, księżom, mieszkańcom 
Koprzywnicy i uczniom dostarczył pan Jan 
Gałuszka, były partyzant-„Jędruś” śpiewając 
partyzanckie piosenki. Wśród gości był obec-
ny przedstawiciel kieleckiego IPN – u, młod-
szy inspektor p. Tomasz Domański, który 
wygłosił bardzo interesujący wykład na temat 
PPP, zaś o strukturach PPP uczniom opowie-
dział pan Wojciech Targowski. Na zakończe-
nie głos zabrała p. Beata Dębowska, dyrektor 
SP w Koprzywnicy. Pani Dyrektor wyraziła 
swoje uznanie dla odwagi i bohaterstwa Po-
laków walczących o wolną Ojczyznę, którzy 
także i  dziś nie ustają w odpowiedzialnym 
działaniu dbając o pamięć historyczną nasze-
go narodu. Na koniec zwracając się do swoich 
uczniów zaapelowała, by brali przykład z bo-
haterów czasów wojny i okupacji. Nie chodzi 
oczywiście o bezpośrednie kopiowanie czy-
nów pokolenia, któremu przyszło przeżywać 
młodość w okupowanym kraju lecz o upór 
w przełamywaniu trudności, samodyscyplinę 
i zaangażowanie w podejmowaniu wszelkich 
inicjatyw dla dobra swojej Ojczyzny. 

J. Bzduch

Ślubowanie i Pasowanie 
na uczniów klasy pierwszej

cerze, przed którymi wiele wyzwań. Wyraziła 
jednak nadzieję, że sobie z nimi świetnie po-
radzą. Bo jak zwykł mawiać pewien fikcyjny 
rycerz Don Kichot z Manczy: ,,... wszystkie 
burze, które nas spotykają są tylko oznakami 
zbliżającej się pogody i szczęśliwego obrotu 
naszych spraw”. 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością 
proboszcz parafii pod wezwaniem ś.w. Floria-
na ks. Jerzy Burek, Burmistrz Miasta i Gminy 
Koprzywnica pan Marek Jońca, pani sekretarz 
Dorota Kruszec- Nowińska, wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu pan Zdzisław Nasternak, 
przewodnicząca Rady Miasta i Gminy pani 
Anna Paluch, pani dyrektor Przedszkola Pod 
Sosnami Marta Marczewska, szkolna pielę-
gniarka pani Barbara Dziubek oraz przewod-
nicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Sabat. 

Uczniowie klas pierwszych pięknie zapre-
zentowały przygotowane na tę uroczystość 
wiersze i piosenki udowadniając, że zasłuży-
ły na miano prawdziwego ucznia. Potem były 
życzenia i prezenty, które wręczyli dzieciom 
przybyli goście: pan Burmistrz Marek Jońca 
i pani sekretarz Dorota Kruszec-Nowińska 
oraz radny powiatu pan Zdzisław Nasternak. 
Słodkie upominki dzieci otrzymały również 
od przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Ko-
przywnica pani Anny Paluch i pani dyrektor 
Przedszkola Pod sosnami Marty Marczew-
skiej. 

Dzień 24 października 2014 r. był rów-
nież dniem wyjątkowym i z tego powodu, że 
dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice oraz 
cała społeczność szkolna podziękowała pani 
Małgorzacie Gawrońskiej za wieloletnią pra-

cę w Szkole Podstawowej im. Władysława 
Jasińskiego w Koprzywnicy, za wysiłek i trud 
wychowawczy. Pani dyrektor życzyła emery-
towanej nauczycielce dużo zdrowia na długie 
lata, radości i dni wolnych od trosk i kłopotów 
oraz wyraziła nadzieję, że pani Gawrońska ze-
chce podtrzymywać serdeczne więzi ze szko-
łą i z nauczycielami.

Po części oficjalnej wszyscy udali się na 
słodki poczęstunek przygotowany przez ro-
dziców.

Uczniom klas pierwszych życzymy dużo 
radości w codziennej podróży w cudowny 
świat nauki.        

Wychowawcy klas pierwszych:                                                  
Aneta Skolak

Elżbieta Kalinowska
Ewa Dziuba
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

Dzień Nauczyciela
Dnia 10 października 2014 roku uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Niedźwicach słowem 
i piosenką uczcili Dzień Edukacji Narodowej 
zwany potocznie Dniem Nauczyciela.

Jednak tego dnia świętują nie tylko peda-
godzy szkolni, ale także obsługa szkoły oraz 
uczniowie. 

