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,,Historia figury znajdującej się przy ul. Szkolnej zaczęła się od osoby duchownej, a mianowicie od 
Kapelana Straży Pożarnej w Koprzywnicy Ks. Tomasza Chachulskiego – koprzywnickiego wikarego” - 
mówi dr Marek Majkowski. Działo się  to w latach 20-tych ubiegłego stulecia. Panowała wtedy moda 
na tworzenie parków krajobrazowych, ksiądz Chachulski był inicjatorem a zarazem nadzorował prace 
związane z powstaniem parku leśnego skupionego współcześnie wokół Zakładu Opiekuńczo Leczni-
czego dla Osób z Chorobą Alzheimera i Przedszkola „Pod Sosnami”. 

O różnorodności sadzonych wówczas roślin świadczą zachowane dwie sosny karłowa-
te, które według zamysłu Ks. Tomasza stanowiły aleję od strony dzisiejszej targowicy, aż do 
stadionu sportowego. Dzisiaj po parku zostały jedynie niewielkie pozostałości, gdyż został 
prawie całkowicie zniszczony podczas działań II Wojny Światowej.

Według Katalogu Duchowieństwa Diecezji Sandomierskiej Ks. Chachulski zmarł 
w Ożarowie w 1919r. Koprzywnicki wikary był człowiekiem dobrym, lubianym i mile 
wspominanym przez parafian, dlatego zdecydowano, że na  skraju lasu wzniosą na 
cześć jego pamięci figurę. W 1928r. pracę tę zlecono artyście rzeźbiarzowi Stanisła-
wowi Malowańskiemu, który w piaskowcu wyrzeźbił okazały dębowy 
pień z drobnymi elementami konarów, liści i żołędzi. Figurę 
ufundowano za czasów Ks. Antoniego Byczkowskiego, co 
można wyczytać z inskrypcji zamieszczonej na rzeźbie.

Pod opieką okolicznych mieszkańców figura szczę-
śliwie przetrwała do czasów II Wojny Światowej. W la-
tach 1943/44r, Polaków rozstrzelanych pod murem, 
przewieziono pod figurę i utworzono zbiorową mogi-
łę. Później rodziny poległych odkopywały i zabierały 
zwłoki swoich najbliższych lecz wiele ciał nadal spo-
czywa u stóp figury. 

W ciągu wielu lat pieczołowicie dbano o rzeź-
bę lecz stosowano złe metody konserwacji. W 2015r. 
z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy oraz Dyrekto-
ra NZOZ Medyk w Koprzywnicy dr Marka Majkow-
skiego, odnowiono zabytkową figurę i przywrócono 
jej dawny blask.  Konserwację rzeźby wykonał  artysta 
rzeźbiarz p. Wojciech Orlik z Tarnobrzega. Przy pra-
cach związanych z odnowieniem figury i jej otoczenia 
pracowali także p. Piotr Siatrak, p. Józef Lipczyński 
oraz p. Krzysztof Dziubek. 

30 maja 2015r. Ks. Tomasz Gawlak uroczyście poświęcił 
odnowioną figurę. W wydarzeniu tym brali udział okoliczni 
mieszkańcy, którzy sprawują opiekę oraz dbają o porządek 
wokół rzeźby, a także śpiewają majówki i czerwcówki.

Figura na skraju lasu

Od lewej: Piotr Siatrak, Wojciech Orlik - artysta rzeźbiarz, 
dr Marek Majkowski - prezes, Józef Lipczyński
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Słowa Świętego Jana Pawła II: „Bo wolność jest nam nie tylko dana, jest nam także 
zadana! Ona jest naszym powołaniem”stały się mottem obchodów przez mieszkańców 
miasta i gminy Koprzywnica 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

11 listopada 2015r. o godzinie 9.45 z Rynku w Koprzywnicy wyruszył II Wielki Marsz Nie-
podległości, którego pomysłodawcą był burmistrz p. Marek Jońca. IIWielki Marsz Niepodległo-
ści poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Koprzywnicy. W Marszu wzięły udział :
1. Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koprzywnicy
2. Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciszycy
3. Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieszowicach
4. Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbigniewicach
5. Poczet sztandarowy Miejsko – Gminnego Zarządu Związku Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Koprzywnicy
6. Poczet sztandarowy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Po-

litycznych w Koprzywnicy
7. Poczet sztandarowy Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica 
8. Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzyw-

nicy
9. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy 

A także władze samorządowe miasta i gminy Koprzywnica, radni wszystkich szczebli, pra-
cownicy samorządowi, kombatanci, członkowie Zespołu „Powiślanie”, dyrektorzy placówek 
oświatowych i kulturalnych z terenu miasta i gminy, przedstawiciele służby zdrowia, pracownicy 
fundacji, grupa taneczna mażoretek, przewodniczący rad osiedlowych, sołtysi, strażacy, dzieci, 
młodzież, mieszkańcy miasta i gminy Koprzywnica. Uczestnicy, dając świadectwo swojej mi-
łości do Ojczyzny przeszli do kościoła p.w. św. Floriana, gdzie uczestniczyli w uroczystej Mszy 
świętej sprawowanej przez ks. kanonika Jerzego Burka i ks. Pawła Sobanię w intencji Ojczyzny 
i Jej bohaterów. Po mszy świętej uczestnicy udali się pod Mur Straceń, gdzie delegacje złoży-
ły kwiaty oddając hołd bohaterom. Szczególnie wymownie zabrzmiały wypowiedziane w tym 
miejscu słowa burmistrza Koprzywnicy pana Marka Jońcy:

„Czcigodny księże Kanoniku, szanowni Państwo.
Przychodzimy do tego symbolicznego miejsca pamięci każdego roku, w tym szczególnym 

dniu, by oddać hołd bohaterom, obrońcom Ojczyzny, którzy złożyli ofiarę ze swego życia za 
Jej wolność, za niepodległość. Dziś, w 97 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 
oddajemy hołd setkom tysięcy Polaków, którzy na przestrzeni 123 lat zginęli na drodze do 
niepodległości. Polegli w różnych zrywach narodowych, powstaniach, wojnach, byli pędzeni 
w kibitkach na Syberię, mordowani w więzieniach, cytadelach. To Im oddajemy cześć. Pochy-
lamy się nad ich ofiarą i przypominamy, że łatwo jest stracić Ojczyznę, ale Jej odzyskanie, jak 
pokazała historia, zawsze było okupione najwyższą ceną, krwią milionów Polaków. Droga do 
niepodległości wiodła tak wiele razy także przez Koprzywnicę. To na tej Ziemi, w ostatniej 
bitwie pod Sperandą, zginęli powstańcy, żołnierze Powstania Styczniowego. Tu przelali krew 
obrońcy Koprzywnicy, mieszkańcy naszego miasta i gminy w maju 1915 roku. Wybuch I woj-
ny światowej odcisnął trwałe piętno na historii gminy Koprzywnica. Ówczesny proboszcz 
koprzywnickiej parafii – ksiądz prałat Stanisław Puławski był świadkiem bardzo tragicznych 
wydarzeń, jakie rozegrały się w maju 1915 roku w Koprzywnicy. Opisał je na łamach Roczni-
ka Diecezji Sandomierskiej. Jego relacja jest bez wątpienia wiernym przekazem, oddającym 
atmosferę tamtych dni. Ksiądz Prałat tak zapamiętał tamto wydarzenie: „Po ulokowaniu się 
wojsk w okopach, dla Koprzywnicy rozpoczął się dzień sądny. Ustępujące wojska rosyjskie 
zapalały przedtem pojedyncze domy i stodoły, a teraz tysiące pocisków armatnich poszły na 
miasto. Rozpoczynano zwykłe strzelanie o 8-ej lub 9-ej rano i strzelano bez przerwy do 12-ej 
lub 1-ej, a potem od 4-ej po południu do późnego wieczora. Codziennie gorzały dziesiątki za-
budowań w Koprzywnicy i na Cegielni. Przeszło dwa tysiące ludności skryło się do zabudowań 
plebańskich i ogrodu plebańskiego, a 72 osoby były na plebani. Było nas trzech kapłanów ka-
nonicy: Wyrzykowski, Rokoszny i ja. Jak mogliśmy dodawaliśmy ducha tej małej przelęknionej 
rzeszy, odmawialiśmy wspólnie różaniec. I dalej pisał: Dnia 21 maja zaczęły z całą siłą uderzać 
granaty i szrapnele na kościół. Siła pocisków zdołała z całego kościoła zerwać miedź i dachów-
kę i wreszcie o godzinie 3-ej po południu jeden z pocisków zapalił dach na prezbyterium i cały 

kościół w kilka chwil stanął w płomieniach 
razem z przepiękną wieżą. Gdym wpadł 
do wnętrza kościoła, widziałem już palącą 
się ambonę, buchały płomienie z palącej 
się wieży. Pod gradem kul wyniosłem 
przenajświętszy sakrament szczęśliwie na 
plebanię, a dzielni mieszczanie rzucili się 
wraz z kapłanami do wnętrza kościoła na 
ratunek pozostałych ołtarzy i ławek. Obrona 
była niemożliwie trudna, bijące pociski nie 
pozwoliły przynieść wody z pobliskiej rzeki, 
zebrano się więc i ubraniem przytłumiono 
tlejące się ławki, rozebrano jeden z ołtarzy 
i za łaską bożą nie pozwolono rozszerzyć się 
żywiołowi tak, że uratowano kilka ołtarzy 
i część ławek starożytnych, konfesjonały 
i zakrystię. Ogółem zniszczenia Żydów 
i chrześcijan sięgnęły około milion rubli. 
Wszystkich zabudowań zniszczono 1413, 

rozebrano dla okopów 31  domów, 117 stodół i 142 obory (...). W czasie bombardowania 
zabito 21 osób i raniono 42.”

Szanowni Państwo.
Dziś warto zastanowić się, dlaczego tak wiele razy w dziejach naszej Ojczyzny historia 

tak straszliwie nas, Polaków, doświadczyła. Mam na myśli okres poprzedzający odzyskanie 
wolności. Nastąpił wtedy całkowity rozpad struktur państwa, rozwinęła się agresywna polity-
ka sąsiadów, życie publiczne nacechowane było przekupstwem i malwersacją. Liberum veto 
i złota wolność szlachecka doprowadziły do ubezwłasnowolnienia sejmu, do ograniczenia 
znaczenia inteligencji. Konsekwencją nieudolnej, naiwnej polityki zagranicznej państwa były 
wojny i zdegradowanie znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Utrata przez mniejsze 
miasta takie jak Koprzywnica charakteru rzemieślniczo – handlowego, a także brak jakichkol-
wiek reform, doprowadziły nie tylko do zacofania gospodarczego. Sprawiły, że zahamowany 
został również rozwój społeczeństwa. Stawało się ono coraz uboższe, nie tylko materialnie, 
ale też intelektualnie. Postępujący proces wyludnienia miast i wsi, zubożenie wsi i zatrzyma-
nie produkcji i upraw rolnych, sprowadzanie żywności z zagranicy, a także osłabienie militar-
ne doprowadziły do upadku Polski. 

A dziś, czy historia nie zatoczyła koła? Czyż nie ma analogii do tamtego okresu? Ale dziś 
mamy nadzieję. Idzie nowe. Mamy nową władzę i naród, który ma ogromną energię i poten-
cjał. Razem jesteśmy w stanie odbudować niepodległe Państwo.  

Naczelnik Piłsudski mówił: „Polska ma przed sobą wielką pracę. Polska ta wyśniona, wy-
marzona ma wszelkie cechy, którymi my, wychowani w niewoli cieszyć się możemy: wielkie 
wojsko, wielkie triumfy, wielką zewnętrzną siłę, wielką potęgę, którą i wrogowie, i przyjaciele 
szanować i uznawać, chociaż nie musieli, muszą. A potem dodał: Mamy Orła białego, szu-
miącego nad głowami, mamy tysiące powodów, którymi serca nasze cieszyć możemy. Lecz 
uderzmy się w piersi. Czy mamy dość wewnętrznej siły? Czy mamy dość tej potęgi ducha? 
I zadał Naczelnik jedno z kluczowych pytań: Przed Polską leży i stoi wielkie pytanie, czy ma 
być państwem równorzędnym z wielkimi potęgami świata, czy ma być państwem małym , 
potrzebującym opieki możnych?”

Szanowni Państwo! Bądźmy solidarni. Mamy wielki potencjał, jesteśmy wielkim narodem. 
Mamy wreszcie ziemię, która żywi nas i broni. Nie pozwólmy zabrać sobie wolności. Utrwa-
lajmy ją poprzez pracę, prawdę, uczciwość. Pamiętajmy o przeszłości, ale też ostrzegajmy 
przyszłe pokolenia przed skutkami wspomnianych wcześniej zjawisk. Koprzywnica jest naszą 
małą Ojczyzną, warto dla niej pracować. Mamy w niej tak wiele do zrobienia. 

Swoje wystąpienie p. M. Jońca zakończył apelem o solidarność i jedność w działaniu dla 
dobra Ojczyzny, tej dużej-Polski i tej małej-Koprzywnicy. Obchody Święta Niepodległości w Ko-
przywnicy zakończył koncert pieśni patriotycznych, który rozpoczął się o 18. 30 w MGOKiS 
w Koprzywnicy. 

Społeczeństwo miasta i gminy Koprzywnica swoją postawą w dniu Święta Niepodległości 
udowodniło, że takie wartości jak patriotyzm, honor, umiłowanie wolności są wartościami po-
nadczasowymi. 

