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Skończyły się żniwa, plony zebrano, czas na święto-
wanie. W dniu 10 sierpnia br. na stadionie KS Koprzy-
wianka w Koprzywnicy odbyło się Gminne Święto 

Po	Mszy	św.	w	kościele	Matki	Bożej	Różańcowej	skromny	korowód	do-
żynkowy	z	Krzcina	 i	Koprzywnicy	przeszedł	ulicami	miasta	 i	połączył	się	
z	wszystkimi	sołectwami	pod	kościołem	św.	Floriana.	Korowód	dożynkowy	
prowadziła	Młodzieżowa	Orkiestra	Dęta,	a	tuż	za	nią	szli	gospodarze	tego-
rocznych	dożynek		pani	Janina	Lipa	z	Krzcina	i	pan	Piotr	Pawlica	z	Gnieszo-
wic	w	towarzystwie	Emilki	Lichockiej	 i	Michałka	Kluska.	Tuż	za	gospoda-
rzami	dożynek	w	korowodzie	 szli	włodarze	Miasta	 i	Gminy	Koprzywnica	

wraz	z	przybyłymi	gośćmi	oraz		przedstawiciele	wszystkich	sołectw	i	osiedli	
koprzywnickich	z	pięknymi	wieńcami	dożynkowymi.	

Po	przybyciu	korowodu	dożynkowego	na	 stadion	odbyło	 się	 symbo-
liczne	przekazanie	chleba,	wypieczonego	z	tegorocznych	zbiorów,		przez	
gospodarzy	dożynek	na	ręce	burmistrza	Koprzywnicy	pana	Marka	Jońcy	
i	przewodniczącego	Rady	Miasta	 i	Gminy	pana	Stanisława	Pawlika.	Tra-
dycyjnie	Burmistrz	wygłosił	przemówienie,	którego	treść	prezentujemy	na	
stronie	nr	6.

W	części	oficjalnej	odznaczono	pięcioro		mieszkańców	gminy	Ko-
przywnica	honorową	odznaką	„Zasłużony	dla	Rolnictwa”	przyznaną	
przez	Ministra	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi.	Odznakę	otrzymali:

-	pani	Sabina	Stołkowska	z	Beszyc
-	pan	Zbigniew	Macias	z	Sośniczan
-	pan	Jarosław	Paluch	z	Błonia

-	pan	Jan	Rynkowski	z	Ciszycy
-	pan	Stanisław	Satławski	ze	Świężyc

Plonów. Obchody dożynek na stadionie poprzedziły, 
zgodnie z tradycją uroczyste Msze św., jak zwykle 
sprawowana w dwóch koprzywnickich kościołach.

>>	ciąg	dalszy	na	str.	2
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Odznaczenia	 wręczył	 Burmistrz	 Koprzywnicy	 w	 towarzystwie	 Przewodniczącego	 Rady	
Miejskiej.

Rozstrzygnięty	został	również	konkurs	„Piękna	i	Bezpieczna	Zagroda	–	Przyjazna	Środowisku	
2008”.	W	tegorocznej	edycji	konkursu	jury	nie	przyznało	pierwszego	miejsca,	II	miejsce	zajęła	
zagroda	państwa	Renaty	i	Roberta	Floras	z	Łukowca	oraz	Elżbiety	i	Macieja	Stypów	z	Trzykos.	

Za	udział	w	konkursie	wyróżnienia	otrzymali:
Iwona	i	Damian	Stec	z	Kamienicy
Renata	i	Witold	Lasota	ze	Świężyc
Zofia	i	Stanisław	Satławscy	ze	Świężyc
Barbara	i	Dariusz	Dziewiętak	z	Gnieszowic
Ewa	i	Jacek	Zielińscy	z	Błonia
Małgorzata	i	Marek	Sabat	ze	Zbigniewic	Kolonii

Po	części	oficjalnej	przystąpiono	do	prezentacji	wieńców	dożynkowych,	które	były	obśpie-
wywane	przez	Zespół	Ludowy	Powiśłanie	i	prezentowane	licznie	zebranej	widowni	przez	dele-
gacje	poszczególnych	sołectw.

Kolejnym	wieńcem	był	wieniec	z	Cegielni	–	osiedla	Koprzywnicy,	którego	sołtysem	jest	pani	
Marta	Gach.

Następnie	zaprezentowali	się	z	wieńcem	mieszkańcy	Ciszycy,	której	sołtysem	jest	pan	Lesław	
Radzin,	wioska	posiada	95	domostw,	które	zamieszkuje	341	osób.

Dmosice	 –	 wioska	 licząca	 61	 domostw	 i	 jest	 za-
mieszkiwana	przez	250	mieszkańców,	sołtysem	wioski	
jest	pan	Zdzisława	Sygnet.

Gnieszowice	–	124	domostw	i	529	mieszkańców,	sołtysem	wioski	jest	pan	Kazimierz	Drożdżal.

Koprzywnicę	reprezentowała	delegacja	z	panem	sołtysem	Walentym	Bochyńskim.	Koprzyw-
nica	liczy	758	domostw,	które	zamieszkuje	2694	osoby	i	jest	(po	Sandomierzu)	najstarszym	mia-
stem	w	całej	okolicy.

Krzcin	 to	 wioska	 o	 dużym	 po-
tencjale	turystycznym.	Na	rozwój	tej	
formy	gospodarki	z	niecierpliwością	
czekają	mieszkańcy	gminy	i	władze	
miejskie	Koprzywnicy,związane	jest	
to	z	zakończeniem	prac	rekultywa-
cyjne	 zbiornika	 piaseczańskiego,	
który	to	zbiornik	w	znacznym	stop-
niu	odmieni	obraz	Ziemi	Koprzyw-
nickiej.	 Sołtysem	 wioski	 jest	 pani	
Irena	 Sokołowska.	Wioska	 obecnie	
liczy	162	domostwa,	które	zamiesz-
kuje	551	osób.

Łukowiec	 –	wiosce	 sołtysuje	 pan	Mieczysław	Nowak,	 a	 zamieszkuje	 ją	 322	osoby	w	85	
domostwach.

Ciąg	dalszy	ze	str.	1
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Pierwszy	wieniec	prezentowali	mieszkańcy	Błonia	wioski,	której	 sołtysuje	pan	Władysław	
Durda	–	najdłużej	urzędujący	 sołtys	w	gminie	Koprzywnica.	Wieś	Błonie	 liczy	88	domostw,	
a	zamieszkuje	ją	359	mieszkańców.	
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Niedźwice	–	sołtysem	jest	pan	Włodzimierz	Świstak,	wioskę	zamieszkuje	314	mieszkańców	
w	82	domostwach.

Sośniczany	–	wioska	 leżąca	przy	 trasie	Sandomierz	–	Kraków	na	północ	od	Koprzywnicy,	
w	Sośniczanch	sołtysem	jest	pani	Agata	Sulicka,	w	107	domostwach	mieszka	410	mieszkańców.