Na akademię uczniowie przygotowali 
wiersze, piosenki, scenki ukazujące w sposób 
humorystyczny to co dzieje się w szkole. Nie 
zabrakło także serdecznych życzeń oraz sym-
bolicznego kwiatuszka.

Z tej okazji wręczono także nagrody. Pan 
Burmistrz wręczył Nagrody Burmistrza panu 
Dyrektorowi Krzysztofowi Chmielowcowi 
oraz pani Renacie Dobrowolskiej. Następnie 
zostały wręczone Nagrody Dyrektora  - pani 
Ewie Początek, Elżbiecie Król, Agnieszce Am-
broziak oraz panu Romanowi Prusiowi. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratu-
lujemy.

DZIEŃ PAPIESKI
6 października 2014 roku w Szkole Pod-

stawowej w Niedźwicach odbył się uroczysty 
apel poświęcony rocznicy wyboru Karola Woj-
tyły na papieża. 

Młodzież klasy V i VI wierszem, piosenką 
i modlitwą uczciła pamięć naszego Świętego 
Rodaka.  

13 października 2014 roku to wyjątkowa data dla 12  uczniów klasy I Szkoły Podstawowej 
w Niedźwicach. Tego dnia zostali oni uroczyście i oficjalnie przyjęci w poczet naszych wycho-
wanków i podopiecznych. Do tej uroczystości przygotowała ich wychowawczyni – pani Gra-
żyna Jasińska. Po prezentacji swoich umiejętności recytatorskich i wokalnych uczniowie złożyli 
uroczyste ślubowanie, a dyrektor szkoły - Krzysztof Chmielowiec dokonał pasowania na ucznia.

W tej uroczystej chwili towarzyszyli im rodzice, nauczyciele, koleżanki i koledzy oraz za-
proszeni goście:
– Pan Paweł Zalewski – były europoseł, przyjaciel naszej szkoły
– Pan Zdzisław Nasternak - V-ce Przewodniczący Rady Powiatu w Sandomierzu
– Pan Marek Jońca – Burmistrz Miasta i Gminy  Koprzywnica
– Pani Dorota Kruszec – Nowińska – Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica
– Pan Marek Siatrak – właściciel Firmy „Itapol” M.S.

Uroczystość zakończyły życzenia od gości, wręczenie upominków dla dzieci oraz słodki 
poczęstunek.

Wszystkim maluchom życzymy samych szóstek w szkole, rozwagi, mądrości oraz radości.
Agnieszka Ambroziak

POZNAJEMY ŚWIĘTOKRZYSKIE
W dniu 25 września 2014r. uczniowie klas IV-VI  ze Szkoły Podstawowej w Niedźwicach od-

byli wycieczkę szkolną w celu poznania regionu świętokrzyskiego. Rozpoczęliśmy ją od zdobycia 
najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich- Łysicy 612 m.n.p.m jednocześnie odbywając zajęcia 
edukacyjne z pracownikiem Świętokrzyskiego PN. Na Św. Katarzynie w Muzeum Skał i Minera-
łów podziwialiśmy piękne skalne twory natury z jednoczesnym pokazem szlifowania minerału. 

Kolejnym punktem wycieczki był Park Miniatur w Krajnie, gdzie wraz z przewodnikiem by-
liśmy przed najciekawszymi zabytkami świata zaczynając od Bazyliki Św. Piotra w Watykanie 
poprzez operę w Sydney, Coloseum, wieżę Eiffla, Łuk Triumfalny, Wielki Mur Chiński, wodospad 
Niagara, piramidę i wiele innych budowli wykonanych w skali 1:25.

Kolejnym punktem było Centrum Nauki Leonardo do Vinci w Podzamczu Chęcińskim, gdzie 
zobaczyliśmy konstrukcje opracowane przez wielkiego mistrza, a następnie poprzez różne gry, 
łamigłówki ćwiczyliśmy logiczne myślenie. W kapsule 5D odbyliśmy lot po najciekawszych miej-
scach województwa świętokrzyskiego.

Elżbieta Król

To już 
21. „Sprzątanie Świata”

„Sprzątanie świata” – to wspólna lekcja po-
szanowania środowiska. Jej celem jest promo-
wanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz 
inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy 
się nasz negatywny wpływ na środowisko.

I w tym roku wszyscy uczniowie naszej 
szkoły włączyli się w tę ogólnopolską akcję, 
i sprzątali teren najbliższy szkoły, ale także 
wzdłuż dróg w kierunku Trzykós, Beszyc, Zbi-
gniewic.