POLSKA 
ZNOWU JEST 
WOLNA
-OBCHODY 
ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI
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97 rocznica odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę w Szkole Podstawowej im. 
Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy była 
obchodzona w sposób niezwykle uroczy-
sty. 10 listopada o godzinie 11.00 w murach 
szkoły rozpoczął się wykład starszego in-
spektora Instytutu Pamięci Narodowej z Kielc 
doktora Tomasza Domańskiego pt. „Święto 
Niepodległości 11 Listopada w okresie dru-
giej wojny światowej”, który przybył na za-
proszenie dyrekcji szkoły. Dr T. Domański 
mówił m.in. o początkach okupacji i areszto-
waniach prewencyjnych w związku z 11 Li-
stopada 1939 r., a w dalszej części wykładu 
wspomniał o trzech miejscach i trzech wy-
darzeniach związanych z 11 Listopada 1943 
r.: Zgrupowaniach Partyzanckich AK Ponury 
na „Szczytniaku”, Oddziale por. Mieczysła-
wa Tarchalskiego „Marcina” i akcji na stację 

MIŁOŚĆ OJCZYZNY NASZYM PRAWEM
kolejową Włoszczowa oraz o tragicznych 
wydarzeniach w Brześciach. A oto fragment 
wykładu Gościa: „W dystrykcie radomskim 
pierwsze przekazy mówiące o pojawieniu 
się oddziałów zbrojnych podszywających 
się pod polską partyzantkę odnoszą się do 
1943 r. Potwierdzone przypadki dotyczyły 
funkcjonariuszy z pododdziałów III batalio-
nu 17. pułku policji SS kwaterujących w pa-
łacu Wielopolskich w Chrobrzu. Policjanci 
kwaterowali w Chrobrzu w sile około 50 - 60 
ludzi. Część z nich rekrutowała się z synów 
kolonistów niemieckich i doskonale znała ję-
zyk polski. Do najtragiczniejszej w skutkach 
akcji prowokacyjnej doszło jesienią 1943 r. 
w Brześciach koło Pińczowa. Bezpośrednio 
wiązała się ona ze Świętem Niepodległo-
ści 11 Listopada. Początki wydarzeń sięgają 
11 października 1943 r., kiedy udający par-
tyzantów żandarmi z Chrobrza przybyli do 
żołnierza Batalionów Chłopskich Stanisława 
Religi. Ten nie rozpoznawszy nic podejrzane-
go wyjawił im przynależność organizacyjną 
oraz wskazał inne osoby należące do kon-
spiracji. W trakcie tej sytuacji podawali, że 
„Niemcy cofają się na froncie wschodnim”, 
w związku z czym ludność „ma być gotowa 
w pomocy dla partyzantów i wojska radziec-
kiego”, a oni dostarczą broń potrzebną do 
walki. Dokładnie miesiąc później, 11 listopa-
da, żandarmi ponownie przybyli do tej samej 
wsi, i także w strojach cywilnych. Ubrani byli 
w czarne płaszcze z błyszczącego materia-
łu. Na piersiach mieli przymocowane latarki 
elektryczne. Przedstawiali się, jako partyzan-
ci idący na akcję przeciwko okupantom, aby 
uczcić święto 11 listopada. Jednego z miesz-
kańców, Stanisława Szczepkę, namawiali aby 
poszedł z nimi. Ten jednak wobec nasuwają-
cych się podejrzeń (byli jednakowo uzbrojeni 
w niemiecką broń i jeden z nich źle mówił 
po polsku), co do rzeczywistych zamiarów 
przybyszów nie chciał wyjść. W związku 
z czym został siłą wyciągnięty z łóżka i wy-
prowadzony na podwórko. Dopiero podczas 
obezwładniania przez napastników i krępo-

wania rąk rzemiennym postronkiem Szczep-
ka zauważył u jednego z nich wystające 
spod płaszcza charakterystyczne niemieckie 
spodnie do jazdy konnej. Zeznania Stanisła-
wa Szczepki dowodzą całkowitego zaskocze-
nia wśród zatrzymanych, którzy nie spodzie-
wali się podstępu. Do zabudowań Szczepki 
żandarmów doprowadził bowiem niczego 
nieświadomy inny bechowiec – Jan Gręda. 

Dysponując listą nazwisk żandarmi w kil-
ku grupkach udawali się do poszczególnych 
domów i dokonywali aresztowań połączo-
nych z rabunkiem mienia członków BCh. 
Z domu Franciszka Wcześniaka ukradli np. 
płyty gramofonowe, zegarki oraz płaszcz. 
Łącznie policjanci aresztowali w Brześciach 
czternastu mężczyzn, z których udało się zbiec 
Stanisławowi Szczepce oraz Józefa Mazura 
ps. „Bosfor”, ze wsi Podłęże, dowódcy OS 
BCh w gminie Złota. Z pozostałych trzynastu 
mężczyzn: Franciszek Gorzałek, l. 29, Jan Ro-
maniec, l. 61, Adam Romaniec, l. 21 zostali 
zastrzeleni w obrębie własnych zabudowań; 
Jan Badurak (Stanisław?) l. 29; Franciszek 
Wrześniak, l. 45, Franciszek Wcześniak, l. 
38, Franciszek Wolski, l. 50, Jan Gręda, l. 28, 
Ludwik Rajkowski, l. 22, Piotr Gądek, l. 41, 
Michał Wrobel, l. 26, Franciszek Wróbel, l. 
22 zostali zastrzeleni w dwóch miejscach 
„w wąwozie biegnącym w stronę wzgórz 
na południe od wsi Brzeście”. Józef Mazur 
został zabrany na posterunek do Chrobrza. 
Tam policjanci znęcali się nad nim i torturo-
wali. Został zastrzelony przy próbie ucieczki. 
Zwłoki Mazura w późniejszym czasie zostały 
wykopane przez partyzantów i pochowa-
ne na cmentarzu w Pińczowie. Stanisława 
Religę wywieziono do KL Auschwitz, a na-
stępnie do KL Buchenwald. Zdołał przeżyć 
pobyt w obozach koncentracyjnych.Spra-
wa aresztowania i egzekucji partyzantów 
BCh w Brześciach znalazła tragiczny epilog 
w okresie stalinowskim. Wśród oskarżeń kie-
rowanych pod adresem komendanta poste-
runku Policji Polskiej w Złotej Edwarda Krep-
skiego, a jednocześnie członka Narodowych 

Sił Zbrojnych pojawił się zarzut wydania tych 
ludzi w ręce niemieckie. Przebieg wydarzeń 
w Brześciach i śledztwo przeprowadzone 
w tej sprawie przez b. OKBZH w Kielcach 
jednoznacznie wskazuje, że była to prowoka-
cja niemiecka”. Wykładu wysłuchały władze 
gminy, dyrektorzy placówek oświatowo-kultu-
ralnych, radni komisji oświaty Rady Miejskiej, 
księża z tutejszej parafii, przedstawiciele ro-
dziców uczniów, uczniowie najstarszych klas 
ze szkół z terenu miasta i gminy Koprzywnica. 
Następnie uczniowie pod kierunkiem pań: M. 
Komorowskiej, A. Kolasińskiej, a także ks. P. 
Sobani zaprezentowali ciekawy program arty-
styczny ukazujący tęsknotę Polaków za wol-
nością. Każde słowo wiersza i piosenki miało 
bogatą metaforykę. Oryginalna scenografia 
i elementy gry scenicznej zmuszały widza do 
refleksji, pobudzały wyobraźnię, przenosiły 
w lata, kiedy Polacy po 123 latach niewoli, po 
krwawych walkach wreszcie odzyskali wol-
ność, która dla naszego narodu jest wartością 
bezcenną, okupioną krwią milionów Pola-
ków. Scenografię spektaklu przygotowała p. 
M. Różyc. 11 listopada 2015r.sztandar szkoły, 
dyrekcja, przedstawiciele grona pedagogicz-
nego, uczniowie i rodzice wzięli udział w II 
Wielkim Marszu Niepodległości, który o 9.45 
wyruszył z Rynku w Koprzywnicy do kościoła 
św. Floriana. II Wielki Marsz Niepodległości 
poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Koprzywnicy. O 10. 15 odbyła się msza św. 
sprawowana przez ks. kanonika Jerzego Burka 
i ks. Pawła Sobanię w intencji Ojczyzny i Jej 
bohaterów. Po mszy świętej uczestnicy udali 
się pod Mur Straceń, gdzie delegacje złożyły 
kwiaty oddając hołd bohaterom. Obchody 
Święta Niepodległości zakończył koncert pie-
śni patriotycznych, który rozpoczął się o 18. 
30 w MGOK i S w Koprzywnicy. W koncer-
cie wystąpili również uczniowie naszej szko-
ły. Uczniowie, poprzez godne uczestnictwo 
w obchodach 97. rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę stali się cząstką historii 
naszej Ojczyzny. 

 J. Bzduch

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
13 i 14 października 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica pan Marek 

Jońca oraz Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica pani Dorota Kruszec – Nowińska 
wzięli udział w uroczystych spotkaniach, które z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły 
się w każdej z placówek oświatowych na terenie miasta i gminy. Pan Burmistrz skiero-
wał do dyrektorów, nauczycieli, księży, emerytowanych nauczycieli, pracowników obsługi 
i administracji słowa najcieplejszych życzeń i gratulacji. Życzył zdrowa i spokoju, przyja-
znej atmosfery w pracy, cierpliwości i wytrwałości oraz, aby służba dzieciom i młodzieży 
oraz całemu środowisku zrodziła wiele dobrych owoców. Podkreślił, że edukacja młodych 
pokoleń jest jednym z najważniejszych zadań Samorządu, ponieważ dobrze wykształ-
cona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności. Burmistrz 
pan Marek Jońca wręczył również dyrektorom i pedagogom osiągającym wybitne sukce-
sy w pracy administracyjno-pedagogicznej NAGRODY BURMISTRZA MIASTA I GMINY 
KOPRZYWNICA. Pracownicy oświaty otrzymali również NAGRODY DYREKTORÓW 
SZKÓŁ.

Wzruszającym akcentem podkreślającym uroczysty charakter święta były programy 
artystyczne przygotowane przez uczniów wszystkich placówek oświatowych z terenu 
Miasta i Gminy Koprzywnica, dedykowane wraz z życzeniami, pracownikom oświaty.

 Anna Mianowska

IV Kwesta na koprzywnickim cmentarzu
1 listopada 2015r. pod hasłem „RATUJMY 

ZABYTKOWE NAGROBKI KOPRZYWNIC-
KIEGO CMENTARZA”, wolontariusze kwesto-
wali na rzecz renowacji starych nagrobków 
koprzywnickiej nekropolii. Swoimi działania-
mi wspierają to miejsce młodzi ludzie z czego 
należy się cieszyć. Ważną inicjatywą, jest nie 
tylko odnawianie wiekowych pomników, ale 
też przywracanie pamięci osób zasłużonych 
dla Koprzywnicy. W tym roku datki przezna-
czone zostaną głównie na prace przy gro-
bowcu księży:  Franciszka Koperskiego i Ste-
fana Golińskiego, długoletnich proboszczów 
i dziekanów koprzywnickich. Zebrane datki 
przeznaczone zostaną także na renowację 
i konserwację, oraz drobne remonty zabytków 
Starego Cmentarza w Koprzywnicy.

Godnym zaakcentowania zjawiskiem jest 
fakt, iż coraz więcej osób docenia posiada-
ny majątek kulturowy i dołącza się do orga-
nizowanej kwesty, z której zebrane fundusze 
pomagają popadającym w ruinę pomnikom 
i rzeźbom na nowo odzyskać utracony blask. 
W imieniu organizatorów dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom za okazaną pomoc i zrozu-
mienie. Podczas tegorocznej kwesty zebrano 
2 130 zł.
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Życie kulturalne gminy w ostatnich miesią-
cach upływało pod znakiem projektu Z kultu-
rą za pan brat. Tym, co było niezwykle po-
zytywne, gdyż dawało możliwość twórczego 
spędzenia czasu, to różnorodna tematyka 
działań, kreatywność pomysłodawców. Tak 
więc występowaliśmy na scenie teatralnej, 
tkaliśmy, kręciliśmy filmy, wiliśmy wieniec, 
przemierzaliśmy na rowerach okoliczne szlaki, 
zjeżdżaliśmy na dziwnych pojazdach, tańczy-
liśmy, śpiewaliśmy, latały czarownice… Po-
mimo tej różnorodności było coś, co łączyło 
wszystkie działania, a tym samym integrowało 
mieszkańców, wszak to ludzie są najważniej-
si. To coś to pasja, zabawa, nauka, rekreacja, 
sztuka…

Wszystkie inicjatywy lokalne zostały sfi-
nansowane ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Dom kultury +Ini-
cjatywy lokalne. 

Powróćmy jeszcze na chwilę do tego, co 
się działo.

Rękodzieło ludowe to element lokalnej 
tożsamości. Dlatego ważne jest, aby je Ocalić 
od zapomnienia. Inicjatywa ta była ukierun-
kowana na podtrzymanie i propagowanie re-
gionalnego rękodzieła (min. haft krzyżykowy, 
bibułkarstwo). W warsztatach uczestniczyli 
dorośli, młodzież i dzieci, nabywając umie-
jętności kreatywnego wykorzystania różnych 
materiałów. Podsumowaniem tych działań 
była wystawa, na której uczestnicy prezento-
wali wykonane przez siebie prace. Nie lada 
gratka spotkała najmłodszych, którzy mieli 
okazję uczyć się tańca pod okiem zawodowe-
go instruktora. 

Warsztaty rękodzielnicze były również 
jednym z elementów inicjatywy pod nazwą: 
Odkrywamy skarby Koprzywnickiej Ziemi. 
Efektem końcowym działań był wspaniały 
wieniec dożynkowy zaprezentowany w tego-
rocznych okrężnych. Wszystko zaczęło się od 
spotkań, wykładów z etnografem, który mówił 
o genezie i historii sandomierskich dożynek, 
tradycji wicia wieńców, a także z florystką pre-
zentującą techniki tworzenia tychże wieńców. 
Później miało miejsce żmudne zbieranie ma-
teriałów, projektowanie i przygotowanie kon-
strukcji, aż wreszcie wieniec zaczął nabierać 
kształtów pod bacznym okiem pani instruk-

Było nie minęło, 
czyli jesień sprzyja wspomnieniom

Z kulturą za pan brat!
torki. Wszystkie działania były dokumentowa-
ne przez adeptów sztuki filmowej – harcerzy 
Drużyny Dębowego liścia z ZSO w Koprzyw-
nicy. Zebrany materiał posłużył do nagrania fil-
mów promujących Gminę Koprzywnica. Przy-
gotowując się do tego zadania młodzi artyści 
poszerzali własne umiejętności uczestnicząc 
w kompleksowych warsztatach filmowych. 