Zbigniewice	Kolonia,	wieś	licząca	72	gospodarstwa.	Sołtysem	wsi	jest	pani	Anna	Karwacka.	
Mieszkańców	charakteryzuje	gościnność	i	szacunek,	którym	obdarzają	wszystkich	przybywają-
cych	do	nich	gości.

Zbigniewice	Wieś	–	liczy	31	gospodarstw,	które	zamieszkuje	114	osób.	Wsi	przewodzi	sołtys	
pan	Piotr	Mazur.

Trzykosy	w	wiosce	mieszka	260	osób	w	67	gospodarstwach	o	łącznej	powierzchni	230	ha.	
Sołtysem	wioski	jest	pan	Stanisław	Banaszewski.	

Po	prezentacji	wieńców	dożynkowych	do	pracy	przystąpiła	komisja	konkursowa	wyłaniając	
najładniejszy	wieniec	„Dożynek	2008”.	Jury	w	składzie	pani	Irena	Godyń	-	etnograf	galerii	„Za-
pole”	w	Sandomierzu,	Helena	Pilecka	z	MGOKiS	oraz	Teresa	Starzyńska	z	UMiG	w	Koprzywni-
cy	ogłosiły,	że	Koprzywnicę	na	powiatowych	dożynkach	w	Klimontowie	reprezentować	będzie	
zwycięski	wieniec	z	Krzcina.	

GOSPODARZE DOŻYNEK 2008
Tegoroczną	gospodynią	dożynek	była	pani	Janina	Lipa	z	Krzcina.	Od	1995	r.	Wspól-

nie	z	mężem	Jerzym	i	dwoma	synami:	Marcinem	i	Pawłem	prowadzi	gospodarstwo	rol-
ne	o	łącznej	powierzchni	6,5	ha.	Gospodarstwo	ma	podłoże	o	charakterze	ogrodniczym.	
Znajdziemy	tam	przepiękne	sady:	jabłkowe,	śliwkowe,	brzoskwiniowe,	które	rok	rocznie	
obfitują	w	bogate	plony.	Podczas	gdy	wiosną	cieszą	oko	przechodniów	i	gości,	komponu-
jąc	sie	malowniczo	z	naszym	rodzimym	koprzywnickim	krajobrazem.

Należ	wspomnieć	o	tym,	że	nie	obca	jest	jej	również	uprawa	zbóż,	w	tym	pszenic.
Pani	Joanna	jest	osobą	pracowitą,	dokładną,	dbającą	o	dobro	swojej	rodziny	i	innych.	

Do	swojej	pracy	podchodzi	z	sercem,	wkładając	w	nią	niespożyte	pokłady	energii,	któ-
rych	efekty	możemy	podziwiać	już	dzisiaj.	Spośród	wszystkich	wyróżnia	ją	m.in.	To,	że	
potrafi	wykazać	ogromną	inicjatywę,	którą	wnosi	aktywnie	skupiając	wokół	siebie	lokalną	
społeczność.	Uroda,	ciepło	i	życzliwość	emanujące	od	tej	kobiety	to	atuty,	którymi	urzeka	
każdą	nowo	napodkaną	osobę.

Gospodarzem	dożynek	był	pan	Piotr	Pawlica	z	Gnieszowic.	Ten	33	letni	mężczyzna	
wraz	z	żoną	Magdaleną	od	2000	r.	gospodarzy	na	10	ha.	Pracę	ich	wspierają	rodzice	Zofia	
i	Ryszard	Skrok.

Pan	Piotr	wspólnie	z	małżonką	postawili	w	głównej	mierze	na	uprawę	zbóż	 jarych	
i	ozimych,	których	powierzchnia	zajmuje	7	ha.	W	dzisiejszych	czasach	stanowi	to	nie	lada	
wezwanie	dla	rolnika,	który	musi	się	zmierzyć	z	anomaliami	pogodowym,	dawniej	niespo-
tykanymi	i	sytuacją	gospodarczą	w	naszym	kraju.

Na	pozostałym	obszarze	3	ha	znajdziemy	uprawy	warzyw	takich	jak:	kalafior,	brokuła	
oraz	sad	jabłkowy,	który	nieustannie	przypomina	nam	wszystkim	o	tym,	że	należymy	do	
jedynego	w	Polsce	„Szlaku	Jabłkowego”

Pana	Piotra	cechuje	m.in.	to,	że	jest	osobą,	która	chętnie	i	aktywnie	angażuje	się	jako	
członek	grupy	producentów	przy	Handlowo	–	Usługowej	Ogrodniczej	Spółdzielni	„Ko-
przywianka”.	Piotr,	jest	wzorem	współczesnego	rolnika,	od	którego	powinniśmy	czerpać	
to	co	najlepsze.
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NA NAJLEPSZEGO SOŁTYSA 
GMINY KOPRZYWNICA

Olbrzymim zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności cieszył się 
konkurs na najlepszego sołtysa Miasta i Gminy Koprzywnica. Z osiemnastu 
sołtysów do konkursu zgłosiło się zaledwie trzy osoby, dwie kobiety panie 
Anna Karwacka ze Zbigniewic Kolonii i Zdzisława Sygnet z Dmosic oraz pan 
Piotr Mazur ze Zbigniewic Wsi.

Gdy	prowadzący	imprezę,	pan	Sylwester	Łysiak	z	Tarnobrzega	w	towarzystwie	Katarzyny	
Kowalskiej	i	Małgorzaty	Ossowskiej,	zapowiedział	konkurencje	konkursowe	to	wszyscy	widzo-
wie	byli	raczej	pewni,	że	tego	konkursu	nie	wygra	pan	Piotr.	Konkurencje	bardziej	preferowały	
kobiety,	obieranie	 jabłka	w	sposób	by	 skórka	była	 jak	 	najdłuższa	 lub	 szatkowanie	kapusty	
nożem	to	konkurencje	raczej	kobiece,	wbijanie	olbrzymiego	gwoździa	w	pień	drzewa	dawało	
szanse	by	sołtys	ze	Zbigniewic	Wsi	mógł	przynajmniej	wyjść	z	tego	pojedynku	na	tarczy.	Oka-
zało	się	jednak,	że	Piotr	Mazur	po	zsumowaniu	wszystkich	punktów	wygrał	ze	swymi	koleżan-
kami	i	zdobył	pierwsze	miejsce.	Nie	odbyła	się	czwarta	konkurencja	jaką	miało	być	picie	piwa	
przez	słomkę,	ponieważ	wszyscy	uczestnicy	konkursu	przyjechali	na	dożynki	własnymi	samo-
chodami	i	nie	mogli	wziąć	udziału	w	tej	konkurencji.	Najwięcej	emocji	było	przy	szatkowaniu	
kapusty.	Na	początku	prowadziły	zdecydowanie	Panie,	ale	finisz	Piotra	Mazura	był	wspaniały,	
nóż	 tylko	migał	w	 ręce	zawodnika,	że	 też	mu	się	nic	nie	 stało!	To	było	prawdziwe	męskie	
szatkowanie,	wióry	kapusty	były	grube,	ale	komisja	konkursowa	ustaliła,	że	z	tej	kapusty	moż-
na	ugotować	bigos	i	zaliczyła	tą	konkurencję	bez	przyznawania	punktów	karnych	sołtysowi	
ze	Zbigniewic.	W	męskiej	konkurencji	jakim	było	wbijanie	gwoździa,	Panie	wbrew	pozorom	
świetnie	sobie	dawały	radę	i	po	wyrównanej	walce	przegrał	z	panem	Piotrem	o	sekundy.