Agnieszka Ambroziak

Uczniowie klasy sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Niedźwicach właśnie wrócili 
z obozu sportowego. W tym roku zmienili zu-
pełnie miejsce, gdyż udali się w polskie, piękne 
góry (do tej pory jeździli nad morze). W Kar-
paczu „zameldowali się” 11 sierpnia wraz dy-
rektorem szkoły- Krzysztofem Chmielowcem, 
nauczycielem w-f –u – Maciejem Boćkowskim 
i opiekunką  panią Martą Kalist.

Najpierw wszyscy zwiedzali sam Karpacz, 
czyli Zaporę na Łomnicy, Świątynię Wang, Ale-
ję Zdobywców, Lipy Sądowe i deptak.

 Dwukrotnie odwiedzili także naszych są-
siadów czyli odbyli wycieczkę do Czech. Tam 
zwiedzili Teplické skalní město czyli Teplic-
kie skalne miasto znajduje się dwa kilometry 
od miasta Teplice nad Metują w kierunku na 
Adrszpach i Trutnov. Jest to największy w Cze-
chach tego typu kompleks skalny. Jego po-
wierzchnia to ok. 1800 ha. Obfitują tu liczne, 
unikalne formy skalne, takie jak Skalna Korona 
(symbol skał teplickich), Wykałaczka Karko-
nosza, Wieża Strażnicza, Topór Rzeźniczy 
i wiele innych. Atrakcją także był spływ tratwą 
po górskim jeziorze. 16.08 miała miejsce dru-
ga wycieczka do Czech, tym razem do złotej, 
czeskiej Pragi i: zwiedzanie zabytków, udział 
w uroczystej zmianie warty, pobyt w ogrodach 
senackich, przejście mostem Karola, przejażdż-
ka metrem.

Wielką atrakcja była wyprawa na Śnież-
kę „umilona” niską temperaturą (ok. 6 stopni) 
i bardzo silnym wiatrem. W czasie podejścia 
wizyta przy Dzikim Wodospadzie, w Domu 
Śląskim i na skoczni Orlinek. Zjazd wyciągiem 
krzesełkowym.

Inne atrakcje tego wyjazdu to: zwiedzanie 
Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Kolej-
nictwa, zabawy na basenach parku Wodne-
go Tropikalna w Hotelu Gołębiewski, zajęcia 
sportowe w Hotelu Sandra SPA, prezentacja 
umiejętności wokalnych przed publicznością 
Karpacza podczas występów Karaoke,  prze-
jażdżki na torze saneczkowym Kolorowa 
o długości 1060 m, dyskoteka, ognisko z po-
kazem talentów.

Do domów wrócili 21 sierpnia, wszyscy 
zadowoleni, pełni wspomnień i z bagażem no-
wych doświadczeń.

Odbyły się także  zawody sportowe w: 
tenisie ziemnym, tenisie stołowym, kolarstwie 
górskim, biegach, łucznictwie. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki 
którym mogliśmy wyjechać: zakładowi Pilking-
ton Poland, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Urzędowi Mar-
szałkowskiemu w Kielcach i Panu Zdzichowi 
Nasternakowi.

Marta Kalist
Agnieszka Ambroziak

ŚLUBUJEMY...

OBÓZ SPORTOWY W KARPACZU
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Nowa pozycja 
wydawnicza

Ogólnopolski konkurs fotograficzny pod nazwą ,,LGD a obszary wiej-
skie” był przeznaczony dla uczniów szkół rolniczych prowadzonych przez 
ministerstwo rolnictwa. Prace miały przedstawiać dokonania LGD w regionie. 
Zwycięskie zdjęcie zatytułowane ,,Trening czyni mistrza”, pod opieką p. Ka-
tarzyny Szustrow-Ramus, wykonał Grzegorz Czuja, uczeń III klasy techni-
kum Szkoły Rolniczej w Sandomierzu Mokoszynie.