Kultura to także ruch, aktywność fizyczna. 
Taka właśnie idea przyświecała pomysłodaw-
com, realizatorom i uczestnikom inicjatywy 
o nazwie: Zdrowo rowerowo. Tak, to właśnie 
rower - ten wynaleziony przed 150-ciu laty po-
jazd, którego entuzjastką była min. Maria Skło-
dowska-Curie - stał się elementem integrują-
cym lokalną społeczność. Zorganizowany rajd 
był doskonałą okazją dla dzieci i młodzieży do 
aktywnego spęczenia czasu na wolnym po-
wietrzu i bliższego poznania lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego. Po omówieniu przez 
policjantów przepisów ruchu drogowego i za-
sad bezpiecznego poruszania się po drogach 
publicznych rowerzyści ruszyli w drogę, która 
wiodła z Gnieszowic przez Trzykosy, Niedź-
wice, Beszyce, Sulisławice, Wojcieszyce, Bu-
kową do Wiązownicy-Kolonii, gdzie można 
było zwiedzić tamtejszy Pałac Dzięki. Aby nie 
tylko ciało, ale i umysł ćwiczyć dla uczestni-
ków został zorganizowany konkurs z białymi 
mapkami, a na uczestników czekały pamiąt-
kowe nagrody i poczęstunek.

Jeśli ktoś myślał, że czarownice zlatują tyl-
ko na Łysą Górę, zmienił zdanie, poznawszy 
Pełną tajemnic historię Sośniczan z czarow-
nicami w tle… To właśnie w Sośniczanach 
można było wziąć udział w „zlocie czarow-
nic”, połączonym z pokazem czarodziejskiej 
mody. Autorki kreacji uprzednio poznawały 
techniki szycia na warsztatach krawieckich. 
W czarodziejskich klimatach odbył się także 
„zjazd na byle czym”, będący okazją do pu-
blicznego zaprezentowania własnej pomysło-
wości przy konstruowaniu wymyślnych po-
jazdów i odwagi zjechania na nich. Zjazd był 
elementem pikniku integracyjnego. Imprezy 
te odbywały się w ramach lokalnej integracji 
oraz promocji lokalnej twórczości i tradycji. 

Lato się skończyło, przyszła jesień, a z nią 
Babie lato nad wodami – impreza integra-
cyjna na zakończenie lata. Nie brakowało 

atrakcji, niespodzianek, słowem coś dla du-
cha i ciała. Był plener malarski, seans filmo-
wy, występy artystyczne lokalnych artystów, 
konkursy z nagrodami, grillowanie, zabawa 
taneczna z zespołem Fire Play. Zaprezento-
wała się również, zorganizowana przez dru-
hów OSP Ciszyca. młodzieżowa drużynka 
strażacka, powstała przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ciszycy, bo jak wiadomo, „czym 
skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość 
trąci”. Można było porozmawiać z policjan-
tami i strażakami, dowiedzieć się ciekawych 
rzeczy, obejrzeć sprzęt strażacki. 

„Teatr był i pozostaje dla mnie miejscem, 
gdzie wracamy do dzieciństwa, czyli najszczę-
śliwszego czasu w życiu każdego człowieka”, 
powiada Nikołaj Kolada, rosyjski reżyser i dra-
maturg. Tym piękniej, jeśli teatr jest obecny 
w życiu człowieka od dziecka. Właśnie za-
szczepianie tej sztuki u dzieci i młodzieży 
miały na celu Impresje teatralne w Krzcinie. 
Dzieci i młodzież uczestnicząc w warsztatach 
i próbach teatralnych prowadzonych przez 

instruktora z TDK w Tarnobrzegu nabyły 
umiejętności scenicznych aby przygotować 
przedstawienie zatytułowane: „Książę szuka 
żony”. Spektakl został wystawiony w plenerze 
w Krzcinie oraz dla dzieci w koprzywnickim 
przedszkolu. Niewątpliwą atrakcja był także 
występ teatru z Tarnobrzeskiego Domu Kultu-
ry. Poza scenicznymi próbami mieszkańcy po-
stanowili również uporządkować teren jeziora 
i odnowić plac zabaw w Krzcinie.

Wszystkim powyższym inicjatywom lokal-
nym towarzyszyły pikniki, ogniska, spotkania 
integracyjne.

Finałowym akcentem projektu była Gala 
podsumowująca projekt, której uczestnicy od-
byli sentymentalną podróż do wydarzeń z in-
tensywnych, twórczo przeżytych kilku miesię-
cy bieżącego roku.

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu Dom 
Kultury + inicjatywy lokalne 2015.

Specjalność poety to praca samotnika. 
Wymaga skupienia, ciszy i spokoju. Ża-
den jednak autor nie pisze dla siebie, pisze 
dla ludzi, dla odbiorców, dla Czytelników. 
Czym ich więcej – tym większa satysfak-
cja autora. Tak też stało się na spotkaniu 
autorskim p. Mariana Prusia, które zor-
ganizowane zostało w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy. 
Pan Marian nie krył wzruszenia prezentując 
swój dorobek twórczy dla niemałego grona 
odbiorców.

Ciekawostką jest fakt, iż p. Marian Pruś 
zaczął pisać wiersze będąc w wieku 64 lat. 
Umiejętność pisania utworów lirycznych 
jest niezwykłym talentem. ,,Musi być cier-
pienie i miłość, żeby napisać wiersz”- pisze 
pan Marian - ma on wiele racji, człowiek 
doświadczony przez życie, doświadczają-
cy trudnych emocji, często spontanicznie 
podejmuje próby wyrażenia ich w różnych 
rodzajach twórczości. Pisanie pomaga w 
radzeniu sobie z emocjami, obniża poczu-
cie lęku, niepokoju oraz smutku, natomiast 
opisywanie własnych doświadczeń ma 
również swoiste działanie oczyszczające. 

,,Musi być cierpienie i miłość, żeby napisać wiersz…”
M. PruśSpotkanie autorskie
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19.09.2015 r. Koło Gospodyń Wiejskich 
z Koprzywnicy, Sekretarz Urzędu Miasta 
i Gminy Koprzywnicy p. Dorota Kruszec 
Nowińska oraz pracownicy Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy  
reprezentowali Miasto i Gminę Koprzywnica 
podczas XIII Edycji Konkursu ,,Nasze Sando-
mierskie – Kulinaria Regionalne”, który zorga-
nizowano w Muzeum Okręgowym w Sando-
mierzu. Konkurs miał charakter powiatowy, 
przystąpiło do niego 6 gmin powiatu sando-
mierskiego: Gmina Wilczyce, Gmina Sambo-
rzec, Gmina Obrazów, Gmina Łoniów, Miasto 
i Gmina Koprzywnica oraz Gmina Dwikozy.

Tematem przewodnim wydarzenia były 
,,potrawy jarskie w kuchni wiejskiej” prezen-
towane przez grupy konkursowe w Sali Ry-
cerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu. 
Przed komisją konkursową zaprezentowano: 

Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych

Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej drodze śp. Mariana Zybały

składa córka Róża Listopad 

4 października na Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli zespół ludowy Powiślanie 
uczestniczył w II Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów. W przeglądzie udział wzięło 25 
rozśpiewanych zespołów ludowych z trzech województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Po-
wiślanie zaprezentowali utwory: ,,Lipka”, ,,W moim ogródeczku”, ,,W cieniu rajskiego drzewa” i ,,Na ty łące”, za 
które zdobyli wyróżnienie.

Po ogłoszeniu wyników przeglądu wszyscy wysłuchali koncertu galowego zwycięskich zespołów oraz na-
strojowego recitalu damy polskiej estrady Sławy Przybylskiej. 

POWIŚLANIE 
na Stalowowolskich Dniach Seniora

KGW Koprzywnica na konkursie kulinarnym
pn. „Nasze Sandomierskie – Kulinaria Regionalne”

kluski ziemniaczane, knedle, pierogi z owo-
cami, parowańce oraz kapustę przygotowa-
ną na wiele sposobów. Gospodynie z KGW 
Koprzywnica przyrządziły wyborne knedle 
z jabłkami okraszone masłem i posypane 
szczyptą cynamonu. 

Laureatem konkursu zostały gospodynie 
z Gminy Samborzec, które przygotowały po-
trawę ,,Gołąbki z kaszą w sosie pieczarko-
wym”. W oparciu o regulamin, jury brało pod 
uwagę przede wszystkim walory smakowe, 
sposób przyrządzania, sposób prezentacji 
oraz kreatywność w estetyce stoiska. Nagrodę 
główną - Srebrną Chochlę za pierwsze miej-
sce w konkursie oraz wyróżnienia wręczy-
li Katarzyna Zioło Asystent Burmistrza 
Sandomierza i Stanisław Masternak Sta-
rosta Sandomierski. 

Ugotowane ziemniaki tłuczemy, masę 
dzielimy na 4 części i jedną ćwiartkę 
wyjmujemy rozsmarowujemy na pozosta-
łych trzech. W puste miejsce wsypujemy 
„na równo” mąkę ziemniaczaną. Przeciska-
my przez praskę i wyrabiamy ciasto. 

Jabłka myjemy, obieramy, dzielimy na 
ósemki, wycinamy gniazda nasienne i każ-
dą cząstkę przecinamy w poprzek na pół.

Ciasto rozwałkowujemy. Formujemy 
z ciasta grube wałki i przecinamy je na ka-
wałki. Każdy kawałek rozpłaszczamy na 
okrągły placek. Na środku każdego placusz-
ka kładziemy cząstkę jabłka i zawijamy ją 
w ciasto, tak aby utoczyć okrągłe knedle.

Gotujemy wodę w dużym rondlu. Do-
dajemy szczyptę soli. Knedle gotujemy 
dwie-trzy minuty, do czasu aż wypłyną na 
powierzchnię wody. Następnie ostrożnie 
wyjmujemy je z wody za pomocą łyżki ce-
dzakowej.

Podajemy na ciepło okraszone masłem 
i posypane szczypta cynamonu. Knedle 
wyśmienicie smakują także ze śliwkami wę-
gierkami.

Smacznego!

Składniki:
2 kg ziemniaków
mąka ziemniaczana
4 jabłka
sól
cukier 
cynamon 
masło

Knedle z jabłkami
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27 września 2015 r. w scenerii koprzyw-
nickiego rynku i z ostatnimi promieniami 
słońca pożegnano z wolna odchodzące 
lato. Na scenie koncertowo zaprezentowały 
się formacje wokalne, taneczne i sportowe. 

Wydarzenie oficjalnie rozpoczęła Dy-
rektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy p. Alicja Stępień. 
Występowali kolejno: Koprzywnickie Mażo-
retki, tancerze  grupy Samba Koprzywnica, 
przedszkolaki z ,,Przedszkola Pod Sosnami 
w Koprzywnicy”, uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Koprzywnicy, zespół taneczny 
Black Stars, uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Gnieszowicach, uczniowie z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy, 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niedź-
wicach, podopieczni Sandomierskiego Klubu 
Karate, młodzi aktorzy z Krzcina w sztuce 
,,Książę szuka żony”, muzycy z Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej w Koprzywnicy oraz solistki 
z Domu Kultury z Osieka. Ogromne podzię-
kowania kierujemy do instruktorów, nauczy-
cieli, rodziców i opiekunów, którzy przygoto-
wali młodych artystów do występu.

Podczas koprzywnickiego pożegnania 
lata gościliśmy Burmistrza Miasta i Gminy 
Koprzywnica p. Marka Jońcę, Posła na Sejm 
RP p. Annę Krupkę oraz Posła do Parlamen-
tu Europejskiego p. Beatę Gosiewską, którzy  
wyrazili pełne uznanie dla lokalnych talentów 
oraz docenili ideę kultywowania powyższej 
uroczystości.

Koło Gospodyń z Koprzywnicy bardzo 
sprawnie zajęło się prowadzeniem słodkiej 
kawiarenki, na którym królowały pyszne słod-
kości. Swoje stoiska mieli również: przedsta-
wicielki Sandomierskiego Klubu Amazonek, 
przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Piotrowicach oraz członkinie Koprzyw-
nickiego Klubu Plastyka Amatora, prezentują-
cy wystawę swoich prac.

Pożegnanie lata

Mieleckie dzieci z wizytą na 
Sandomierskim Szlaku Jabłkowym

Wrzesień i październik dla dzieci i mło-
dzieży to czas powrotu do szkoły, ale rów-
nież okres sprzyjający ciekawym wycieczkom 
i wyjazdom edukacyjnym. W przeciągu ostat-
niego miesiąca Sandomierski Szlak Jabłkowy 
odwiedziło kilka różnych grup: dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 3, a także Przedszkola nr 4 w Mielcu. 
Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzali wy-
brane miejsca na trasie SSJ. W ramach pobytu 
w Koprzywnicy  ruszyli na poszukiwanie Cy-
sterskiego Skarbu i zagościli w Domu Kultury, 
gdzie czekały na nich pyszne pieczone jabłka 
i domowe ciasta. Tam też mieli okazję wyka-
zać się artystycznymi zdolnościami plastycz-
nymi, kreśląc swoje  prace z jabłkiem w roli 
głównej. Innymi zaplanowanymi atrakcjami 
był spacer po sadzie jabłoniowym, zwie-
dzanie tłoczni soków rodziny Ossowskich  
w Polanowie wraz z degustacją różnych natu-
ralnych, świeżych soków, jak i wizyta w sta-
rym młynie Alicji Krawczyk w Trzykosach.

E.J.
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tym, którzy „żywią i bronią” mogła się odrodzić polska państwowość. Dziś w wolnej 
Polsce dożynki mają niezwykle uroczysty religijno – patriotyczny, ludowy charakter, 
są świętem dziękczynnym za plony wszystkich rolników, przypominają, że to właśnie 
dzięki ciężkiej pracy  codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb, polskie 
owoce i  warzywa. Zdarza się, a nie są to rzadkie przypadki, że w naszym Kraju chleb 
wyrzucany jest na śmietnik, a obok nas żyją ludzie, którzy pragną tego chleba. Jak mó-
wił błogosławiony brat Albert, który niemal całe życie pomagał ubogim: „Trzeba być 
dobrym. Trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole. Każdy może podejść i ukroić 
kromkę”. Tak, jak dziś dzielimy  się tym bochnem dożynkowym, tak i przez cały rok pa-
miętajmy, by dzielić się z tymi, którzy tego chleba potrzebują. Niech wspólnota chleba 
sprawi, abyśmy zawsze solidarnie potrafili sobie pomagać. Niech ten chleb jednoczy 
nas także wokół wszystkich innych, ważnych spraw naszej Ojczyzny. Niech przypomi-
na nam, jak wiele zawdzięczamy tej ziemi i jak bardzo nas ona potrzebuje. Nie dajmy 
się podzielić, poróżnić,  budujmy wspólnie dom ojczysty tu na miejscu, a tak wiele jest 
jeszcze do zrobienia. Ileż młodych ludzi wyjeżdża za granicę za chlebem! Niech  nie 
targają nami uczucia podobne do przeżyć Cypriana Kamila Norwida:

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba... Tęskno mi, Panie...”