Tak	więc	najlepszym	sołtysem	anno	Domini	2008	roku	został	pan	Piotr	Mazur.
Tekst	i	zdjęcia	JCz.

KONKURS

oj	chyba	nie	dałabym	rady	wbić	takiego	gwoździa	tak	małym	młotkiem?trafię	czy	nie?

kobieca	precyzja	obierania	jabłka

sołtys	roku	pan	Piotr	Mazur

męskie	szatkowanie	kapusty
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TAŃCE, SATYRA 
I FOLKLOR

Wyjątkowo	bogata	była	w	tym	roku	część	artystyczna	towarzysząca	
dożynkom	na	koprzywnickim	stadionie	sportowym.	Jako	pierwsi	na	scenie	
zaprezentowali	się	młodzi	tancerze	z	tarnobrzeskiej	grupy	„STEP	UP	3”.	
Piękne	stroje,	wdzięk	i	uroda	młodej	tancerki	wzbudzały	podziw,	a	tańce	
nagradzane	były	 rzęsistymi	brawami.	 Trzykrotny	występ	pary	 tanecznej	
bardzo	się	wszystkim	podobał	i	wielka	szkoda,	że	pokaz	nie	trwał	dłużej.

Bardzo	 ładnie	 prezentował	 się	 młodzieżowy	 zespół	 Pieśni	 i	 Tańca	
z	 Łańcuta.	Zespół	 ten	 jest	 laureatem	wielu	 festiwali	 nie	 tylko	krajo-
wych,	ale	i	międzynarodowych.	Młodzi	artyści	z	Łańcuta	zaprezen-
towali	nam	szereg	polskich	tańców	ludowych	i	pieśni.	Bardzo	ład-
nie	prezentowali	się	szczególnie	w	trudnych	tańcach	góralskich.

Parodysta	i	kabareciarz	Stan	Tutaj	swym	występem	zawojował	
koprzywnicką	publiczność.	Obchodzący	w	tym	roku	jubileusz	25	
lat	pracy	scenicznej	artysta	przedstawił	publiczności	60	minuto-
wy	program,	w	którym	prezentował	piosenki	z	repertuaru	Maryli	
Rodowicz,	 Edyty	Górniak,	Hanny	Banaszak	 i	Kayah,	Krzysztofa	
Krawczyka,	Czesława	Niemena,	Ryszarda	Rynkowskiego	oraz		Sta-
churskiego.	Bardzo	podobały	się	piosenki	zespołów	Budka	Sufle-
ra,	Ich	Troje,	Golec	uOrkiestra	oraz	świetne	parodie	Lecha	Wałęsy,	
Józefa	Oleksego,	 Jacka	Kuronia	 i	 	Bronisława	Geremka.	Nie	obyło	
się	też	bez	satyry	politycznej,	która	wzbudzałą	salwy	śmiechu	wśród	
widowni.	Stan	Tutaj	często	występuje	w	USA,	Kanadzi	i	Australi	dając	
koncerty	dla	tamtejszej	polonii.	Chętnie	występuje	w	Warszawie	jak	
również	w	małych	miejscowościach	jak	Koprzywnica,	gdzie	urzekła	go	
publiczność	i	kameralność	stadionu	w	Koprzywnicy.

Część	 artystyczną	 zakończył	 koncert	 „Kapeli	 Niżańskiej	 z	 Niska,	
a	potem	przez	wiele	godzin	bawiono	się	na	zabawie	tanecznej	w	rytmach	
zespołu	„Venus”.

Tegoroczne	dożynki	to	jedna	z	najbardziej	udanych	imprez	od	wielu	
lat	w	Koprzywnicy,	dlatego	też	należą	się	serdeczne	podziękowania	nie-
strudzonej	dyrektor	„Koprzywnickiego	Domu	Kultury”	pani	Alicji	Stępień,	
jak	również	wszystkim	pracownikom	MOKiS	w	Koprzywnicy	i	UMiG.

Tekst	i	zdjęcia	JCz.
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Wystąpienie burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica Marka Jońcy podczas Dożynek Gminnych.

ZMIENIA SIĘ POLSKA, 
ZMIENIA SIĘ 

KOPRZYWNICKA ZIEMIA
Zmienia	 się	 Polska,	 zmienia	

się	także	nasza	gmina.	Jesteśmy	w	
Unii	 Europejskiej.	 Jesteśmy	 bliżej	
świata	i	zyskujemy	nowe	możliwo-
ści.	Nie	brakuje	kłopotów	i	trudno-
ści,	ale	chyba	nikt	nie	zakładał,	że	
wszystko	 da	 się	 rozwiązać	 naza-
jutrz	po	wejściu	do	UE.	W	2007	r.	
pozyskaliśmy	 z	 zewnątrz,	 spoza	
budżetu	gminy,	1	mln	400	tyś	zło-
tych,	 w	 tym	 znaczące	 środki	 na	
infrastrukturę	drogową	-	wyremon-
towane	 zostało	 ponad	 7	 km	 dróg	
asfaltowych	i	dojazdowych	do	pól.	
Zakupiono	 nowy	 samochód	 stra-
żacki	 i	 dokonano	 remont	 remizy	
w	 Gnieszowicach.	 Wymienione	
zostały	 okna	 w	 szkole	 podstawo-
wej	w	Koprzywnicy,	założony	mo-
nitoring	w	Zespole	Szkół,	zakupio-
ny	 samochód	dla	przewozu	dzieci	
niepełnosprawnych.	 W	 ramach	
Poakcesyjnego	Programu	Wsparcia	
Obszarów	Wiejskich	otrzymaliśmy	
94	 tys.	 	euro,	z	którego	 już	korzy-
stają	 szkoły,	 stowarzyszenia,	 rady	
sołeckie,	 kluby	 sportowe	 i	 inne	
organizacje.	 Jest	 to	 program	 po-
budzający	 aktywność	 i	 inicjatywy	
oddolne	mieszkańców,	 stwarza	on	
olbrzymie	 możliwości	 integracji	
środowisk	i	zmiany	wizerunku	swo-
ich	miejscowości.	Gmina	 z	 powo-
dzeniem	korzysta	z	funduszy	z	tzw.	
małej	 odnowy	wsi,	 złożone	wnio-
ski	przez	organizacje	pozarządowe	
uzyskały	w	kolejnym	roku	wysoką	
ocenę	i	dostały	dofinansowanie.