Fotografia jest podsumowaniem dwóch projektów realizowanych na te-
renie Miasta i Gminy Koprzywnica. Grupa mażoretek działająca przy Mło-
dzieżowej Orkiestrze Dętej z MGOKiS w Koprzywnicy, prezentuje się na 
pomoście zbudowanym na zalewie w Koprzywnicy. Stroje mażoretek oraz 
zagospodarowanie terenów wokół zalewu to efekt pozyskanych funduszy 
unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

„Trening czyni mistrza”

MGOKiS wydał kolejna, siódmą 
już pozycję z serii Koprzyviana. Naj-
nowsza publikacja jest katalogiem, 
ukazującym figury, kapliczki i krzy-
że przydrożne – dawnych świad-
ków przeszłości, obiekty zarówno 
kościelne, jak i świeckie, osadzone 
w malowniczym krajobrazie gminy 
Koprzywnica. Na szlaku napotkać 
można różnego rodzaju perły archi-
tektury minionych lat oraz te wznie-
sione współcześnie. Dzięki publika-
cji, czytelnik  może wybrać się nowo 
wytyczonym szlakiem turystycznym 
w podróż najpiękniejszymi zakąt-
kami gminy i odkryć miejsca do tej 
pory mu nieznane.

Publikacja została współfinanso-
wana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 413 ,,Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla ma-
łych projektów, objętego PROW na 
lata 2007-2013r”.

,,My, Jana Pawła uczniowie sło-
wa Ojca w czyn chcemy przemie-

niać pomagać ludziom 
i wciąż pamiętać...”

20 października 2014 roku 
był dniem szczególnym dla całej 
społeczności uczniowskiej, Dy-
rekcji i Grona Pedagogicznego 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Koprzywnicy. Jest to co-
rocznie dzień niezwykle ważny, 
bowiem od 20.10.2005 nasza 
placówka nosi imię Wielkiego 
Polaka – Papieża Jana Pawła II. 
Tradycją szkoły są uroczyste ob-
chody Święta Patrona. Obraliśmy 
sobie Patrona, który służy nam za 
wzór i wciąż pozostaje niedości-
głym ideałem. A ponieważ ,,ideały 
są jak gwiazdy, jeśli nie można ich 
dosięgnąć, to należy się nimi kie-
rować. Człowiek jednak jest istotą 
niedoskonałą i trudno mu ów ideał 
osiągnąć. Ale jest ktoś, komu się to 
udało. Jeden z niewielu autorytetów 
moralnych współczesnego świata –
święty Jan Paweł II”– On sprawił, że 
zacierały się granice pomiędzy naro-
dami i wyznaniami. Wciąż zadziwiał 
nas swą niezwykłą siłą ten zwyczaj-
ny śmiertelnik, choć niezwyczajny 
człowiek. Więc uczciliśmy jego pa-
mięć i przypomnieliśmy o tym, że 
Karol Wojtyła nie tylko był wielkim 
Papieżem, ale też najlepszym wy-
chowawcą i przyjacielem młodzieży. 

W tym, roku splendoru i powagi 
uroczystości dodała obecności wielu 
znamienitych gości wśród, których 
byli, m.in.
• Burmistrz Miasta i Gminy Ko-

przywnica Pan Marek Jońca
• Przewodnicząca Rady Miasta 

i Gminy Koprzywnica Pani Anna 
Paluch

• Sekretarz Miasta i Gminy Ko-
przywnica Pani Dorota Kruszec-
-Nowińska

• Przewodnicząca Rady Rodziców 
Pani Beata Maśloch

• Proboszcz Parafii p.w. św. Floriana 
w Koprzywnicy ks. Jerzy Burek

• Proboszcza Parafii p.w. Matki Bo-
żej Różańcowej w Koprzywnicy 
ks. Marek Dzióba

• Dyrektor Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Ko-
przywnicy Pani Alicja Stępień

• Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy 
Pani Beata Dębowska 

• Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego w Niedźwi-
cach Pan Krzysztof Chmielowiec

• Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz Pracownicy Obsługi i Ad-
ministracji oraz rodzice uczniów 
ZSO im. Papieża Jana Pawła II 
w Koprzywnicy

• Oraz przedstawiciele sponso-
rów:

• Prezes Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w Koprzywni-
cy - Pan Andrzej Zając

• Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Sandomierskiego i wła-
ściciel AUTO AGRO SERWIS 
Firmy Usługowo-Handlowej Pan 
Zdzisław Nasternak

• Pan Kazimierz Materkowski Prze-
wodniczący Spółki Wspólnoty 
Gruntowej w Koprzywnicy