Święto Plonów

Szanowni Państwo,
Drodzy Rolnicy !
Każdego roku wnosimy nowe wartości materialne, inwestując w infrastrukturę tech-

niczną naszego miasta i gminy. Odbudowujemy drogi gminne, remontujemy drogi po-
lne w tym z udziałem funduszu sołeckiego,  poprawiamy nasze środowisko, zapew-
niamy bezpieczeństwo w zakresie dostarczania wody poprzez wybudowanie nowej 
przepompowni w Błoniu i budowę wodociągu do Krzcina i przebudowę już istniejące-
go.  Dbamy o miejsca rekreacji, place zabaw, budynki świetlicowe. Wnosimy i zabez-
pieczamy także wartości niematerialne, społecznie niezwykle potrzebne, decydujące 
o rozwoju i przyszłości. Mamy świadomość, jak bardzo kosztowna jest ta sfera, bo 
pochłania ponad 15 mln zł. środków budżetowych. Ta sfera to oświata – przedszkola, 
szkoły,  kultura, sport, rekreacja i wypoczynek, administracja, opieka społeczna, go-
spodarka komunalna, bezpieczeństwo p. pożarowe. Zapewniamy każdemu dziecku 
w wieku przedszkolnym miejsce w przedszkolu, wprowadzamy w szkołach podstawo-
wych drugi język zachodni, jest to język niemiecki, powstały w naszych szkołach klasy 
sportowe, w tym w koprzywnickim gimnazjum, utrzymujemy liceum ogólnokształcące, 
tworząc coraz to lepsze warunki edukacyjne. W 2007 - 2015 r. wbudowaliśmy w in-
frastrukturę naszego miasta i gminy prawie 30 mln zł. Z tego 60 % pozyskaliśmy z ze-
wnątrz, spoza budżetu gminy, z UE.  Powstało wiele inwestycji tak bardzo potrzebnych 
naszym mieszkańcom. Zachęcam także i proszę zadbajcie, troszczcie się o te dobra 
i te miejsca, które powstały i służą naszym mieszkańcom, dzieciom, młodzieży. Nie 
pozwólcie niszczyć i dewastować.”

Tradycyjnie przedstawiciele sołectw wspólnie z zespołem ludowym Powiślanie zaprezen-
towali i obśpiewali wszystkie wieńce. Jak przystało na dożynki na scenie zaprezentowały się 
typowo ludowe formacje, tańce z przytupem wykonał Zespół Pieśni i Tańca Lesiaki z Raniżowa, 
koncertowała Kapela Ludowa z Gorzyc  a dożynkową gwiazdą był Donatan i Cleo. Na uczest-
ników dożynek czekało wiele atrakcji min. Kiermasz ,,Pod kogutkiem”, poszczególne sołectwa, 
stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich oraz firmy prezentowały pokaźne promocyjne stoiska 
wystawiennicze, dzieci mogły spędzić czas na zabawie w wesołym miasteczku, była także za-
groda smakosza z potrawami grillowymi i warsztaty tkackie prezentowane przez panią Danutę 
Obarę. Coroczny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wygrało sołectwo Krzcin. 

Wieczorem mroki nocy rozjaśnił pokaz miotania ogniem w wykonaniu Koprzywnickiego 
Teatru Ognia Flame. Uczestnicy dożynkowego święta uczestniczyli w zabawie tanecznej z ze-
społem Variax.

Sierpniowym świętem, które na stałe wpisało się w kalendarz cyklicznych wydarzeń organi-
zowanych w naszym miasteczku są Dożynki Gminne, zwane też Okrężnymi. Święto to jest jedną 
z najpiękniejszych polskich tradycji, ukazującą sens pracy rolników. 

Tradycyjnie świętowanie rozpoczęto od uroczystego przemarszu korowodu złożonego 
z barwnych wieńców dożynkowych, prowadzonego przez kapelę ludową i władze gminy tj. 
Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica Marka Jońcę, gospodarzy dożynek: p. Iwo-
nę Pruś (sołectwo Trzykosy) i p. Tomasza Tosia (sołectwo Zbigniewice) oraz zapro-
szonych gości. W tym roku podczas dożynek prezentowało się 13 pięknie uwitych wieńców 
z miejscowości: Błonie, Cegielnia, Ciszyca, Dmosice, Gnieszowice, Koprzywnica, Krzcin, Łu-
kowiec, Postronna, Sośniczany, Trzykosy, Zbigniewice Kolonia i Skrzypaczowice. Mszę świętą 
dziękczynną w intencji wszystkich rolników odprawił proboszcz parafii p.w. św. Floriana Ks. 
Kanonik Jerzy Burek. 

Drugą estradową część dożynek organizatorzy przewidzieli na terenie zalewu koprzywnic-
kiego. Po uroczystej oracji chleba, uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać przemówienia 
gospodarza Miasta i Gminy Koprzywnica, Burmistrza p. Marka Jońcy, który zwracając się do rol-
ników podziękował im za ich trud i ciężką pracę, powiedział m.in.: „Dziś, w tle wieńców do-
żynkowych, ślemy serdeczne, staropolskie podziękowania Bogu i ludziom. Dziękujemy 
ludziom ciężkiej pracy – rolnikom, za chleb, za owoce, za warzywa, jednym słowem za 
dary ziemi. W naszej Ojczyźnie chleb zawsze był  w największym poszanowaniu, za-
spakajał głód i jednoczył. Dożynki obchodzone są na naszych ziemiach od wieków, od 
zarania polskości. W Polsce międzywojennej stały się świętem całego rolniczego stanu. 
Przypominały, że to dzięki miłości i przywiązaniu polskiego chłopa do ziemi, dzięki 

Koprzywnickie
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Malarstwo Ludmiły Dziuby

W pewnym zamku, czyli zabawa w teatr

W niedzielę, 6 września rolnicy z Województwa Świętokrzyskiego podziękowali za tego-
roczne plony w Sandomierzu podczas XV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich Sando-
mierz 2015.

Dożynki rozpoczęły się przemarszem delegacji z dziedzińca Zamku Królewskiego do Ba-
zyliki Katedralnej, gdzie korowód powitał wojewódzki duszpasterz rolników ks. Stanisław 
Czachor natomiast liturgii przewodniczył ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz Ordynariusz Diecezji 
Sandomierskiej.

Po poświęceniu tegorocznych wieńców dożynkowych delegacje powiatowe wraz z grupą re-
konstrukcyjną tradycyjnych rolników i żniwiarzy oraz uczestnikami dożynek  ruszyłi ulicami San-
domierza w stronę Placu Jana Pawła II gdzie przybyłych gości przywitali Starostwa Sandomierski 
Stanisław Masternak oraz Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski. Po powitaniu gości do-
żynkowych  starostowie dożynek Pani Teresa Łukasik oraz Pan Witold Stefaniakprzekazali bo-
chen chleba gospodarzowi święta plonów Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Ada-
mowi Jarubasowi.

„PLON NIESIEMY PLON” 
POD TAKIM HASŁEM ODBYŁY SIĘ XV ŚWIĘTOKRZYSKIE 
DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE SANDOMIERZ 2015

W uroczystościach dożynkowych wzięli udział m.in.: Minister Spraw Zagranicznych Grze-
gorz Schetyna, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, Wiceminister Obrony 
Narodowej Beata Oczkowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Ar-
kadiusz Bąk, Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,Kazimierz Kotowski, Piotr 
Żołądek oraz Agata Binkowska, Przewodniczący Rady Powiatu w Sandomierzu Tomasz Huk, 
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Stanisław Kraska, a także parlamenta-
rzyści oraz starostowie i wójtowie miast i gmin województwa świętokrzyskiego i mieszkańcy.

Podczas uroczystości dożynkowych zostały rozstrzygnięte konursy: „Piękna i bezpieczna za-
groda - przyjazna środowisku”, „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” oraz „Najpiękniejsze sto-
isko powiatowe”. Wydarzeniom i obrzędom dożynkowym towarzyszyły wielobarwne kiermasze 
z produktami kulinarnymi, każda gmina powiatu prezentowała swoje stoisko promocyjne, były 
wystawy płodów rolnych oraz maszyn i urządzeń do produkcji rolnej.

Po części obrzędowej wystąpiły zespoły ludowe: Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”, Ze-
spół Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech” z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Zespół 
z Ostroga na Ukranie,  Zespół „Gorzyczanie”, „Kalina” z Nowych Kichar oraz Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Sandomierza.

Na zakończenie XV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich wystąpiła gwiazda wieczoru 
Finalistka The Voice of Poland - Magdalena Paradziej & Dreamers.

http://www.powiat.sandomierz.pl/

W letnich miesiącach 2015r. w Domu Kul-
tury w Koprzywnicy prezentowano ciekawą 
wystawę malarstwa.

Wyeksponowano ok. 30 prac malarstwa 
autorstwa Ludmiły Dziuby z Tarnobrzega. 
Były to w większości pejzaże przedstawiające 
niezwykle urokliwe zakątki, często ze strumy-
kami, stawami itp. Na większości obszarów 
pejzażowych autorka umieszcza brzozy, które 
zakodowane są w umyśle przeciętnego widza 

jako symbol ,,kiczu” podobnie jak łabędzie 
czy róże. Na obrazach Ludmiły brzozy nie 
mają nic z pospolitości – są bardzo malarskie 
i wprowadzają do obrazu nastrój spokoju 
i zadumy. Innym powtarzającym się tematem 
w twórczości Ludmiły Dziuby są kwiaty. Za-
palona miłośniczka przyrody ma na swoich 
obrazach wymalowane wszelkie gatunki od 
przylaszczek i krokusów po tulipany, piwonie, 
bzy, anemony itp. Zarówno kwiaty, jak i pej-
zaże maluje z wielką swobodą i rozmachem. 
W pejzażach stosuje piękne, ciepłe zielenie 
i rudości, w kwiatach nie boi się używać peł-
nej rozbuchania kolorystycznego palety barw. 
Ponieważ prace te są malowane żywiołowo 
przyciągają uwagę oglądających. Wystawę 
obejrzało masę osób, które odwiedziły MGO-
KiS w Koprzywnicy w okresie ich eksponowa-
nia.

Obrazy Ludmiły Dziuby były inspiracją 
dla malujących pań z Klubu Plastyka Amatora, 
działającego  przy DK w Koprzywnicy.

hp

W sobotę 7 listopada br. dzieci z gminy Koprzywnica wzięły udział w warsztatach teatralnych 
zorganizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Podczas trzygodzinnych za-
jęć uczestnicy bawili się i uczyli równocześnie, ćwicząc plastykę ruchu, poprawną dykcję oraz 
interpretację tekstu. W drugiej części spotkania mali artyści przygotowali inscenizację wiersza 
Doroty Gellner „O smoku, który dostał od królewny śpiewnik i postanowił zostać śpiewakiem”. 
Warsztaty zakończyła prezentacja pracy warsztatowej. Dzieci wystąpiły przed swoimi rodzica-
mi, którzy nagrodzili aktorów gromkimi oklaskami. Warsztaty przeprowadziła instruktorka teatral-
na Iwona Kusak.

CAŁA PRAWDA 
O ZADŁUŻENIU NASZEJ GMINY

Za „Echem Dnia” numer 215 (11871) „Długi nie takie straszne. Gminy po-
wiatu sandomierskiego zadłużają się z umiarem”. 

Agata Kowalczyk

Kwestie zadłużenia gmin często budzą dużo emocji, głównie wtedy, kiedy informacje 
przekazywane na ten temat nie są zgodne z prawdą. Dzieje się tak szczególnie w czasie 
kampanii wyborczej lub w okresie planowania wydatków w nowym roku budżetowym. 
Może zamiast niepotrzebnie się emocjonować, warto, aby radni rad wszystkich szczebli 
samorządowych, którzy dominują w tym zgiełku chaotycznych i nieprawdziwych prze-
kazów, zagadnienia te potraktowali z dużym spokojem i zajęli się działaniem dla dobra 
wspólnego wyborców, bo takie chyba jest zadanie samorządowców. Prawda obroni się 
sama.

„Najbardziej zadłużonym samorządem w powiecie sandomierskim są Dwikozy(…). 
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” co roku publikuje ranking najbardziej za-
dłużonych miast, powiatów i gmin w Polsce. Z najnowszego raportu za 2014 rok wynika, 
że gminy z powiatu sandomierskiego nie zaciągają nadmiernie kredytów. Przyjmuje się, że 
bezpiecznie zadłużenie powinno wynosić 60 procent rocznych dochodów samorządu. 
W powiecie sandomierskim żadna gmina nie przekroczyła tego progu, a najbardziej zbli-
żyły się do niego Dwikozy. (…) Oto szczegółowe zestawienie:

Dwikozy  - wskaźnik zadłużenia 53,93 procent
Zawichost  - wskaźnik zadłużenia 41,68 procent
Łoniów  - wskaźnik zadłużenia 41,28 procent
Klimontów   - wskaźnik zadłużenia 38,69 procent
Sandomierz  - wskaźnik zadłużenia 38,65 procent
Koprzywnica   - wskaźnik zadłużenia 34,22 procent
Wilczyce  - wskaźnik zadłużenia 23,07 procent
Samborzec  - wskaźnik zadłużenia 19,30 procent
Obrazów  - wskaźnik zadłużenia  2,73 procent
Starostwo Powiatowe - wskaźnik zadłużenia 26,31 procent”.

Powyższy ranking wskazuje, że kondycja finansowa Gminy Koprzywnica 
jest dobra, a zadłużenie było zracjonalizowane i jest bezpieczne. Pozwala na 
realizację zadań inwestycyjnych w nowym okresie finansowania z UE. Dodat-
kowo pamiętać należy, że na przestrzeni ostatnich lat na terenie Miasta i Gminy 
Koprzywnica wykonano kilka kluczowych inwestycji podnoszących standard 
życia mieszkańców. Ich wartość to 30 mln. Warto było podjąć ten wysiłek.
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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 
lat. Zajęcia z hortiterapii stanowią ciągle 
ważny czynnik pracy z niepełnosprawnymi 
uczestnikami zajęć.