Jesteśmy	 dobrze	 przygotowani	
do	korzystania	z	funduszy	unijnych	
w	 najbliższych	 latach.	 Gmina	 ma	
szansę	 otrzymania	 dofinansowania	
na	 zaplanowane	 zadania	 ponad	
7	mln	zł,	w	tym	również	na	remont	
i	 dostosowanie	 do	 współczesnych	
potrzeb	klasztoru	pocysterskiego	re-
alizowanego	przez	parafię.	Złożone	
już	zostały	wnioski	do	Regionalnego	
Programu	 Operacyjnego	 na	 kwotę	
5	mln	 100	 tyś	 złotych	 na	 budowę	
drogi	 i	 zagospodarowanie	 zalewu.	
Posiadamy	 projekty	 techniczne	 na	
te	inwestycje.	

Przygotowujemy	 się	 dokumen-
tacyjnie	 i	 projektowo	 do	 złożenia	
wniosków	 na	 rewitalizację	 miasta	
Koprzywnica	 na	 wartość	 ponad	
4	mln	zł	i	z	programu	rozwoju	obsza-
rów	wiejskich	w	ramach	odnowy	wsi	
na	budowę	świetlicy	wiejskiej,	i	ada-
ptację	dwóch	obiektów	na	świetlice	
i	remizo-świetlice	na	wartość	ponad	
1	mln	zł.	Chcemy	z	 tego	programu	
pozyskać	 środki	 na	 wymianę	 sieci	
wodociągowej	–	mamy	niestety	jesz-
cze	 wodociągi	 azbestowe	w	 Krzci-
nie	i	w	Koprzywnicy,	i	zainstalować	
oczyszczalnie	 przydomowe	 o	 łącz-
nej	 wartości	 ponad	 2	 mln	 złotych.	
Przygotowujemy	 się	 do	największej	
i	 najbardziej	 kosztownej	 inwestycji	
jaką	 jest	 budowa	 kanalizacji	 wraz	
z	 rozbudową	oczyszczalni	ścieków.	
Jesteśmy	 daleko	 zaawansowani	
w	opracowaniu	projektów	technicz-
nych.	To	koszt	około	18	mln	zł.

Chcemy	 tę	 inwesty-
cje	 realizować	 w	 ra-
mach		Ekologicznego	
Związku	 Gmin	 Dorze-
cza	Koprzywianki.	

Łącznie	 w	 latach	 2007-	
2015	 na	 zaplanowane	 inwestycje	
możemy	 pozyskać	 z	 UE	 25-26	
mln	 zł.	 Uzyskamy	 te	 środki,	 bo	
jest	 to	 dla	 nas	 gwarancja	 rozwo-
ju,	pomimo	wielu	 trudności,	mię-
dzy	 innymi	zabezpieczenia	wkładu	
własnego	z	środków	budżetu	gminy	
w	wysokości	7-8	mln	zł.	

Musimy	mieć	 świadomość	 jaka	
jest	 skala	 wyzwań	 i	 czy	 tym	 wy-
zwaniom	podołamy.	Są	to	ogromne	
wyzwania	 i	 wyrzeczenia,	 ale	 jest	
ogromna	 szansa	 by	 zmieniać	 krok	
po	kroku	oblicze	naszej	Gminy,	by	
nadrabiać	 zaległości	 i	 zapóźnienia,	
bo	taki	drugi	plan	„Marshala”	może	
się	już	nie	powtórzyć.

Szanowni Państwo
W	bieżącym	roku	mimo	trudne-

go	i	napiętego	budżetu	realizujemy	
zaplanowane	zadania,	również	dzię-
ki	pozyskanym	środkom	z	zewnątrz.	
Do	 chwili	 obecnej	 pozyskaliśmy	
z	różnych	źródeł	poza	budżetowych	
około	900	tys	złotych,	w	tym	na	od-
budowę	dróg	ponad	650	tys,	dzięki	
temu	 odbudujemy	 kolejne	 5-6	 km	
dróg.	 Pozyskaliśmy	 środki	 na	 bu-
dowę	 boisk	 wielofunkcyjnych	 czy	
utworzenie	stanowisk	pracy	dla	osób	
niepełnosprawnych.	Powoli	ale	sys-

tematycznie	 uzbrajamy	 się	w	 środ-
ki	 transportowe	 i	 sprzęt	 techniczny	
w	Gminie.	Dziś	jest	to	zupełnie	inny	
obraz	i	inny	poziom	techniczny,	od-
budowujemy	i	unowocześniamy	ten	
sprzęt	 dla	 prawidłowego	 i	 bardziej	
mobilnego	 funkcjonowania	 gospo-
darki	komunalnej.	

Zmiany	na	terenie	naszej	Gminy	
są	 widoczne,	 to	 chyba	 każdy	 do-
strzega.	 Jeżeli	 nadal	 będziemy	 tak	
pracować	 jak	 dotychczas,	 to	 życie	
nasze	zmieni	się	w	ciągu	kilku	lat	nie	
do	poznania.	Czego	życzę	Wszyst-
kim	mieszkańcom	naszej	Gminy.
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K O N F E R E N C J A 
Uroczystości	 rozpoczęły	 się	

Mszą	 Cysterską	 z	 udziałem	Ojców	
Cystersów	 z	 Jędrzejowa	 i	Wąchoc-
ka.	 Mszę	 św.	 celebrowali	 –	 ojciec	
Edward	 Stradomski	 opat	 Opactwa	
Cysterskiego	w	Jędrzejowie	 i	ojciec	
Eugeniusz	 Augustn	 opat	 Opactwa	
Cysterskiego	 w	 Wąchocku.	 Cyster-
skie	 habity,	 które	 od	 ośmiuset	 lat	
wypełniały	świątynię	koprzywnicką,	
powróciły	choć	na	kilka	chwil	w	sta-
rożytne	mury	naszego	kościoła.	

Po	Mszy	 św.	w	kapitularzu	od-
była	 się	 konferencja	 poświęcona	
prezentacji	 ośrodków	 cysterskich	
oraz	 sposobów	 zagospodarowania	
dziedzictwa	kulturowego	cystersów.	
Wypełniony	 przez	 mieszkańców	
Koprzywnicy	kapitularz,	był	 świad-
kiem	świetnych	prezentacji,	których	
dokonali	o.	Edward	Stradomski	i	pan	
Marcin	Piszczek	z-ca	burmistrza	Ję-
drzejowa,	 o.	 Eugeniusz	 Augustyn	
i	przewodniczący	Rady	Miasta	Wą-
chocka	 pan	 Sebastian	 Staniszewski	
oraz	 pan	 Tomasz	 Kaczor	 Prezes	
Stowarzyszenia	 800	 –	 lecia	 Opac-
twa	 Cysterskiego	 „Ku	 przyszłości”	
w	 Koprzywnicy.	 Ku	 ogólnemu	 za-
skoczeniu	Opat	z	Wąchocka	zakoń-
czył	 swe	 wystąpienie	 humoreską,	
która	 wzbudziła	 salwę	 śmiechu	
i	duże	brawa	uczestników	konferen-
cji.	 Opat	 poinformował	 zebranych,	

„że wierni przychodzą do kościoła 
w Wąchocku z drabinami, a to dla-
tego, że kazania tam głoszone są na 
wysokim poziomie”.	