Wspólnie z całą społecznością 
uczniowską uczestniczyliśmy we 
Mszy Św. i wsłuchiwaliśmy Sło-
wa Bożego, wygłoszone przez ks. 
T. Gawlaka, a później pełni zadumy 
i refleksji zamieniliśmy się w słuch 
i chłonęliśmy teksty przywołane 
w montażu słowno – muzycznego 
w wykonaniu uczniów klas I. A po-
nieważ zgodnie ze naukami naszego 
Patrona: ,,W wychowaniu bowiem 
chodzi właśnie o to, ażeby człowiek 
stawał się coraz bardziej człowie-
kiem - o to, ażeby bardziej „był”, 
a nie tylko więcej „miał” - aby więc 
poprzez wszystko, co „ma”, co „po-
siada”, umiał bardziej i pełniej być 
człowiekiem - to znaczy, ażeby 

również umiał bardziej „być” nie 
tylko z „drugimi”, ale także i „dla 
drugich”. Uczniowie klas I w obec-
ności tylu dostojnych i znamienitych 
świadków przystąpili także do cere-
monii ślubowania.

Delegacja uczniów z klas I zło-
żyła kwiaty oraz zapaliła znicze pod 
tablicą patrona naszej szkoły.

Ziarno musi obumrzeć, aby wy-
dać plon. Dziś słowa wypowiada-
ne przez świętego Jana Pawła II, są 
wiarygodne ,bo potwierdzone całym 
Jego życiem i umieraniem. I teraz 
przyszedł czas na refleksję i wsłu-
chanie się w jakże głęboki sens Jego 
nauczania. Pytamy …

,,Dlaczego, dopiero słuchamy Cię te-
raz?
Gdy drzwi zamknięte
Gdy już nie wrócisz
Gdy już nic nie powiesz
Dlaczego.......?
Dlaczego, dopiero teraz ten głos taki 
głośny?
Gdy szept ostatni zabrzmiał jak krzyk
Gdy słów już nie będzie i nie będzie 
radości
Gdy oddech uśpiony
Gdy cisza z Twych ust
Dlaczego....?
Dlaczego dopiero teraz uczymy się 
słów?
Gdy wypowiedziane do ostatniego 
wszystkie
Gdy ksiąg karty i pamięć tylko źró-
dłem
Gdy uczenie ich teraz jest tak trudne
Dlaczego......?”

Następnie nagrodzono uczniów 
w I Międzyszkolnym Konkursie 
o świętym Janie Pawle II. 

Kolejno głos zabrali zaprosze-
ni goście, wspominając postać 
naszego patrona i jego nauki oraz 
kierując ciepłe słowa do nas jako 
spadkobierców Jego nauk. Na 
zakończenie uroczystości rodzi-
ce uczniów klas I wraz z wycho-
wawcami zaprosili wszystkich 
zebranych gości na słodki poczę-
stunek.

Podziękowanie sponsorom 
Święty Jan Paweł II Patron naszej 

szkoły powiedział: „Człowiek jest 
wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest, nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi.”, a ponieważ 
,,Wdzięczność trudno jest ubrać 
w słowa… wtedy proste- ,,dzię-
kujemy”- zawiera wszystko  co 
chcemy wyrazić!...” dlatego 

w imieniu Dyrekcji, Wychowawców 
klas I, oraz Uczniów składamy ser-
deczne podziękowanie wszystkim 
Sponsorom, którzy wsparli naszą 
placówkę i konkurs za ich zrozumie-
nie, życzliwość, hojność, ofiarność, 
wsparcie i pomoc. 

Szczególnie gorące podziękowa-
nia kierujemy do:
• Pana Zdzisława Nasternaka- Wi-

ceprzewodniczącego Rady Po-
wiatu Sandomierskiego i właści-
ciela Firmy Usługowo Handlowej 
AUTO-AGRO-SERWIS

• Pana Kazimierza Materkowskiego 
Przewodniczącego Spółki Wspól-
noty Gruntowej w Koprzywnicy

• Pana Krzysztofa Czerwca – Pre-
zesa Nadwiślańskiego Banku 
Spółdzielczego w Solcu Zdroju

• Pana Krzysztofa Kaczmarczyka- 
Dyrektora Nadwiślańskiego Ban-
ku Spółdzielczego oddział w Ko-
przywnicy

• Pana Andrzeja Zająca - Prezesa 
Gminnej Spółdzielni w Koprzyw-
nicy

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Koprzywnicy
• Pani Elżbiety Wójcik - właścicielki 

Sklepu Przemysłowego «Szyk» 
w Koprzywnicy

• Pana Jana Mączki – Radnego 
Rady Powiatu Sandomierskiego 
i właściciela Piekarni Mechanicz-
nej   w Dwikozach

• Pana Jarosława Materkowskiego 
- Właściciela Sklepu Ogólnoprze-
mysłowego w Koprzywnicy