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 2015 obfitował w szereg wydarzeń 
inicjowanych przez instytucje pomocowe 
z Krzcina – zarówno Fundację La Zebra, jak 
też Środowiskowy Dom Samopomocy Funda-
cji La Zebra.

W kwietniu odbyła się trzecia już edycja 
Mistrzostw Środowiskowych Domów Samo-
pomocy Województwa Świętokrzyskiego 
w Tenisie Stołowym. Tegoroczna odsłona od-
była się jak zawsze w Szkole Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego w Niedźwicach, ale tym 
razem dofinansowana była ze środków Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego. Patronat 
nad imprezą objęli Marszałek Województwa 
Adam Jarubas, oraz Burmistrz Koprzywnicy 

Marek Jońca. Turniej swoim zasięgiem obej-
muje całe województwo świętokrzyskie.

W czerwcu tego roku Fundacja La Ze-
bra z Krzcina przy udziale Środowiskowego 
Domu Samopomocy zrealizowała projekty 
współfinansowane ze środków Gminy, Powia-
tu i Województwa.

Pierwszym zadaniem jakie realizowała 
Fundacja z Krzcina był Piknik z okazji Dnia 
Dziecka, dofinansowany przez Gminę Ko-
przywnica. W Pikniku uczestniczyli uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Niedźwicach. Mieli 
okazję wziąć udział w grach i zabawach spor-
towo-rekreacyjnych przygotowanych przez 
osoby związane z Fundacją. Dzieci otrzymały 
również upominki, a o atrakcyjności wydarze-
nia najlepiej świadczyły uśmiechnięte twarze 
gości z Niedźwic. Drugi projekt dofinanso-
wany ze środków Gminy Koprzywnica, to 
wyjazdowy trening umiejętności społecznych 
podczas zwiedzania Jury Krakowsko – Często-
chowskiej. Niepełnosprawni uczestnicy tego 
projektu mieli możliwość zwiedzić warownie 
na Szlaku Orlich Gniazd, a także wziąć udział 
w ciekawych zajęciach poza miejscem za-
mieszkania.

Kolejnym było spotkanie „Model wspar-
cia osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
z zaburzeniami psychicznymi i chorujących 
psychicznie w otwartym środowisku – konfe-
rencja naukowa i poradnictwo indywidualne”, 
które odbyło się  dniu 21 czerwca w siedzibie 
Fundacji La Zebra i Środowiskowego Domu 
Samopomocy Fundacji La Zebra w Krzcinie.

W konferencji naukowej wspieranej ze 
środków Zarządu Powiatu Sandomierskiego 
udział wzięli pracownicy  Środowiskowych 
Domów Samopomocy z Województwa Świę-
tokrzyskiego, a także inne osoby zaintereso-
wane tym tematem.

Dominowała tematyka związana z funk-
cjonowaniem osoby niepełnosprawnej 
w otwartym środowisku, metod terapeu-
tycznych, i środków podejmowanych w celu 
wsparcia i przygotowania do samodzielnego 
funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. 
Wśród prelegentów znaleźli się  pedagodzy 
Edyta Nieduziak i Justyna Piórkowska, psy-
cholodzy Sylwia Szmołda i Magdalena Kos-
sak, terapeuta Lech Gach oraz fizjoterapeuta 
Zdzisław Walas. Prelegenci podzielili się ze 
słuchaczami wiedzą i doświadczeniem z za-
kresu medycyny, pracy socjalnej, terapii i in-
nych dziedzin mających za zadanie ułatwienie 
powrotu do pełnienia ról społecznych osób 

zależnych, lub nauki i wypracowania podsta-
wowych funkcji u takich osób.

W dniu 25 czerwca na terenie siedziby 
Fundacji La Zebra odbyło się plenerowe spo-
tkanie uczestników i pracowników ŚDS-ów 
z terenu Województwa Świętokrzyskiego pod 
nazwą „Świętokrzyski Turniej sportów Nie-
zwykłych”. Projekt dofinansował Zarząd Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Na zaproszenie 
organizatorów odpowiedziało osiem placó-
wek, a impreza sportowo-rekreacyjna zgroma-
dziła w tym dniu w Krzcinie łącznie ponad 170 
osób. Turniej skierowany był do osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną i z zaburzeniami 
psychicznymi, uczestników  Środowiskowych 
Domów Samopomocy z Województwa Świę-
tokrzyskiego. 

W trakcie turnieju przeprowadzono roz-
grywki w dyscyplinach i konkurencjach spor-
towych nietypowych, a nawet nieco zapo-
mnianych, takich jak ringo, boule, dart i palant. 
Są to dyscypliny obecnie mało rozpowszech-
nione, co nie znaczy że mniej wartościowe. 
Zasługują jednak niewątpliwie na populary-
zację wśród osób niepełnosprawnych. Świę-
tokrzyski Turniej Sportów Niezwykłych był 
okazją do wykazania się w zdrowej, sportowej 
rywalizacji niemal dla wszystkich. Był szansą 
na udział w wielkim sportowym święcie w roli 
pierwszoplanowego aktora – sportowca, gdzie 
na co dzień taka rola dla osoby z niepełno-
sprawnością bywa nieosiągalna. Proponowa-
ne dyscypliny sprawiły, że niemal każdy mógł 
wziąć udział w tym wydarzeniu, bez względu 
na charakter niepełnosprawności.

Sierpień był miesiącem filmu, ponie-
waż w tym miesiącu odbył się finał konkur-
su filmowego pod nazwą „Trening spędzania 
czasu wolnego w Środowiskowym Domu 
Samopomocy – filmoterapia organizacyjna. 
Konkurs trwał od maja 2015. Ogłoszony zo-
stał przez Fundację La Zebra, i skierowany 

Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji La Zebra w Krzcinie
Fundacja La Zebra jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność na tere-

nie Powiatu Sandomierskiego. Jest również jednostką prowadzącą Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Krzcinie. 

został do wszystkich ŚDS-ów zlokalizowa-
nych w naszym Województwie. Do finału za-
kwalifikowano siedem projektów filmowych 
nakręconych i zmontowanych przez osoby 
niepełnosprawne lub przy ich wielkim udzia-
le. Finałowe spotkanie odbyło się w Sali wi-
dowiskowej Domu Kultury w Koprzywnicy. 
Wszystkie siedem obrazów uhonorowano wy-
różnieniem.

We wrześniu pracownicy i uczestnicy Śro-
dowiskowych Domów Samopomocy znów 
spotkali się w Krzcinie, tym razem zgłębiając 
tajniki jogi. Spotkanie trwało dwa dni, i mia-
ło za zadanie zachęcić do wprowadzania 
nowych metod do pracy z osobami niepeł-
nosprawnymi, a samych niepełnosprawnych 
zachęcić do aktywnego i nietuzinkowego spę-
dzania czasu wolnego.

Spotkanie obfitowało również w wymianę 
doświadczeń i wiedzy, a dla uczestników ŚDS 
było okazją do szeroko rozumianej integracji. 

Fundacja La Zebra i Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Krzcinie, to placówki działa-
jące na wielu płaszczyznach. Współpracując 
z licznymi instytucjami, typu Gmina, Powiat, 
Województwo, a także Policja, jednostki służ-
by zdrowia, inne instytucje pomocowe reali-
zuje cele, w których zawsze najważniejsze jest 
dobro człowieka, wsparcie i szeroko rozumia-
na pomoc.

Zdzisław Walas Fundacja La Zebra

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy Fundacji La Ze-
bra w Krzcinie został wyróżniony za działalność 
na polu pomocy społecznej, za działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących 
opartą na współpracy z ich rodzinami, bliskimi, 
i innymi instytucjami pomocowymi, za zaan-
gażowanie i nowatorskie podejście do funkcjo-
nowania placówki pomocowej. Wyróżnienie 
przyznane przez Wojewodę Świętokrzyskiego 
Bożentynę Pałkę Korubę odebrała Dyrektor Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy Justyna Piór-
kowska w obecności pozostałych dwóch z tria 
twórców i organizatorów naszej placówki - Mag-
daleny Kossak i Zdzisława Walasa.

Wyróżnienie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie
Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Krzcinie funkcjonuje od 2012 roku. Jednostką 
prowadzącą jest Fundacja La Zebra, której to 
staraniem doprowadzono do otwarcia placów-
ki, dostosowania do standardów ministerial-
nych, organizacji i funkcjonowania na wysokim 
poziomie.

Działalność Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Krzcinie obejmuje swoim zasięgiem 
gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Placówka zajmująca się pomocą osobom 
niepełnosprawnym, wykluczonym, potrzebują-
cym pomocy w takim terenie musi prowadzić 
działania wszechstronne, związane z pracą na 
wielu płaszczyznach – głównie związanych 

z możliwościami przeżycia – jedzenie, czy-
stość, finanse domowe, wszelkie dostępne 
zarobkowanie, itp. Stąd specyfika funkcjono-
wania Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Krzcinie, nakierowana przede wszystkim na 
podstawowe funkcje niezbędne do egzystencji 
człowieka.

Wyróżnienie wręczono podczas woje-
wódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjal-
nego, jakie odbyły się 19 listopada w Filharmo-
nii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Na pamiątkowym zdjęciu Dyrektor Wy-
działu Polityki Społecznej Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Renata Segiecińska, 
Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji 

w Kielcach insp. dr Rafał Kochańczyk, oraz  Ju-
styna Piórkowska, Magdalena Kossak i Zdzisław 
Walas. Zdzisław Walas – Fundacja La Zebra
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Jak każdy z nas wie, że najlepiej człowiek czuję się na swoim i docenia to co sami samo-
dzielnie kształtujemy i o coś dbamy. Człowiek powinien  mieć to na uwadze, że nie powinno się 
tylko czegoś wymagać, a jak najwięcej dawać od  siebie, bezinteresownie i z zamysłem dalsze-
go rozwoju. Przykładem takich postaw bez cienia wątpliwości można przypisać mieszkańcom 
miejscowości Beszyce. Właśnie tam, w tej małej miejscowości jesteśmy w stanie zauważyć pe-
wien fenomen socjologiczny. Dla dobra swoich własnych interesów i chęci kulturowego rozwoju 
w Beszycach, młodzież jak i starsi mieszkańcy wsi, z funduszy prywatnych oraz z mądrze dys-
ponowanym budżetem sołeckim postawili sobie jasny i pożyteczny cel. Mowa tutaj o świetlicy, 
która przez dobre 5 lat służyła mieszkańcom zarówno tym młodszym jak i starszym. Teraz po 
pięciu latach, obiekt ten wymagał remontu i odświeżenia wnętrz. Mieszkańcy wykazali się dużą 
dozą determinacji i samozaparcia ażeby ten cel zrealizować. Maksyma „Chcieć to móc” najlepiej 
charakteryzuje postawy mieszkańców sołectwa Beszyce i takie postawy zawsze będą się spoty-
kać z aprobatą i zadowoleniem z ludzi, którzy tworzą wspólnotę w społecznościach lokalnych. 
W prace czynnie włączyli się lokalni liderzy p. Artur Przybyłek i p. Ryszard Kubicki, przedsta-
wiciele Rady Sołeckiej, KGW, lokalna młodzież i mieszkańcy Beszyc.

Ogólnopolska akcja 

„UWAGA NADWAGA”
W tym roku po raz czwarty ruszy-

ła ogólnopolska kampania społeczna 
„Uwaga Nadwaga!”, której organiza-
torem jest sieć Centrów Dietetycznych 
Naturhouse. W ramach akcji, zapraszamy 
do skorzystania z bezpłatnych konsulta-
cji z dietetykiem Naturhouse. Na takim 
spotkaniu każdy będzie mógł porozma-
wiać ze specjalistą o problemie nadwagi, 
sprawdzić swoją masę ciała i określić pod-
stawowe wskaźniki np. zawartość tkanki 
tłuszczowej czy wody metabolicznej w 
organizmie. Na zainteresowanych czekają 
również ciekawe wskazówki dietetyczne 
oraz inne materiały merytoryczne

 
Dodatkowo dietetycy będą propono-

wać bezpłatne prelekcje w szkołach, za-
kładach pracy oraz instytucjach państwo-
wych w zakresie zdrowego odżywiania 
się oraz profilaktyki nadwagi i otyłości. 
Akcja ma na celu zwiększenie naszej 
świadomości dotyczącej właściwych na-
wyków żywieniowych i ich wpływu na 
nasze zdrowie.

Przyłącz się 
do akcji  
już dziś! 
Zapytaj 
dietetyka 
jak nadwaga 
znika!

Razem dla wszystkich

.

Kolejnym dobrym przykładem na racjonalne i ekonomiczne użytkowanie dobra wspólnego, 
jakim jest świetlica, wykazali się mieszkańcy Sośniczan. Podnieśli budynek z,, ruiny”, zaadopto-
wali stara część po byłej szkole, aby mieć wspólne miejsce spotkań. Na remoncie się nie skończy-
ło, wciąż przez mieszkańców odświeżane są ściany i trwają prace związane z przystosowaniem 
budynku dla potrzeb mieszkańców Sośniczan. Wszystko dzięki determinacji, dobrym chęciom, 
racjonalnemu wykorzystaniu  funduszu sołeckiego, umiejętności pozyskiwania środków pocho-
dzących z różnych grantów, składkom i solidarności społecznej. Innymi formami przedsiębior-
czości lokalnej jest organizowanie przez mieszkańców imprez okolicznościowych, typu andrzej-
ki, sylwester dzięki, którym zdobywają środki, które przeznaczają na poprawienie warunków 
panujących w budynku. W Sośniczanach o wizerunek miejsca dbają również przedstawiciele 
Rady Sołeckiej, KGW, Stowarzyszenia dla rozwoju Sośniczan oraz mieszkańcy sołectwa.

Wszystkim osobom zaangażowanym w życie społeczne swoich miejscowości  gratulujemy 
i kibicujemy na przyszłość. Tacy ludzie to skarb i duma naszej gminy. 
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

30.09.2015 roku po raz drugi odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie „Lalki” Bole-
sława Prusa, w którym uczestniczyli uczniowie klas V i VI oraz zaproszeni goście: pani Mirosła-
wa Komaniecka dyrektor Biblioteki Miejskiej w Koprzywnicy, pani Lucyna Zwolska pracownik 
MGOKIS oraz pan Marek Majkowski lekarz z ośrodka zdrowia „Medyk”.