Druga	 część	 konferencji	 to	 pa-
nel	 dyskusyjny,	 któremu	 przewo-
dziły	dwa	 tematy:	„Jaki jest wkład 
zakonu cysterskiego w rozwój cy-
wilizacyjny „małych ojczyzn”, „Jak 
z dziedzictwa cysterskiego uczynić 
element żywej tradycji pozwalają-
cej twórczo gospodarować spuści-
zną dziejową”.	

W	 panelu	 dyskusyjnym	 wzię-
li	 udział	 obaj	 Opaci	 z	 Jędrzejowa	
i	 Wąchocka	 oraz	 Marek	 Wolski	
–	 burmistrz	 Jędrzejowa	 –	 Jarosław	
Samela	–	burmistrz	Wąchocka,	Ma-
rek	Jońca	–	burmistrz	Koprzywnicy,	
Józef	 Myjak	 –	 regionalista,	 Tomasz	
Kaczor	 –	 Prezes	 Stowarzyszenia	
„Ku	 Przyszłościu”	 i	 Marta	 Ordon	
z	Miejsko	Gminnego	Ośrodka	Kul-
tury	i	Sportu	–	przedstawicielka	spo-
łeczności	 lokalnej	 Miasta	 i	 Gminy	
Koprzywnicy.

Sentencją	 dyskusji	 było	 stwier-
dzenie,	że	jak	dotychczas,	praktycz-
nie	żadne	miasto	związane	z	klasz-
torami	cysterskimi	nie	wykorzystuje	
szans,	jaką	dają	im	zabytki	sakralne	
znajdujące	 się	 w	 poszczególnych	
miejscach.	 Kilka	 lat	 temu	 powstał,	
szumnie	 ogłoszony	 przez	 media	
krajowe,	 Europejski	 Szlak	Cysterski.	

Szlak	wiedzie	między	innymi	przez	
Koprzywnicę,	Jędrzejów	i	Wąchock.	
Najlepiej	z	ruchem	turystycznym	ra-
dzi	sobie	Jędrzejów,	w	Koprzywnicy	
i	 Wąchocku	 trudno	 jest	 dostrzec	
zwiększenie	 ruchu	 turystycznego	
związanego	 z	 dziedzictwem	 archi-
tektonicznym	 cystersów.	 Jednym	
z	 powodów	 jest	 brak	 wykwalifi-
kowanych	 przewodników	 po	 tych	
miejscowościach.	Brak	 jest	 również	
oznakowania	szlaku	oraz	promocji.	
Każde	miasto	zamiast	wspólnie	pro-
mować	dziedzictwo	cysterskie,	pro-
muje	 je	na	własną	 rękę.	 Europejski	
szlak	 cysterski	 zagubił	 swoją	 istotę	
i	cel	powstania.	Były	huczne	zapo-
wiedzi	ze	strony	władz	centralnych	
i	nic	z	nich	nie	wyszło,	dlatego	też	
wszyscy	 uczestnicy	 panelu	 stwier-
dzili,	że	należy	 rozpocząć	wspólną	
działalność	 w	 promocji	 regionów	
i	powalczyć	o	turystów,	przyciągając	
ich	nie	tylko	murami	klasztorów,	ale	
i	 innymi	 atrakcjami	 turystycznymi.	
Tu	stoi	olbrzymia	szansa	przed	Ko-
przywnicą,	która	posiada	najlepszą	
perspektywę	 połączenia	 walorów	
historycznych	 z	 budową	nowocze-
snej	bazy	rekreacyjno	–	wypoczyn-
kowej.	

Włodarze	miast	uczestniczących	
w	konferencji	postanowili,	że	wspól-
nie	 rozpoczną	działania	polegające	
na	 promocji	 i	 ścisłej	 współpracy	

6 lipca br. miała miejsce w Ko-
przywnicy bardzo ciekawa 
impreza, gdzie organizatorom 
udało się połączyć w jedną 
całość konferencję naukową 
i panel dyskusyjny pt. „Ko-
rzenie tradycji – z tradycją ku 
przyszłości” z piknikiem kul-
turalno rozrywkowym.

Powrót cystersów do Koprzywnicy

w	celu	przyciągnięcia	jak	najwięcej	
turystów	w	 te	 rejony.	 Turystyka,	 to	
olbrzymia	szansa	na	rozwój	naszych	
Miast	 i	 Gmin,	 wspólnie	 stwierdzili	

burmistrzowie,	zapowiadając	rychłe	
spotkanie	w	realizacji	poczynionych	
ustaleń.

Tekst	i	zdjęcia	JCz.

Mszy	św.	przewodniczył	Opat	z	Jędrzejowa	ojciec	Edward	Stradomski

Opaci	z	Jędrzejowa	i	Wąchocka

Prowadzący	panel	T.	Kaczor

Obserwatorzy	konferencji	i	panelu	
dyskusyjnego	w	kapitularzu	
koprzywnickim
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Po zakończeniu konferencji i panelu dyskusyjne-
go w kapitularzu rozpoczął się piknik w dawnych 
ogrodach cysterskich. Otwarcie imprezy rozpoczę-
ło się deklamacją wiersza pana Adama Janusza pt. 
„Koprzywnica” w wykonaniu Kamila Kopcia.

Otwarcia	 części	 estradowej	 dokonali:	 pani	 Alicja	 Stępień	 –	 dyrektor	
MGOKiS	 oraz	 burmistrz	 Koprzywnicy	 pan	 Marek	 Jońca.	 Po	 przywitaniu	
zaproszonych	gości	oraz	mieszkańców	Koprzywnicy	i	okolicznych	sołectw,	
burmistrzowie	 Jędrzejowa,	Wąchocka	 i	Koprzywnicy	w	 towarzystwie	ojca	
Eugeniusza	Augustyna	z	Wąchocka	dokonali	nasadzenia	jabłoni	w	miejscu	
dawnego	 sadu	 cysterskiego.	 Jabłoń	 ta	ma	 stanowić	 zalążek	 pod	 przyszłe	
ogrody	cysterskie	w	Koprzywnicy.

Po	 tej	miłej	 uroczystości	 uczestnicy	pikniku	wysłuchali	 koncertu	Mło-
dzieżowej	Orkiestry	Dętej	z	Koprzywnicy	pod	batutą	pana	Marka	Kosiora.	

Z	 dużym	 zaciekawieniem	 oczekiwano	wyników	 konkursu	 literackiego	
(wyniki	konkursu	oraz	wiersze	prezentujemy	na	stronie	literackiej).	W	prze-
rywnikach	pomiędzy	poszczególnymi	blokami	estradowymi	Kasia	Kowalska	
i	Justyna	Dziubek	zaprezentowali	widowni	wiersze,	które	wpłynęły	na	kon-
kurs	literacki..	