• Pana Witolda Stefaniaka - Wi-
ceprzewodniczącego - Radnego 
Rady Powiatu Sandomierskiego 
i Prezesa Zarządu Grupy Produ-
cenckiej „Złoty Sad” w Sambor-
cu

• Pana Jerzego Marcjana - Kie-
rownika Grupy Producenckiej 
„Złoty Sad” w Samborcu

Pamiętajmy, że: ,,Życzliwość 
wywołuje życzliwość a, trzeba 
życzliwości i dobroci, aby pomagać. 
Trzeba wielkości ducha, aby poma-
gać bezinteresownie. Trzeba odwa-
gi, aby nie zważając na przeszkody, 
wytrwale i do końca wyciągać przy-
jazną dłoń. „

Święto Patrona
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Kwesta 2014Piknik Rodzinny 

24 października 2014r. w poszukiwaniu 
zdrowej żywności, ciekawych miejsc i cyster-
skiego skarbu z mieleckich przedszkoli przyje-
chało do Koprzywnicy 50 –cioro dzieci wraz 
z opiekunami. Pierwszym grupy przystankiem 
milusińskiej grupy był Dom Kultury, gdzie ma-
luchy posłuchały o tradycjach ogrodniczych, 
zajęciach w DK, posmakowały smakowitego 
pieczonego jabłka. Następnym punktem wy-
jazdu, który sprawił dzieciom najwięcej rado-

W uroczystość Wszystkich 
Świętych przy międzyparafialnym 
cmentarzu w Koprzywnicy już 
trzeci rok kwestowali wolonta-
riusze. Tegoroczne datki zebrane 
w kwocie trzech tysięcy złotych 
przeznaczone zostaną na odno-
wienie i konserwację grobowca 
księży proboszczów śp. Koper-
skiego, Puławskiego i Golińskiego, 
którzy zostali pochowani razem. 

Poprawę wizerunku koprzyw-
nickiego cmentarza zawdzięcza-
my wielu parafianom, przyjacio-
łom i sympatykom Koprzywnicy. 
Dzięki ich pomocy, zaangażowa-
niu i finansowemu wsparciu udaje 
się zmieniać wizerunek cmentarza.

12 lipca odbył się piąty już „Pik-
nik Rodzinny” skierowany do uczest-
ników Warsztatu Terapii Zajęciowej 
i ich rodzin ( opiekunów), zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Tratwa” Impreza zorga-
nizowana została na Małym Rynku 
w Sandomierzu. Dzięki uprzejmości 
Pana Wojciecha Dumina – dyrekto-
ra SCK w Sandomierzu, mieliśmy do 
dyspozycji mała scenę jak również 
fachową obsługę techniczną. 

Tradycyjnie wspierali nas prze-
sympatyczni pracownicy Szpitala 
Ducha Świętego w Sandomierzu. 
Każdy z zainteresowanych mógł 
podejść do ich stoiska i dokonać 
bezpłatnego pomiaru ciśnienia czy 
pomiaru cukru we krwi. Nie zabra-
kło również przedstawicieli sklepu 
ze sprzętem rehabilitacyjnym „Med-
-Galicja” w Sandomierzu, również 
na tym stoisku można było uzyskać 
fachową pomoc odnośnie dobo-
ru czy zastosowania tegoż sprzętu. 
Deszczowa pogoda sprawiła, że 
pomysł z rozpaleniem grilla okazał 
się strzałem w dziesiątkę. Nieza-
stąpiona okazała się też kawa czy 
herbata serwowana przez bardzo 

sympatyczne panie. Tyle o przy-
jemnościach dla ciała, dla bardziej 
wymagających rozłożone zostało 
stoisko z rękodziełem artystycznym 
wykonanym przez uczestników 
WTZ. 

Mimo, że pogoda po raz kolejny 
spłatała nam figla (było deszczowo 
i pochmurno), zaproszeni artyści 
stawili czoła wszystkim przeciwno-
ściom losu i pojawili się na scenie 
praktycznie w takim składzie jak 
deklarowali wcześniej dając nieza-
pomniany popis swoich umiejętno-
ści wokalno-instrumentalnych i ta-
necznych. Piknik rozpoczął się od 
występu zespołu wokalnego GOK 
Klimontów. Następnie na scenie po-
jawiła się solistka Karolina Kołodziej. 