W czasie lekcji otwartej uczniowie przedstawili biografię i twórczość Bolesława Prusa, tło hi-
storyczne powieści, obejrzeli najciekawsze fragmenty filmu, a następnie odbyło się czytanie ,,Lal-
ki”. Każdy fragment lektury poprzedzony był teledyskiem z ekranizacji powieści, najciekawszym 
urywkiem filmu lub prezentacją multimedialną dotyczącą utworu. Wszyscy zebrani uczestniczyli 
również w wirtualnym spacerze po Warszawie Prusa. Akcja została przeprowadzona w odpo-
wiednio przygotowanej scenerii. Dopełnieniem scenografii były piękne stroje uczestników akcji 
nawiązujące do mody epoki.

Narodowe Czytanie to już czwarta edycja akcji, która ma na celu popularyzowanie czytel-
nictwa i wzmacnianie w ten sposób narodowej tożsamości i narodowej dumy. Dzięki zorgani-
zowaniu tej akcji uczniowie mogli zobaczyć, w jak wyjątkowy sposób Prus pokazał życie ludzi 
epoki pozytywizmu.  

M. Komorowska

„MŁODZI SPRAWDZAJĄ CZY 
STARSI TABLICZKĘ ZNAJĄ”

W dniu 25 września 2015 roku w naszej szkole obchodziliśmy „V Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia”. Jest to akcja, której głównym celem jest propagowanie nauki matematyki poprzez za-
bawę. Przygotowania do obchodów tego dnia trwały w naszej szkole od początku roku szkolne-
go. Uczniowie klas IV-VI zapoznali się z regulaminem akcji, przygotowali kampanię informacyjną 
oraz materiały reklamowe w postaci plakatów, balonów gazetek. Uczniowie, którzy wykazali 
się znajomością trudnych przykładów tabliczki mnożenia, zostali powołani do patroli egzami-
nujących dorosłych. Do egzaminu przystąpiły panie dyrektorki, nauczyciele, pracownicy szkoły, 
a także niektórzy mieszkańcy Koprzywnicy. Wśród nich byli także pracownicy firmy diagno-
stycznej, pracownicy sklepu „Lewiatan”, pracownicy banku i Urzędu Gminy. Wszyscy dorośli 
wykazali się doskonałą znajomością tabliczki mnożenia.

Koordynatorami akcji w naszej byli: p. Ewa Tendereda, p. Paweł Jasiński.
P. Jasiński

Młody obywatel na sportowo  
– RUCH Z SENSEM

Z inicjatywy dyrekcji szkoły i przy aktywnej współpracy z członkami Komisji Oświaty Kul-
tury, Ochrony Zdrowia, Opieki społecznej, Sportu i Turystyki– pana Pawła Jasińskiego, pani 
Agnieszki Ordon, pani Niny Szymańskiej w szkole realizowany jest projekt MŁODY OBYWA-
TEL „NA SPORTOWO”. Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Miasta i Gminy Ko-
przywnica pan Marek Jońca.

Młody Obywatel to program, którego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności 
lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą efektywnie działać w swoim 
najbliższym otoczeniu. Ponadto dzięki projektowi mieszkańcy uczą się aktywnych sposobów spę-
dzania wolnego czasu. Dodatkowo, promując sport, można pomagać innym, integrować mieszkań-
ców, zmienić swoją okolicę na lepsze, a do tego świetnie się bawić! W ramach programu uczestnicy 
wybrali następujący temat: „Ruch z sensem” polegający na zorganizowaniu zajęć sportowych dla 
mieszkańców gminy. Program będzie trwał jeden semestr szkolny, od września 2015 do lutego 2016 
roku. Zajęcia, w których uczestniczy systematycznie około 30 sportowych zapaleńców, odbywają 
się w każdy piątek w godzinach od 18.00 do 20.00 w sali gimnastycznej koprzywnickiej podsta-
wówki. Uczestnicy są w różnym wieku, ale to nie przeszkadza im doskonale się bawić. Głównie 
rozgrywają mecze piłki siatkowej, ale również grają w tenisa stołowego. Opiekunką grupy jest pani 
Marta Chamerska, która ukończyła m.in. studia podyplomowe z wychowania fizycznego.

Program Młody Obywatel jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatel-
skiej oraz Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K.  Steczkowskiego.

„ŚNIADANIE DAJE MOC”
W ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, w dniu 6 listopada 2015r., 

społeczność klas 0- III Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy, wzięła udział w ogólnopolskiej akcji 
„Śniadanie daje moc”. Wspólne śniadanie zostało zorganizowane w sali gimnastycznej, a dzieci 
spożywały je w towarzystwie p. dyrektor Beaty Dębowskiej, p. wicedyrektor Jolanty Bzduch, 
wychowawców klas i rodziców. Z tej okazji przypomnieliśmy  uczestnikom jak powinien wy-
glądać najważniejszy, pierwszy posiłek dnia, przygotowany w oparciu o 12 zasad zdrowego od-
żywiania. Nasi uczniowie wiedzą, że właśnie dzięki śniadaniu wszyscy mają energię do nauki, 
lepiej się koncentrują na lekcji i mają siłę do zabawy. Wiedzą również, jak spożyć posiłek, pa-
miętając o kulturalnym zachowaniu przy stole. Wspólne śniadanie umilały nam wesołe plakaty 
tematyczne rozmieszczone w sali gimnastycznej, które przygotowali uczniowie klas IV- VI. Nale-
ży dodać, że akcja „Śniadanie daje moc” została poprzedzona spotkaniem zp. Barbarą Dziubek 
- higienistką szkolną, która dzień wcześniej wprowadziła dzieci w tematykę zdrowego odżywia-
nia.W zorganizowaniu śniadania wsparli nas rodzice naszych  uczniów.  Jak zawsze spisali się 
na medal. Dzięki nim na stole znalazły się kolorowe „wyspy owocowo - warzywne” ,jogurty, 
sery, wędlina i ciemne pieczywo, a do popicia soki i woda. Ze  zdrowych produktów uczestnicy 
komponowali swoje kanapki i koreczki. Potrawy wyglądały bardzo apetycznie, więc w szybkim 
tempie znikały ze stołu. Uśmiechnięte buzie dzieci mówiły same za siebie: „mniam, mniam”.  
Było smacznie i zdrowo!!! Na zakończenie posiłku uczniowie gromkim okrzykiem ”śniadanie 
daje moc” potwierdzili słuszność tego hasła. Pokazaliśmy, że edukacja zdrowotna nie musi być 
nudna. Warto organizować tego typu akcje, ponieważ  utrwalają one  zdrowe nawyki u dzieci. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. 

Organizatorzy

Cała Polska czyta Prusa
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Przedszkole „Pod sosnami”

Sztuka wokół nas
Realizując krąg tematyczny: „Dzieła sztuki wokół nas” i roczne zadanie priorytetowe „Po-

znajemy świat zmysłami” dzieci z najstarszych grup wiekowych Przedszkola „Pod Sosnami” 
w Koprzywnicy pod opieką pań Ewy Kornackiej i Grażyny Milarskiej dostrzegały piękno i róż-
norodność architektury w rodzinnej miejscowości i w Polsce.

Dzieci odwiedziły najstarszy i największy zabytek w Koprzywnicy Kościół p.w. św. Floriana. 
Zwiedzały wnętrze pięknego, starego kościoła poznając różnorodność stylów architektonicz-
nych. Porównywały ich wielkość, kształt i materiał, z którego zostały zbudowane. Oglądały ob-
razy, rzeźby wykonane różnymi technikami.

Ciekawą formą wzbogacenia wiedzy na temat dzieł sztuki była także wycieczka do Domu 
Kultury w Koprzywnicy.  Spotkanie z panią plastyk Heleną Pilecką, oglądanie wystawy malar-
skiej lokalnych malarzy amatorów, wystawy instrumentów perkusyjnych czy zwiedzanie wnętrz 
Domu Kultury, po których oprowadzała nas pani dyrektor Alicja Stępień na długo pozostanie 
w pamięci dzieci. Dużo atrakcji wzbudziły zajęcia plastyczne poprowadzone przez panią Hele-
nę Pilecką i pomagające panie  Marię Kalinowską i Janinę Materkowską.

Poprzez takie zajęcia dzieci rozumieją znaczenie estetyki w najbliższym otoczeniu, ko-
nieczność szanowania wytworów sztuki oraz przeciwstawiania się wszelkim przejawem wan-
dalizmu.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

DOPALACZOM I NARKOTYKOM MÓWIMY STOP
9 listopada 2015r. policjanci z Komisariatu w Koprzywnicy odbyli w naszej szkole pogadan-

kę z uczniami klas IV-VI na temat zagrożeń czyhających na młodzież, a mianowicie dopalaczy                  
i narkotyków. Wyświetlony został film i prezentacja multimedialna na temat tych zagrożeń, 
najczęstszych przyczyn ich zażywania, zdrowotnych skutków i potrzebie postawy asertywnej             
w kontakcie z osobami namawiającymi.

JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ RODZINY
Dnia 16 października 2015 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony rocz-

nicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Młodzież wierszem  i pieśnią oddała cześć Wielkiemu Polakowi.

E

PIKŁKA RĘCZNA W SP NIEDŹWICE 

W dniach 12.08.2015 do 20.08.2015 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwi-
cach uczestniczyli w obozie sportowo – rekre-
acyjnym, który miał miejsce w Krynicy Mor-
skiej. Z tej formy odpoczynku skorzystało 21 
osób.

W programie obozu uwzględniono przede 
wszystkim takie działania jak:
• program sportowy, (TRENINGI)
• profilaktyka zdrowotna, (TRENINGI, POGA-

DANKI)
• organizowanie imprez, konkursów, (ZAWO-

DY SPORTOWE)
• prowadzenie programów edukacyjnych 

(WYCIECZKI, KONCERTY, OGNISKO, DYS-
KOTEKA)

Każdy z naszych obozów ma temat prze-
wodni wokół którego skupia się specjalnie 
przygotowany program. Nad jego realizacją 
czuwa wyspecjalizowana i starannie dobrana 
kadra instruktorów-opiekunów. Są to ludzie 
z doświadczeniem w pracy z dziećmi, odpo-
wiedzialni i pomysłowi. Naszym celem jest 
zapewnienie dzieciom mnóstwa atrakcji, nie-
spodzianek i dobrej zabawy tak, aby spędziły 
z nami niezapomniane wakacje.

Program obozu jest przygotowany pod ką-
tem rozwoju sportowego dzieci.

OGÓLNY PLAN ZAJĘĆ:
 - pobudka
 - rozpoczęcie dnia – „apel”
 - śniadanie
 - zajęcia tematyczne
 - obiad
 - zajęcia tematyczne i sportowe 
 - kolacja
 - zajęcia sportowe i integracyjne 

W ramach obozu sportowo -rekreacyjne-
go odbyły się następujące działania:
• treningi (piłki siatkowej plażowej, treningi 

mini triatlonu, treningi łucznicze)
• wycieczki krajoznawcze 
• zajęcia pływackie, plażowanie
• zawody sportowe 

W ramach obozu sportowo -rekreacyjne-
go odbyły sie nastepujace wycieczki:
• Krynica Morska
• Frombork (planetarium, katedra, rejs statkiem),
• garb wielbłądzi
• Elblag – Nowa Holandia
• Trójmiasto (molo Sopot, stadion Baltic Are-

na). 

Podczas obozu miało miejsce wiele zawo-
dów I konkursów. Oto ich wyniki:

Od września 2015 roku dzięki środkom 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, fundu-
szom z samorządów i od sponsorów ruszył 
przy Szkole Podstawowej w Niedźwicach 
program - Ośrodek Szkolenia Piłki Ręcznej.

Główne zadania OSPR dla szkół pod-
stawowych to:
- zwiększenie zasięgu – odbudowanie szko-

lenia w tych regionach, w których piłka 
ręczna została zapomniana i zaniedbana;

- powiększenie liczby dzieci i młodzieży 
uprawiających pikę ręczną, szerokie jej 
propagowanie szczególnie w szkołach 
podstawowych; 

- przeprowadzanie szkoleń, pokazów, kur-
sów dla nauczycieli;

- doposażenie w materiały edukacyjne 
i sprzęt sportowy.

Aby skorzystać z programu trzeba było 
złożyć wniosek aplikujący. Spośród około 
480 szkół wyłoniono blisko 300 placówek 
spełniających kryteria opisane w programie 
(m.in. pełnowymiarowe boiska, obiekty 
wspomagające szkolenia np. pływalnie, wy-
kwalifikowana kadra szkoleniowa). W każ-
dym województwie powstaną dwa ośrodki 

szkolenia w piłce ręcznej- dla dziewcząt 
i chłopców- w celu utrzymania ciągłości 
szkolenia uczniów utalentowanych sporto-
wo. Jeden z nich – dla dziewcząt powstał 
właśnie przy naszej szkole.

Przy Szkole Podstawowej w Niedźwi-
cach od kilku lat działa klasa sportowa i to 
z wielkimi sukcesami.

Od września 2015 roku posiada ona 
profil piłki ręcznej. W związku z tym dzie-
ci oprócz zajęć z wychowania fizycznego 
(4 godz /tyg) realizują także program piłki 
ręcznej, również w wymiarze 4 godzin, 
dodatkowo będą odbywały się zajęcia na 
siłowni, pływalni i w okresie zimowym na 
stoku narciarskim. Przewidziany jest także 
w okresie wakacji obóz sportowy w Zębie.

Do klasy należą dziewczynki ze szkół 
podstawowych z Klimontowa, Postron-
nej, Sulisławic, Łoniowa, Koprzywnicy 
i Niedźwic. Zajęcia odbywają się w szkole 
w Niedźwicach.

Nasza placówka przeszła pozytywnie 
weryfikację i już drugi miesiąc trwają zaję-
cia z piłki ręcznej. Gratulujemy i życzymy 
sukcesów sportowych.