Następnie	na	scenie	zaprezentowała	się	grupa	młodych	artystów,	których	
bardzo	sympatycznie	zapowiedział	para	konferansjerów	–	Marta	Miś	i	Piotr	
Żak	z	radia	Leliwa.	Prezenterzy,	jakby	z	niedowierzaniem	przy	zapowiedzi	
zaakcentowali	słowo	artyści,	ale	po	zakończeniu	występu	byli	wyraźnie	za-
skoczeni	poziomem	śpiewu	i	prezentacji	całej	grupy	na	scenie.	Młodzi	ar-
tyści	mieli	swój	dobry	dzień,	wszystkie	piosenki	były	wykonane	z	lekkością,	
uśmiechem	na	twarzy	i	pięknymi	ruchami	scenicznymi,	dobry	wokal	i	czysto	
brzmiący	głos	sprawiły,	że	występ	dzieci	i	młodzieży	był	nad	wyraz	udanym	
widowiskiem.	W	grupie	tej,	śmiem	twierdzić	jest	niejeden	talent,	o	których	
mam	nadzieję,	za	kilka	lat	jeszcze	nie	raz	usłyszymy.	Tę	utalentowaną	grupę	
wokalną	stanowili:	Emilka	Lichocka,	Michał	Klusek,	Aleksandra	Podlewska,	
Justyna	Dziubek,	Katarzyna	Kowalska,	Aneta	Rożek,	Joanna	Lipczyńska	i	Do-
minika	Sarzyńska.

Dużym	zainteresowaniem	widowni	cieszył	się	konkurs	rodzinny	„fami-
liada”.	Pytania	były	trudne,	lecz	największe	problemy	startującym	rodzinom	
i	publiczności	sprawiło	pytanie	nr	2,	które	brzmiało	„Kto	założył	Koprzywni-
cę”?,	może	pytanie	nie	było	zbyt	dokładnie	sprecyzowane,	być	może	autoro-
wi	chodziło	o	to,	kto	nadał	prawa	miejskie	osadzie	Koprzywnica.	Kto	założył	
Koprzywnicę?,	chyba	nikt	tego	nie	wie,	ale	dokładnie	jest	sprecyzowana	data	
nadania	 praw	miejskich	 Koprzywnicy.	Miało	 to	miejsce	 8	 grudnia	 1268	 r.,	
a	nadanie	uczynił	książe	Bolesław	V	Wstydliwy	na	prawie	magdeburskim.	Tak	
więc	w	bieżącym	roku	Koprzywnica	skończy	740	lat	jako	ośrodek	miejski.

Rywalizacja	w	familiadzie	była	bardzo	zacięta	.	Jury	po	podliczeniu	gło-
sów	ogłosiło,	że	zwycięzcą	konkursu	została	rodzina	państwa	Smardzów.

Bardzo	miłym	fragmentem	pikniku	był	występ	zespołu	Powiślanie	pod	
kierunkiem	 chórmistrza	 pana	 Wiesława	 Woźniaka.	 Członkowie	 zespołu	
prezentowali,	 jak	zawsze	wysoki	poziom,	 lecz	w	rozmowach	po	występie	
wyczuwało	się	 lekki	żal,	że	młodzież	Ziemi	Koprzywnickiej	nie	przejawia	
chęci	do	kultywowania	ich	sztuki	i	podtrzymywania	tradycji	śpiewu	ludowe-
go	naszego	regionu.

Na	zakończenie	części	estradowej	wystąpiła	grupa	taneczna	Black	Stars	
działająca	przy	koprzywnickim	MGOKiS	pod	kierownictwem	pani	Małgo-
rzaty	Ciach.	Dziewczęta,	już	nie	po	raz	pierwszy	zachwyciły	publiczność,	
a	szczególnie	swych	rówieśników	płci	brzydszej.

Wieczorem,	tuż	przed	zmrokiem	wystąpił	młodzieżowy	zespół	Freedom	
prezentując	kilka	utworów	z	repertuaru	muzyki	młodzieżowej.

Kiedy	 już	 robił	 się	zmrok,	uczestnicy	pikniku	przenieśli	 się	na	miejsce	
po	cysterskim	wirydażu,	gdzie	odbyła	się	prezentacja	sztuki	pt.	„800	–	lecie	
św.	Floriana	w	Koprzywnicy”.	Autorem	scenariusza	jest	Zbigniew	Gajewski,	
a	sztukę	wyreżyserowały	mgr	Maria	Krygowska	i	Marta	Ordon.	Dwudziestu	
dwóch	młodych	 artystów,	 uczniów	 koprzywnickich	 szkół,	 przeniosło	 nas	
w	inne	czasy,	ukazując	na	tle	historii	Polski	dzieje	Koprzywnicy.	

Premiera	tej	sztuki	miała	miejsce	w	listopadzie	ubiegłego	roku.	Zmiany	
jakie	nastąpiły	od	premiery	były	aż	nad	to	widoczne.	Nowe	stroje,	dopra-
cowany	tekst	i	właściwa	dykcja	młodych	aktorów	wszystko	to	sprawiło,	że	
inscenizacja	wypadła	bardzo	dobrze.	Wydaje	się,	że	przy	następnej	okazji	
należy	wystąpić	z	większą	promocją	tego	widowiska	w	pobliskim	Sandomie-
rzu	i	Tarnobrzegu	zapraszając	mieszkańców	tych	miast	do	obejrzenia	tego	
ciekawego	spektaklu.

Późnym	wieczorem	niebo	nad	Koprzywnicą	rozbłysło	fajerwerkami,	któ-
re	przygotował	pan	Michał	Sarzyński.	Tym	efektownym	pokazem	sztucznych	
ogni	zakończono	piknik	cysterski	w	Koprzywnicy.

Organizatorzy	pikniku	serdecznie	dziękują	sponsorom	imprez	–	firmom	
i	instytucją:
	 •	Firmie	Usługi	Transportowe	Ryszard	Skrok
	 •	Handlowo	Usługowej	Spółdzielni	Ogrodniczej	Koprzywianka
	 •	Agencji	Usług	Handlowych	Jorgo
	 •	Ośrodkowi	Promowania	i	Wspierania	Przedsiębiorczości	Rolnej	w	San-

domierzu
	 •	Sandomierskiemu	Szlakowi	Jabłkowemu
	 •	Patronom	honorowym:	Wojewodzie	Świętokrzyskiemu	 i	Marszałkowi	

Sejmiku	Świętokrzyskiego
	 •	Patronowi	medialnemu	„Radio	Leliwa”	w	Tarnobrzegu

Tekst	i	zdjęcia	JCz.
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24 sierpnia br. miało miejsce wydarzenie, na  które od wielu lat czekali mieszkańcy Błonia, 
w dniu tym odbyło się otwarcie parku. Najstarsi mieszkańcy Błonia zapomnieli już jaką funk-
cję sprawowały kiedyś nieużytki nieopodal ruin sławnego na całą okolicę POM-u w Błoniach. 
Tylko niektóre z drzew, górujące na zakrzaczonymi i zarośniętymi chwastami terenie mogły 
przypominać, że tu kiedyś był park, w którym można było wypocząć, zagrać w siatkówkę lub 
piłkę nożną, lub tak zwyczajnie przyjść z dziewczyną na spacer.