Chwile po niej wystąpiły zespoły 
wokalne i taneczne z MGOKiSportu 
Koprzywnica : „Włóczykije”, „Black 
Stars” , „Mażoretki”. Na scenie poja-
wił się również zespół wokalny „Fair 
Play” z GOK Lipnik, oraz zespół 
„FIDUS” z Centrum Kultury w Po-
łańcu. Swoim występem zachwycił 
nas też śpiewak operowy Arkadiusz 
Jakus.  Należy podkreślić, że impre-
za z pewnością nie przebiegła by 
tak sprawnie gdyby nie ogromne za-
angażowanie Pana Tomasza Feren-
ca, który poprowadził cała imprezę. 
Patronat nad cała imprezą objął 
Burmistrz Miasta Sandomierza Pan 
Jerzy Borowski.

stowtratwa.pl

Ekologiczna, jabłkowa przygoda

ści,  było poszukiwanie cysterskiego skarbu 
przy kościele p.w. św. Floriana. Nie mniej inte-
resującym okazał się dla maluchów stary młyn 
w Trzykosach, który leży na Sandomierskim 
Szlaku Jabłkowym, dzieci podążając dalej tym 
szlakiem dotarły do tłoczni zdrowych soków, 
gdzie miały okazję posmakować pysznego na-
poju bez konserwantów. Mali turyści wrócili 
do swoich przedszkoli z wrażeniami i nową 
wiedzą na temat ekologicznej żywności.



Kwartalnik społeczno-kulturalny Miasta i Gminy Koprzywnica. Wydawca: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, Rynek 39, tel. 15 847 63 22, www.domkultury.koprzywnica.eu, koprzywnickie.pejzaze@op.pl. 
Zespół redakcyjny:  A.Ambroziak, S. Baska, J. Bzduch, M. Chamerska, E. Dziuba, M. Gach, E. Kalinowska, M. Kalist, E. Król, J. Lipczyńska, A. Olszewska, M.Płaneta, B.Sulicka, Z. Walas, L.Zwolska. 
DTP i red. tech.:  Grafbit tel. 502 722 138, Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach – Drukarnia w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 
Informacje do redakcji można nadsyłać na adres wydawcy. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów zaakceptowanych do druku. Materiały nadesłane do redakcji nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Relacja z projektu „Daleko, blisko – RA-
ZEM”. Projekt realizowany w ramach Progra-
mu Działaj Lokalnie VIII realizowanego przez 
nieformalną „Grupę Wisła”.

W terminie od 9 do 17 września 2014 mie-
liśmy możliwość gościć 13 osobową Polonię 
z Ukrainy z miejscowości Czortków, liderem 
grupy ukraińskiej jest Pani Nataliya Ivatsiv, na-
tomiast liderem projektu po stronie polskiej 
jest Pan Dariusz Bukowski. Młodzież ukraiń-
ska miała możliwość przyjrzeć się pracy Fun-
dacji, grup wolontarystycznych działających 
przy Fundacji, nastąpiła wymiana dobrych 
doświadczeń, aby wspólnie wypracować plan 
działania na przyszły rok.

 

Podczas wyjazdu uczestnicy nawiązali 
nowe kontakty z pracownikami i przyjaciół-
mi Centrum Kultury w Cyganach, zapoznali 
się z technikami wykonywania lokalnej sztuki 
ludowej, zwiedzili wystawy i izby regionalne. 
Nowo poznane kobiety zostały zaproszone 
w nasze strony, aby mogły poznać pracę ko-
przywnickiej placówki kultury. 

Kolejnym punktem wyjazdu było zwie-
dzanie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbu-
szowej. Skansen okazał się bardzo ciekawym 
miejscem, w którym zaprezentowano dawne 
budownictwo wsi i miasteczek oraz przybli-
żono dorobek kulturowy Lasowiaków i Rze-

Wycieczka do teatru

„Daleko, Blisko – RAZEM” 
– czas na dalszą współpracę - Działaj Lokalnie VIII

Tydzień w Polsce rozpoczął się od zapo-
znania się z historią miasta Sandomierz oraz 
okolicznych miejscowości. Wspólnie z prze-
wodnikiem grupa poznała Królewskie Miasto, 
a następnie na rowerach zwiedzili zakątki ma-
łych, urokliwych wiosek. Uczestnicy cały czas 
ćwiczyli swoje możliwości w posługiwaniu się 
językiem polskim, a szczególnym dniem oka-
zał się wtorek, gdzie w Gimnazjum w Gorzy-
cach odbyła się lekcja o kulturze słowa.