LETNI OBÓZ SPORTOWO – REKREACYJNY DLA DZIECI
TURNIEJ ŁUCZNICZY:
• Graboń Eliza
• Sado Mateusz
• Olechowska Wiktoria

ZAPASY:
1. Czarnecka Weronika
2. Graboń Eliza
3. Juda Wiktoria

PIŁKA SIATKOWA:
1. Olga Szymańska/Czarnecka Weronika
2. Marcelina Klimowicz/Wiktoria Juda
3. Rząsa Natalia/Graboń Eliza

TENIS STOŁOWY:
1. Czarnecka Weronika

2. Juda Wiktoria
3. Graboń Eliza

WARCABY:
1. Twaróg Oliwia
2. Juda Wiktoria
3. Czarnecka Weronika

TURNIEJ PIŁKARZYKÓW:
• Klimowicz Marcelina/Czarnecka Weronika
• Szymańska Olga/Graboń Eliza
• Musiał Daria/Domaradzka Jagoda

BUDOWLE Z PIASKU:
• Sado Mateusz/Korytkowski Patryk
• Musiał Daria/Domaradzka Jagoda
• Juda Wiktoria/Rząsa Natalia

Maciej Boćkowski
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Szkoła Podstawowa i Punkt Przedszkolny w Gnieszowicach

Przedszkolaki robią 
„Korale z jarzębiny”

Złota Wiktoria w finale Czwartków 
Lekkoatletycznych w Sandomierzu

Książki naszych marzeń
Nasza szkoła przystąpiła do rządowe-

go programu  rozwijania zainteresowań 
uczniów przez promocję czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży - „Książki na-
szych marzeń”.

W ramach tego przedsięwzięcia  otrzy-
maliśmy wsparcie finansowe na zakup no-
wych książek do biblioteki szkolnej. Duża 
ilość oraz różnorodność nowych, cieka-
wych pozycji pozwoli na zwiększenie 
zainteresowania czytaniem, co jest celem 
programu.

Rajd w Bieszczady
W dniach 21 do 25 października 

2015r. Członkowie  Szkolnego Koła PTTK 
w Gnieszowicach wraz z panią Dyrektor 
Jolantą Struską wzięli udział w Rajdzie po 
Bieszczadach. To już trzecia taka wyprawa 

Wycieczka do Krakowa
1 października  uczniowie Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej pojechali na wyciecz-
kę do Krakowa. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od pieczary smoka wawelskiego. Następnym 
punktem programu wycieczki był Wawel oraz 
Rynek Starego Miasta. Później udaliśmy się do 
największego centrum zabaw dla dzieci w Kra-
kowie - „Anikino”.  Ostatnim miejscem jakie 
odwiedziliśmy w Krakowie był Park Wodny.

W kolejnej edycji czwartków lekko-
atletycznych w sezonie 2014/2015, któ-
rych organizatorami  byli Miejski Szkolny 
Związek Sportowy  oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Sandomierzu  uczen-
nica ze Szkoły Podstawowej w Gnieszowi-
cach  Wiktoria Radecka zdobyła I miejsce 
w skoku wzwyż w swoim roczniku, co za-
pewniło jej możliwość udziału w Ogólno-
polskich Czwartkach Lekkoatletycznych. 

Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie 
naszej szkoły znajdą w szkolnej bibliotece 
więcej interesujących książek, a czytanie 
będzie dla każdego z młodych czytelni-
ków  wspaniałą przygodą i przyjemno-
ścią. Korzystając ze wsparcia zakupiliśmy 
119 pozycji książkowych.

W minionym tygodniu dzieci pozna-
wały drzewa, które można spotkać w par-
ku. Skrzaty postanowiły zrobić korale z ja-
rzębiny. Nawlekając owoce jarzębiny na 
drucik, dzieci rozwijały sprawność mięśni 
dłoni- chwytu pęsetkowego.

Bartosz Kępa Laureatem 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

      ,,Janie Pawle, nasz Patronie
      Twoja wielkość pomnikowa
      Nie przeminie, nie zatonie
      W akademiach, w pięknych słowach
      Janie Pawle, nie zagaśnie
      Sława Twoja pośród nas
      Będzie świecić światłem jasnym
      W salach szkolnych naszych klas”

Dzień 20 października jest wyjątkowy w kalendarzu uroczystości szkolnych, bowiem  w tym 
roku po raz dziesiąty obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły Papieża Jana Pawła II. Święty Jan Paweł 
II był niezwykłym człowiekiem, nie tylko wielkim Papieżem, ale też najlepszym wychowawcą 
i przyjacielem młodzieży. Idąc  za jego przykładem młodzież klas pierwszych gimnazjum i li-
ceum pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowała  podniosłą uroczystość. Punktualnie 
o godz. 11:00 reprezentacja klas powitała dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły, gości, ro-
dziców, sponsorów, uczniów i harmonogram dnia. Następnie głos zabrał p. dyr. Mirosław Sa-
rzyński, który serdecznie przywitał zaproszonych gości.

Swoją obecnością zaszczycili nas:
- Przewodnicząca Rady Rodziców p. Beata Maśloch
- Proboszcz parafii  p. w. św. Floriana ks. Jerzy Burek
- Proboszcz parafii p. w. Matki Bożej Różańcowej  ks. Marek Dzióba
- Przedstawiciel  MGOKiS  p. Aleksandra Olszewska
- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy p. Beata Dębowska
- Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy p. Jolanta Bzduch
- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach p. Krzysztof Chmielowiec
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego p. Zdzisław Nasternak
- Przewodniczący Spółki  Gruntowej w Koprzywnicy p. Kazimierz Materkowski
- Pan Jan Beksiński
- Rodzice

Pierwszym punktem programu była Msza Św., której przewodniczył proboszcz parafii p.w. 
Matki Bożej Różańcowej ks. Marek Dzióba.  Msza odprawiana była w intencji uczniów, szcze-
gólnie klas pierwszych, dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz zaproszonych gości. 
Nad oprawą muzyczną czuwała pani organistka Joanna Mazurek.  Dzień 20 października tego 
roku miał również wymiar szczególny. Do społeczności szkolnej przyjmowani byli uczniowie 
klas pierwszych gimnazjum i klasy pierwszej liceum. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu 
hymnu państwowego młodzież złożyła uroczyste ślubowanie. Potem nastąpiła część artystyczna. 
W programie wykorzystano wiele wierszy powstałych zwłaszcza  po śmierci Jana Pawła II oraz 
teksy papieskie. Między poezję wplecione zostały utwory muzyczne  i ukochana pieśń Ojca 
Świętego ,,Barka”, którą w wersji  instrumentalnej wykonali uczniowie naszej szkoły Mateusz Li-
chocki i Dawid Siudak. Następnie reprezentacja uczniów przy wtórze werbli w wykonaniu Piotra 
Zybały złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz pod tablicą pamiątkową patrona naszej szkoły 
Papieża Jana Pawła II. Ostatnim punktem programu było rozdanie nagród laureatom konkursu 
plastycznego i literackiego dotyczącego życia i pontyfikatu Ojca Świętego.

Podsumowując uroczystość  p. dyr. Mirosław Sarzyński podziękował uczniom, wychowaw-
com oraz rodzicom  za przygotowanie tego święta. Gości zaprosił na słodki poczęstunek przy 
kawie i herbacie, uczniów klas pierwszych na smaczne ciasto do swoich sal lekcyjnych.

Wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu tego dnia- dziękujemy.
Wychowawcy klas pierwszych:

Marzanna Urbańska, Małgorzata Baj, Anna Kitlińska, Iwona Pruś

13 listopada 2015 roku w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Staszowie odbyła się uro-
czystość wręczenia stypendium Prezesa Rady 
Ministrów dla najzdolniejszej młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych kończących się matu-

rą, z trzech powiatów województwa święto-
krzyskiego: staszowskiego, sandomierskiego, 
opatowskiego. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz wojewódzkich i po-
wiatowych na czele z wicewojewodą święto-
krzyskim Pawłem Olszakiem, świętokrzyskim 
kuratorem oświaty Małgorzatą Muzoł, sta-
rostą staszowskim Michałem Skotnickim. 
Wśród wyróżnionych stypendystów już po 
raz drugi znalazł się Bartosz Kępa uczeń klasy 
III Liceum. Bartosz na koniec roku szkolnego 
2014/2015 uzyskał najwyższą średnią ocen w 
szkole oraz wzorowe zachowanie. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dnia 9 października 2015 roku w Nowi-
nach już po raz kolejny odbyły się Wojewódz-
kie Sztafetowe Biegi Przełajowe zorganizowane 
przez Świętokrzyski Szkolny Związek Sportowy 
w Kielcach. Jest to jedna z największych imprez 
sportowych  jaka odbywa się w naszym wo-
jewództwie. W tym roku w zawodach wzięło 
udział 24 drużyny chłopców z całego woje-
wództwa świętokrzyskiego. Wśród nich nie za-
brakło naszych chłopców z gimnazjum, którzy 
w zawodach powiatowych zajęli I miejsce.

Drużyna prowadzona przez p. Sławomira 
Grzyba w składzie: Kamil Żak, Marcel Mazur, 
Tomasz Napieracz, Kacper Mazur, Jakub Wi-
śniewski, Jakub Solpa, Daniel Bator, Dawid 
Kowalski, Dawid Wiśniewski, Cezary Charsz-
la i Jakub Ciach zajęła miejsce V.

Dla naszych biegaczy było to wielkie wy-
darzenie, dlatego piątą lokatę przyjęli jako 
świetny rezultat i zachęcenie do dalszej pracy. 
Ale czy uda im się w przyszłym roku?

Tego im życzymy i czekamy na dalsze suk-
cesy.

A. Babiak , S. Grzyb

Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Koprzywnicy

od momentu naszego członkostwa . Tym 
razem pod przewodnictwem komandora 
pana Marka Łygasa zdobyliśmy następu-
jące szczyty: Chatka Puchatka, Wielka 
Rawka, Małą Rawka, Smerek, a także wę-
drówki po Połoninie Caryńskiej. W ostat-
nim dniu rajdu tradycyjnie odwiedziliśmy 
Zaporę na Solinie Wyprawa należała do 
naprawdę udanych.

„Prawdziwie wielki 
jest ten człowiek, 
który chce się czegoś 
nauczyć”
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Trasa Green Velo to inicjatywa, której głównymi założeniem jest promocja terenów Polski, 
ściślej mówiąc obszarów części wschodniej naszego kraju. Jest  to jedna z największych inwesty-
cji, planowanych w Europie. Zgodnie z założeniami Green Velo zostanie zbudowana blisko 2000 
kilometrowa trasa rowerowa która będzie miała za zadanie promować kresy wschodniej Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału 
turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe – kompo-
nent promocja tras rowerowych.

Szlak wiedzie przez pięć województw wschodniej Polski (warmińsko-mazurskie, podlaskie, 
lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Już samo poznanie każdego z nich z osobna stanowi 
niezwykłe doświadczenie, a poznanie ich wszystkich zdaje się być jak czytanie wspaniałej ba-
śni. Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, mający blisko 2000 km długości, będzie 
najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Przebiega głównie 
po asfaltowych drogach publicznych o niskim natężeniu ruchu pojazdów, przez obszar pięciu 
województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (420 km), podla-
skiego (592 km), lubelskiego (351 km), podkarpackiego (428 km) i świętokrzyskiego (190 km). 
Niemal 580 km (29% długości trasy) stanowią odcinki prowadzące przez tereny leśne, a 180 
km (9% długości trasy) przypada na doliny rzek. Wzdłuż całej trasy, która zostanie oddana do 
użytku będzie można skorzystać z wielu atrakcji turystycznych. Trasa po której będzie można się 
poruszać przebiega przez pięć parków narodowych i szereg parków krajobrazowych. Na szlaku 
wyróżniono również tzw. 12 „królestw rowerowych” – regionów, w których warto zaplanować 
dłuższy pobyt.  W królestwach tych zaproponowano turystom ponad 100 propozycji jedno-
dniowych i weekendowych oraz dłuższych wycieczek rowerowych, stanowiących niezwykłe, 
turystyczne menu rowerowe obszaru Polski Wschodniej - najpiękniejszej części naszego kraju. 
Ponadto na trasie, turyści będą mogli skorzystać z miejsc przyjaznych rowerzystom, tj. obiektów 
noclegowych, gastronomicznych i usługowych.

Projekt Green Velo jest w trakcie realizacji i śmiało można powiedzieć że praca idzie w do-
brym kierunku. W województwie świętokrzyskim prace zakończono na 15,6 kilometrach 
szlaku. Inwestycje zakończyły się w gminie Koprzywnica pomiędzy Sośniczanami a drogą wo-
jewódzką nr 758, w gminie Samborzec, w gminie Daleszyce na północ od miejscowości Borków 
oraz na zachód od miejscowości Marzysz. Oddano do użytku również 12- kilometrowy odcinek 
trasy między Sielpią a Końskimi. Prace budowlane rozpoczęły się na ulicy Sukowskiej w Kielcach 
(2,2 km) oraz pomiędzy Iwaniskami a Ujazdem (6,2 km). W województwie  świętokrzyskim prace 
remontowe i wykończeniowe mają potrwać do końca 2015 roku. Świętokrzyski szlak Green Velo 
będzie liczył ponad 210 kilometrów. Świętokrzyską część szlaku wytyczono w taki sposób, by 
podróżując nim można było obejrzeć unikatowe zabytki m.in. Sandomierza i Kielc, oraz jedną 
z największych atrakcji turystycznych regionu – ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Trasa bie-
gnie m.in. przez trzy parki krajobrazowe i pozwala dojechać do niezwykłych atrakcji przyrod-
niczych takich, jak np. rezerwat geologiczny na kieleckiej Kadzielni. Jest to nie tylko wspaniała 
inicjatywa  na skalę ogólno polską, ale także daję możliwość promocji mniejszych gmin i rozwój 
turystyki w tych regionach.

greenvelo.pl
podroze.onet.pl

Świętokrzyski akcent 
GREEN VELO

Stypendium pomostowe 
dla mieszkanki naszej gminy

Mamy przyjemność poinformować, że w roku akademickim 2015/2016 dwunastu studen-
tów pierwszego roku studiów otrzyma stypendium w wysokości 
5 000,00 zł (w tym 10 % Fundacja Fundusz Lokalny SMK, 20% Grupa Sponsorska, 70 % 
pochodzi z Programów Stypendiów Pomostowych) w ramach Programu Stypendiów Po-
mostowych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz zaangażowanie społeczne. Gratulujemy 
Wam i życzymy dalszych sukcesów. Poniżej przedstawiamy listę stypendystów:

Lp. Imię i nazwisko Gmina
1. Ewelina Sudoł Bojanów
2. Katarzyna Szemraj Klimontów
3.      Oliwia Potocka Klimontów
4.      Paulina Dubiel Klimontów
5.      Marta Król Baranów Sandomierski
6.      Beata Maj Baranów Sandomierski
7.      Jan Drzewiński Baranów Sandomierski
8.      Patryk Bartłomiej Sadecki Nowa Dęba
9.      Natalia Kraszula Dwikozy

10. Paulina Majka Dwikozy
11. Jacek Gębala Zaleszany
12. Weronika Bator Koprzywnica

Stypendium otrzyma również mieszkanka Błonia z gminy Koprzywnica p. We-
ronika Bator, która studiuje kognitywistykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Liderem Lokalnej Grupy Sponsorskiej w gminie Koprzywnica, 
zainteresowanym wspieraniem uzdolnionej młodzieży, który przekazał w imieniu 
gminy wkład własny, na stypendium lokalne jest Burmistrz Miasta i Gminy Ko-
przywnica p. Marek Jońca.