PARK W BŁONIU
Dzięki	 staraniom	 pani	 Anny	

Paluch	 –	 radnej	 Rady	 Miejskiej	 w	
Koprzywnicy,	 sołtysowi	 wsi	 panu	
Władysławowi	Durdzie	 i	 przewod-
niczącemu	 Stowarzyszenia	 800	
lecia	 Opactwa	 Cysterskiego	 „Ku	
Przyszłości”	 w	 Koprzywnicy	 panu	
Tomaszowi	 Kaczorowi,	 udało	 się	
zaktywizować	całą	społeczność	wsi	
Błonie,	i	w	krótkim	czasie	oczyścić	
teren.	Na	 terenie	parku	wytyczono	
boiska	 do	 piłki	 nożnej	 i	 siatków-
ki,	 przygotowano	 plac	 pod	 palenie	
ogniska,	 stworzono	 piękną	 pia-
skownicę,	 która	 stanowi	 zalążek	
przyszłego	placu	zabaw	dla	dzieci.	
W	centrum	parku	stanęła	przepięk-
na	 altana,	 której	 projektantem	 jest	
pan	Antoni	 Sotłowski.	 Bez	 zaanga-
żowania	 w	 wznoszenie	 tej	 pięknej	
konstrukcji	 i	 nadzorowaniem	 prac,	
bez	 fachowej	 pomocy	 nie	 powsta-
łaby	 altana	 -	 prowadzący	 część	
oficjalną	 spotkania	 w	 Błoniu	 Anna	
Paluch	 i	 Tomasz	 Kaczor	w	 sposób	
szczególny	podkreślali	zasługi	Pana	
Antoniego,	 który	w	podziękowaniu	
za	uhonorowanie	jego	osoby	powie-
dział	 bardzo	 skromnie	 „Jak	 zajdzie	
potrzeba,	a	będzie	zdrowie,	to	jesz-
cze	idzie	więcej	zrobić”.	Słowa	te	zo-
stały	nagrodzone	gorącymi	brawami	
licznie	zebranych	mieszkańców	Bło-
nia	i	okolicznych	miejscowości.	Na-
stępnie	 prowadzący,	 podziękowali	
imiennie	mieszkańcom	Błonia,	 tym	
starszym	i	młodszym,	którzy	swoim	
zaangażowaniem,	 swoją	 pracą	 do-
prowadzili	 to	 zaniedbane	 miejsce	
do	dzisiejszego	stanu.

Ksiądz	Jerzy	Burek	–	proboszcz	
Parafii	św.	Floriana	w	asyście		pana	
Marka	 Jońcy	 burmistrza	 Koprzyw-
nicy,	pana	Władysława	Durdy,	pani	
Anny	 Paluch,	 pana	 Tomasza	 Ka-
czora	 i	 przedstawicielki	młodzieży,	
uroczyście	poświęcił	nowowybudo-
waną	 altanę.	 	 Następnie	 wspólnie	
dokonano	 przecięcia	 wstęgi,	 uro-
czyście	 otwierając	 Park	 w	 Błoniu,	
oddając	go	do	użytku	mieszkańcom	
wioski.	

W	 części	 oficjalnej	 głos	 zabrał	
burmistrz	 Koprzywnicy	 pan	Marek	
Jońca,	który	podkreślił,	że	dzięki	Eu-
ropejskiemu	 Programowi	 Integracji	
Społecznej	w	ramach	Poakcesyjne-
go	 Programu	 Wsparcia	 Obszarów	
Wiejskich	 zaistniała	 szansa	 na	 po-
dejmowanie	i	realizację	takich	inicja-
tyw	 społecznych.	 Jest	wiele	miejsc	
w	 gminie,	 które	 chcemy	 przywró-
cić	 do	 świetności.	 Społeczeństwo	
Błonia	jako	pierwsze	dało	przykład,	
jak	należy	to	robić,	jak	należy	wyko-
rzystywać	szanse,	które	przed	nami	
stanęły.	Obecne	prace	 to	 pierwszy	
etap	 budowy	 parku,	 w	 niedalekiej	
przyszłości	będzie	zagospodarowa-
ny	 sportowo	poprzez	budowę	 toru	
do	 jazdy	 rowerami	 i	 wzbogacony	
specjalistycznymi	 konstrukcjami	
do	 uprawiania	 sportów	 na	 desko-
rolkach	 i	 rolkach.	 Gmina	 w	 tych	
poczynaniach	 na	 pewno	 pomoże	
–	zakończył	swe	przemówienie	Pan	
Burmistrz.

Po	 części	 oficjalnej	 nastąpiły	
występy	 estradowe	 dzieci	 i	 mło-

dzieży	z	Błonia.	Odbyła	się	również	
licytacja	 obrazów,	 które	 przekazali	
artyści	 z	 Błonia	 pan	 Robert	 Koro-
na,	Kinga	Nowacka,	Paulina	Paluch	
i	Katarzyna	Kowalska.	Zebrane	pie-
niądze	wzbogaciły	fundusze	groma-
dzone	na	 rozbudowę	 infrastruktury	
Parki	w	Błoniu.

Licznie	 zgromadzeni	 miesz-
kańcy	 mieli	 okazję	 uczestniczyć	

w	pierwszym	pikniku	na	terenie	par-
ku,	a	całość	uroczystości	zakończy-
ła	zabawa	taneczna.

Organizatorzy		uroczystości	
w	 Błoniu	 serdecznie	 dziękują	 Dy-
rekcji	 Miejsko	 Gminnego	 Ośrodka	
Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy	za	
pomoc	w	zorganizowaniu	spotkania	
w	Błoniu.	

Tekst	i	zdjęcia	JCz.
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MARIAN TOKARSKI organista 
u św. FlorianaKto w Koprzywnicy nie zna pana Mariana Tokarskiego? 

„Konia z rzędem” temu, kto powie, że nie słyszał o orga-
niście od św. Floriana! Człowiek o niezwykłym talencie 
i pracowitości, która wprowadza w podziw. Pan Marian 
jest żywym przykładem człowieka XXI wieku, który przez 
pracowitość urzeczywistnia swoje marzenia.

Marian	urodził	się	w	Kałkowie,	wiosce	leżącej	u	podnóża	Łysogór,	najwyższego	
pasma	Gór	Świętokrzyskich,	52	lata	temu.	Od	najmłodszych	lat	ciągnęło	go	do	muzy-
kowania.	Grał	na	wszystkim,	co	weszło	mu	w	ręce,	pierwsze	jego	próby	muzyczne	były	
czynione	na	szklankach	wypełnionych	wodą	na	różnych	poziomach.	To	jakby	pierwo-
wzór	piszczałek	organowych.	Potem	zafascynowała	go	prawdziwa	muzyka	organowa.	
Rozpoczął	się	żmudny	okres	kształcenia	gry	na	organach.	Organy	kościelne	to	dziwny	
i	dla	niewtajemniczonych,	bardzo	trudny	instrument.	Trzystopniowa	klawiatura,	masę	
przycisków	bocznych	zmieniających	akordy,	ale	przede	wszystkim	szczebelki	pod	no-
gami,	mogą	doprowadzić	do	zawrotu	głowy.	I	jak	tu	na	takim	instrumencie	grać?