Młodzieżpoznałapracę Fundacji oraz wo-
lontariuszy; poprzez spotkanie z członkami 
Klubu Wolontariusza – Łukaszem Bałą, Mag-
daleną Kołeczek oraz Wiktorem Stypą. Odby-
ła się dyskusja na temat funkcjonowania Klubu 
oraz możliwości, jakie wynikają z zawiązania 
takiej grupy.

We współpracy z laureatami Festiwalu 
Miasto Młodych Artystów: Katarzyną Góras 
oraz Patrycją Szubstarską, zostały przepro-
wadzone warsztaty muzyczne. Wspólnie 
śpiewaliśmy pieśni polskie jak i ukraińskie, po-
znaliśmy tajniki ćwiczeń oddechowych, a na 
koniec Katarzyna Góras zaprezentowała swo-
je konkursowe utwory. Z pomocą laureatów 
Festiwalu - sceny teatralnej – grupa Metafora 
w składzie: Magdalena Kołeczek, Wiktor Sty-
pa, Marcel Majewski, Dominika Szewc zostały 
przeprowadzone warsztaty teatralne. Uczest-
nicy zmierzyli się ze stresem, jaki towarzyszy 
przy wystąpieniach publicznych jak i również 
mieli okazję wcielić się w różne postacie.

Malowanie palcami, czemu nie. Miejsko - 
Gminny Ośrodek Kultury w Koprzywnicy uży-
czył miejsca i materiałów, a młodzież za po-
mocą swojej wyobraźni i pod okiem artysty p. 
Heleny Pileckiej mogła namalować koprzyw-
nicki pejzaż. Młodzież miała okazję spotkać 
się z liderką Koprzywnickiego Teatru Ognia, 
Dominiką Sarzyńską, która zaprezentowała 
młodym sztukę władania ogniem. Tego dnia, 
dzięki prelekcji filmu, mogliśmy także zapoznać 
się atrakcjami turystycznymi Ziemi Sandomier-
skiej, które znajdują się trasie Sandomierskiego 
Szlaku Jabłkowego. Po zajęciach zostaliśmy 
zaproszeni do poznania historii o Klasztorze 
Cystersów. Klasztor urzekł uczestników swoim 
wyglądem i historią, a za sprawą opowieśąci p. 
Jana Burka rymów i historii zapisanej w formie 
Quizu wokół Klasztoru poszukiwaliśmy skarbu 
– którym okazała się pieczęć Koprzywnicy.

Zaplanowane spotkania z młodymi ar-
tystami, liderami grup wolontarystycznych, 
poznanie regionu, oraz zwyczajów i historii 
okolicy sprzyjało wspólnemu poznaniu się, 
i lepszemu określeniu kierunku współpracy. 
Młodzież podczas warsztatów przeprowadzo-
nych w formie burzy mózgów przedstawiła 
pomysły na dalszą współpracę pomiędzy Fun-
dacją z Stowarzyszeniem z Ukrainy. Poznali-
śmy wspólne oczekiwania i potrzeby, jakie 
występują wśród społeczności środowiska 
lokalnego.

Magdalena Gach 

Dwudziestoosobowa grupa aktyw-
nych kobiet, które podjęły się wspólnej 
inicjatywie w konkursie kulinarnym w 
czerwcu br. podczas Pikniku Cysterskie-
go, w nagrodę we wrześniu uczestniczy-
ła w wyjeździe studyjnym zorganizowa-
nym przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy. 

szowiaków. Ciekawym obiektem była dawna 
szkoła z zachowanym wyposażeniem i me-
blami; również duże wrażenie zrobił drewnia-
ny kościół z pięknym wnętrzem.

Mile wspominamy przyjęcie naszej grupy 
przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Nowej Wsi. Grupa kobiet opowiedziała 
o funkcjonowaniu swojego stowarzyszenia, 
wymieniliśmy się doświadczeniami, pytaniami 
i pomysłami. Mogliśmy również wziąć udział 
w przygotowanej na nasz przyjazd degustacji 
potraw regionalnych. 

Całodzienny wyjazd zakończony został 
w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rze-

szowie. Pełna humoru, błyskotliwa i inteligent-
na komedia pt. Mój boski rozwód zachwyciła 
wszystkich uczestników. Rola głównej boha-
terki odgrywana przez Annę Demczuk to pro-
fesjonalność długoletniej pracy na scenie. Ak-
torka, pomimo że sama występował na scenie 
(sztuka, o której mowa to monodram), bawiła 
publiczność do łez. 