Stanisław Baska
Prezes Zarządu FFL SMK

„Sport to zdrowie” – ta maksyma powinna przyświecać każdemu, kto ceni sobie dobre samo-
poczucie i zdrowy tryb życia. Sport jest nieodzowną czynnością, która powinna być kultywowa-
na od najmłodszych lat naszego życia. Wszelkie formy aktywnego spędzania wolnego czasu są 
najlepszą receptą na osiągnięcie dobrego zdrowia i podtrzymywania formy naszego organizmu. 
Bieganie w XXI wieku jest dość powszechnym sposobem na podtrzymanie kondycji fizycznej. 
Koronnym przykładem, że bieganie jest w stanie podtrzymać nas w zdrowiu i rewelacyjnej kon-
dycji jest mieszkaniec Kędzierzyna – Koźla, a teraz też Koprzywnicy – p. Andrzej Bokwa. Nie 
było by w tym nic dziwnego lecz kiedy spojrzymy na metrykę, bohater artykułu ma 76 lat. Pan 
Andrzej ma na swoim wiele sukcesów na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Wspominając 
o  początkach swojego biegania w młodości twierdził, że bieganie potraktował jako przepis na 
zrzucenie paru zbędnych  kilogramów. Po zrzuceniu zbędnego balastu tak rozkochał w sobie tę 
dyscyplinę sportu, że nie przerwanie od 50 lat z powodzeniem wykonuje ją  do dziś. Andrzej 
Bokwa w udzielanych przez siebie wywiadach podkreślał, że najważniejsza jest pasja i dążenie 
do wytyczonych przez siebie celów. Nagrody, puchary czy  wyróżnienia to tylko dodatek do 
swojej ciężkiej pracy. Jako senior, może poszczycić jest wieloma naprawdę dużymi osiągnię-
ciami, których pozazdrościł by mu nie jeden dwudziestolatek. Andrzej Bokwa ma na swoim 
koncie mistrzostwo województwa opolskiego, 2 medale (srebrny na dystansie 800metrów i zloty 
w biegu na 400 metrów), wywalczony na mistrzostwach Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce 
w Toruniu. Jako senior wywalczył także w 2013 roku brązowy medal w sztafecie 4x400 metrów 
na Halowych Mistrzostwach Europy Weteranów organizowanych także w Toruniu. Pan Andrzej 
startując jako pierwszy, ustalił pozycję którą kolejni nasi reprezentanci utrzymali, ulegając tylko 
Włochom i Niemcom.  Podobny sukces uzyskał również blisko 15 lat temu w Poczdamie, gdzie 
też wywalczył z ekipą brąz w sztafecie.

Recepta na dziarskie zdrowie jest prosta. Pan Andrzej ćwiczy 4 razy dziennie i pokonuje 7- 8 
kilometrowe trasy. Najlepszymi miejscami do uprawiania biegania według pana Andrzeja jest las, 
a jeśli warunki atmosferyczne są nieodpowiednie ćwiczy w hali sportowej. Ważnym w bieganiu 
jest także zdrowy rozsądek i samokontrola, żeby nie przeforsować organizmu. Odpowiednio 
wykonywana dyscyplina posiada same superlatywy na płaszczyźnie fizycznej jak i psychicznej. 
Pan Andrzej Bokwa mógłby posłużyć jako autorytet dla osób, które wahają się by zacząć biegać, 
a zarazem uświadamia, że nie wiek się liczy, nigdy nie jest za późno na aktywne spędzanie czasu  
oraz, że upór i determinacja pomagają osiągać swoje cele.

PW

„W zdrowym 
ciele zdrowy 
duch”
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I GMINNY TRIATHLON DZIECI 
I MŁODZIEŻY W KOPRZYWNICY

22 sierpnia 2015 roku nad koprzywnickim zalewem odbył się I Gminny Triathlon Dzieci 
i Młodzieży, nad którym honorowy patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica p. 
Marek Jońca. Ta wielka, ciekawa i oryginalna sportowa impreza odbyła się dzięki pracy i zaanga-
żowaniu wielu osób m.in.: doktora Jacka Łabudzkiego, p. Agnieszki Ordon, p. Niny Szymańskiej, 
p. Pawła Jasińskiego - Radnych Rady Miejskiej w Koprzywnicy, ratowników: Małgorzaty i Woj-
ciecha Ciachów, pracowników MGOKiS w Koprzywnicy. 

Imprezę otworzył burmistrz p. Marek Jońca, który wyraził ogromną radość, że tak liczna 
grupa dzieci i młodzieży wzięła udział w tym sportowym wydarzeniu. Pogratulował młodym 
sportowcom odwagi i sportowego ducha i życzył sukcesów. Obserwował sportowe zmagania 
do końca. Pogratulował zwycięzcom i wręczył im medale i nagrody.

To wielkie sportowe widowisko poprzedziło inne bardzo ważne, na stałe wpisane w kalen-
darz letnich wydarzeń sportowych Koprzywnicy, wydarzenie, czyli:

VII LETNI TRIATHLON  
ZIEMI SANDOMIERSKIEJ

Zawody, jak co roku, zostały rozegrane w formule open, czyli dla wszystkich chętnych, jed-
nocześnie odbyły się Mistrzostwa Polski Lekarzy, z udziałem 23 medyków. Zawodnicy rywali-
zowali w pływaniu, jeździe na rowerze oraz w biegu. Zmagania, w których wzięło udział 116 
uczestników, rozpoczęły się w Koprzywnicy nad zalewem, finał miał miejsce w Sandomierzu. 
W zalewie sportowcy musieli przepłynąć 750 metrów. Najlepszym zajęło to jedynie kilkanaście 
minut. Później zawodnicy przesiedli się na rowery, by pokonać 20-kilometrową, prowadzącą 
wzdłuż wału wiślanego, trasę do Sandomierza. Ostatnim etapem był niełatwy ze względu na 
wzniesienia bieg na dystansie 5 kilometrów w rejonie parku Piszczele. Meta znajdowała się na 
stadionie miejskim.  Organizatorem tej ciekawej imprezy sportowej byli: Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Sandomierzu, Urząd Miejski w Sandomierzu, Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy. Współorganizatorzy to: Naczelna 
Izba Lekarska,  Świętokrzyska Izba Lekarska, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Straż 
Pożarna, OSP z gminy Koprzywnica i Samborzec, Urząd Gminy Samborzec. Sponsorzy: Gmina 
Miejska Sandomierz, F.H.U Janusz Poński, Agrohandel. Oba sportowe wydarzenia, które nad 
zalewem, będącym dumą mieszkańców Koprzywnicy zgromadziły miłośników sportu z całej 
Polski, niezwykle profesjonalnie komentował pan Paweł Jasiński.  

am

Uczestnicy wzięli udział w następujących konkurencjach:

• Dziewczęta i chłopcy-klasy I-III:
- pływanie na dystansie 25 m
- jazda na rowerze na dystansie 300 m
- bieg na dystansie 100m

WYNIKI:
  I MIEJSCE:  Kamil Surowiec i Wiktoria Kulig
 II MIEJSCE:  Hubert Lasota
III MIEJSCE:  Kamil Zwolski

• Dziewczęta i chłopcy – klasy IV-VI:
- pływanie na dystansie 100 m
- jazda na rowerze na dystansie 1200 m
- bieg na dystansie 400m

WYNIKI:
  I MIEJSCE:  Dawid Ciach
 II MIEJSCE:  Wiktor Gdaniec
III MIEJSCE:  Michał Twaróg, Piotr Nyrnberg

• Dziewczęta i chłopcy z klas I-III gimnazjum i klasa licealna:
- pływanie na dystansie 200 m
- jazda na rowerze na dystansie 2400 m
- bieg na dystansie 800m

WYNIKI:
   I MIEJSCE:  Faustyna Ordon, Łukasz Koziarski, Wojciech Koziarski
  II MIEJSCE:  Kamil Nasternak
 III MIEJSCE:  Wincent Rudolf
IV MIEJSCE:  Michał Cholewa
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Dzień tygodnia Rodzaj zajęć Godziny Instruktor

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia Klubu Plastyka Amatora 10:30-13:00 Helena Pilecka

Zajęcia plastyczne dla dzieci 14:00-15:30 Helena Pilecka

Nauka gry na instrumentach dętych 15:00-18:00 Kapelmistrz Marek Kosior

Próba zespołu Powiślanie 17:00-19:00 Paweł Żerdecki

Aerobik 19:00-20:00 Małgorzata Ciach

WTOREK
Zajęcia taneczne - Samba 15:30-20:30 Justyna Klag-Żyguła

J-angielski  gr. starsza 10-lat 15:00-16:00 Aneta Bryła - Szkoła Języków Obcych PROMAR

ŚRODA

Treningi karate 16:00-17:00 Jarosław Winkler - Sandomierski Klub Karate

ABC muzyki nauka gry na melodyce 16:00-17:00 Marek Kosior

Próba ogólna Młodzieżowej Orkiestry Dętej 17:00-19:00 Kapelmistrz  Marek Kosior

Zajęcia wokalne 16:00-20:00 Wojciech Kawa

CZWARTEK

J-angielski  gr. młodsza 8-lat 14:00-15:00 Lektor Aneta Bryła - Szkoła Języków Obcych PROMAR

Taniec mażoretkowy 15:30-17:30 Bożena Pandura

Zajęcia wokalne 16:00-20:00 Wojciech Kawa

PIĄTEK

Spotkania klubu szachowego 15:00-16:00 Sławomir Grzyb

Treningi karate 16:00-17:00 Jarosław Winklerv - Sandomierski Klub Karate

Zajęcia taneczne-Black Stars 17:00-19:00 Małgorzata Ciach

Aerobic 19:00-20:00 Małgorzata Ciach

Grafik 
zajęć 
w DK

W programie:

Chór Seniorów z Zarzecza - Terenowe Koło Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nisku

„Dęciaki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Rytwianach

Chór Ludowy „Powiślanie” z M-GOKiS w Koprzywnicy

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z M-GOKiS w Koprzywnicy

Orkiestra Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka

Chór „Gaude Vitae” ze Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli

Miejsko-Gminny Ośrodek
 Kultury i Sportu w Koprzywnicy

serdecznie zaprasza

MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA

na II Przegląd Chórów i Orkiestr Dętych 
czyli Koprzywnickie Dni Cecyliańskie 

niedziela 29 listopada 2015 godz. 15.00

sala widowiskowa MGOKiS w KoprzywnicySUKCES 
koprzywnickiej piekarni

To, że koprzywnickie pieczywo nie ma sobie równych wiedzą wszyscy mieszkańcy 
naszego miasteczka. Ale teraz wiedzą to również mieszkańcy powiatu sandomierskiego, 
którzy głosowali w plebiscycie ,,Echa Dnia”. Piekarnia Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc 
Chłopska” uznana została na najlepszą piekarnię w powiecie. Gminna Spółdzielnia „Samo-
pomoc Chłopska” w Koprzywnicy od 1949 roku kultywuje wypiek wyśmienitego pieczy-
wa. Tradycja wypieku przekazywana jest tutaj z pokolenia na pokolenie, i do dziś metoda 
jego produkcji jest taka sama jak dawniej, czyli bez polepszaczy, spulchniaczy i konserwan-
tów. Dlatego piekarnia zdobywa coraz większe grono klientów. 

Drugie miejsce w powiatowym rankingu zajęła prężnie działająca piekarnia, której wła-
ścicielem jest p. Leszek Cieciura. To już druga piekarnia na rynku, z terenu gminy Koprzyw-
nica. Swoim konsumentom zapewnia niezwykle obszerną paletę aromatycznych wypieków 
wysokiej klasy. Propozycja przedsiębiorstwa spotyka się z dużym zainteresowaniem klien-
tów przez najwyższy poziom obsługi, a także atrakcyjne ceny. Piekarnia stale stara się speł-
nić wymagania wszystkich klientów i troszczy się o polepszanie wypieków pod względem 
smaku i jakości.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną przez proboszcza parafii pw. św Flo-
riana w Koprzywnicy ks. Jerzego Burka. Na uroczystość przybył Burmistrz Miasta i Gminy Ko-
przywnica Pan Marek Jońca, SekretarzUrzędu Miasta i Gminy Pani Dorota Kruszec-Nowińska, 
Z-ca Kierownika USC Pani Renata Sosnowska, Radna Rady Miejskiej w Koprzywnicy Pani Zofia 
Skrok, Pani Agnieszka Ordon, rodzina oraz personel i podopieczni Zakładu Opiekuńczo Lecz-
niczego. Po mszy św. odczytano list z życzeniami od Premiera RP oraz od Wojewody Święto-
krzyskiego. Złożono jubilatce życzenia, kwiaty i prezenty. Pani Genowefa Drożdżal urodziła się  
26 lipca 1915 roku w Gnieszowicach. Miała pięć sióstr i  trzech braci. 21 listopada 1942 roku  
wyszła za mąż za Stanisława Drożdżala mieszkańca Gnieszowic. Wraz z mężem pracowała 
w gospodarstwie rolnym. Ma dwóch synów, doczekała pięcioro wnucząt i jednego prawnuczka.

Am

Jubileusz 100 lecia 
   Genowefy Drożdżal

Inne dodatkowe zajęcia odbywać się 
będą po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminów (Teatr Ognia, nordic walking, 
wycieczki rowerowe, gra terenowa 
Quest, wycieczki zorganizowane, 

spotkania florystyczne). 
Dom Kultury prowadzi zapisany na 
nowe zajęcia: klub szachowy i język 

angielski dla dorosłych.