W	wieku	dwudziestu	lat,	pan	Marian	rozpoczął	delikatne	próby	gry	na	organach	
w	swym	parafialnym	kościele.	Ksiądz	proboszcz	dostrzegł	jego	talent	i	zaproponował	
mu	studia	gry	na	organach		w	„Studium	Organistycznym	w	Sandomierzu”.	Tak	rozpo-
częła	się	kariera	pana	Mariana.	Od	6	listopada	1983	r.	rozpoczął	pracę	w	kościele	św.	
Floriana	w	Koprzywnicy.	Wszyscy	poznaliśmy	jego	talent,	poznaliśmy	piękno	jego	gry,	
ale	mało	kto	wie,	że	p.	Marian	codziennie	przygotowuje	się	do	swojej	pracy	ćwicząc	
przynajmniej	godzinę,	wszystkie	muzyczne	frazy,	które		musi	zagrać	danego	dnia,	jest	
zawsze	przygotowany	do	Mszy	św.	bo	jakże	inaczej	mogło	by	być.	

J.Cz.

KOPRZYWNICKIE ORGANY
Kroniki	cysterskie	podają,	że	pod	koniec	XVII	wieku	dla	po-

trzeb	 kościoła	 klasztornego	wykonano	 piękne	 organy	 bogato	
zdobione.	Kosztowały	one	około	20	tys.	złotych	polskich	(mo-
neta	o	wielkiej	wartości	bita	w	złocie).

Te	pierwsze	organy	miały	20	głosów,	dziesięć	w	manuale	
z	dwoma	klawiaturami,	pięć	w	pozytywie	i	5	w	pedałach,	i	nie-
stety	uległy	całkowitemu	zniszczeniu	podczas	pożaru	w	1915	r.	
W	roku	1929,	 staraniem	ks.	proboszcza	Pawłowskiego,	zaku-
piono	nowe	organy	o	16	głosach	głównych	i	14	dodatkowych	
i	dwóch	klawiaturach.	Po	zakończeniu	prac	rekonstrukcyjnych	
wynikających	ze	zniszczeń	po	I	wojnie	światowej,	organy	usta-
wiono	na	chórze.

Ponownemu	uszkodzeniu	organy	ulegają	w	1944	roku,	kie-
dy	pocisk	artyleryjski	uszkadza	fasadę	tylną	kościoła	św.	Floria-

na.	Remont	organów	ukończono	w	1946	r.,	gdy	proboszczem	
parafii	był	ks.	Franciszek	Koperski.	W	1963	r.	organy	pomalo-
wano.	W	drugiej	połowie	XX	w.	Organy	były	dwukrotnie	stro-
jone	przez	organmistrza	W.	Wójcika	z	Garbatki.

(opracowano	na	podstawie	inwentarza	do	pracy	doktorskiej	ks.	dr	Jana	Wiącka)
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Pożegnanie lata w ogrodzie wcale nie musi być smutne. Jesień przynosi ornamenty i barwy, których wspomnienie pozwoli przetrwać do następnej 
wiosny. Wrzesień to piękny, często słoneczny i ciepły miesiąc. Nic tak nie ozdobi ogrodu w tym czasie jak kwitnąca w ostatnich promienia słońca 
rabata rudbekii, astrów, dostojnych rozchodników olbrzymich w asyście kęp wysokich traw czy złotej nawłoci, zwanych czasami polskimi mimo-
zami. Trudno się też oprzeć urokowi wrzosów kwitnących w najróżniejszych odcieniach bieli, różu, fioletu czy czerwieni.

WRZESIEŃ

*	 Rośliny	jednoroczne	uprawiane	
w	pojemnikach	o	tej	porze	roku	
często	przestają	wyglądać	efek-
townie,	 wyrzucamy	wtedy	 za-
wartość	skrzynek	na	kompost.

*	 Rośliny	 wieloletnie,	 które	 zdo-
biły	balkon,	a	nie	są	odporne	na	
mróz	(np.	pelargonie,	fuksje,	nie-
cierpki)	przenosimy	do	jasnych	
i	 chłodnych	 pomieszczeń,	 gdy	
zapowiadane	są	pierwsze	przy-
mrozki.	 Usuwamy	 zaschnięte	
liście	i	gałązki,	a	pędy	skracamy	
o	dwie	trzecie.	W	styczniu	i	lu-
tym	 z	 ich	 nowych	 przyrostów	
będziemy	 mogli	 przygotować	
rozsadę.

*	 Nie	 dokarmiamy	 już	 żadnych	
krzewów	 ani	 bylin,	 aby	 nie	
utrudniać	 roślinom	 przejścia	
w	 stan	 spoczynku.	 Możemy	
jedynie	 zastosować	 nawóz	 je-
sienny,	 ze	 zwiększona	 dawką	
potasu	 który	 chroni	 je	 przed	
wymarzaniem	 i	 jednocześnie	
pomaga	im	zakończyć	wegeta-
cję.

*	 Robimy	 jesienne	 porządki	 w	 sa-
dzawce.	 Aby	 woda	 w	 zbiorniku	
była	czysta	również	w	przyszłym	
sezonie,	 do	 późnej	 jesieni	 syste-
matycznie	 usuwamy	 wszystkie	
zamierające	 części	 roślin	 oraz	
wpadające	 liście.	Chodzi	o	 to	by	
nie	 osiadały	 na	 dnie	 i	 nie	 gniły.	
Warto	też	oczyścić	oczko	z	mułu	
i	szlamu,	ale	na	tyle	ostrożnie,	by	
jak	najmniej	zmącić	wodę.	Odła-
wiamy	z	oczek	ryby	egzotyczne	i	
przenosimy	do	akwarium.	Gatun-
ki	 krajowe	 jeszcze	 żerują,	 więc	
nie	musimy	ich	dokarmiać.

*	 Pamiętajmy,	 że	 aby	 wrzosy	 do-
brze	rosły,	potrzebują	dużo	słoń-
ca,	 umiarkowanej	 ilości	 wody	 i	
przede	wszystkim	kwaśnego	pod-
łoża	(odczyn	ph	3,5-4,5).	Warto	je	
też	na	zimę	okryć	gałązkami	igla-
ków,	 bo	nie	 są	w	pełni	 odporne	
na	mróz.

*	 Trawniki	nadal	regularnie	kosimy	i	
podlewamy.	 Jesienią	zwiększamy	
dawkę	potasu	i	żelaza,	sprawia	to,	
iż	trawniki	są	bardziej	odporne	na	
choroby.

*	 W	połowie	miesiąca	wykopujemy	
bulwy	 dalii,	mieczyków	 i	 cebule	
kosaćców.	Oczyszczamy	i	suszy-
my	je	przez	kilkanaście	dni	w	cie-
płym	 pomieszczeniu,	 układamy	
w	skrzynkach	z	 torfem,	piaskiem	
lub	 trocinami.	 Do	 wiosny	 prze-
chowujemy	w	chłodnym	(5-10	0C)	
i	ciemnym	miejscu.

*	 Po	 pierwszych	 przymrozkach	
wykopujemy	 begonie	 bulwia-
ste,	 dalie	 i	 pacioreczniki.	 Karpy	
oczyszczamy	 i	 umieszczamy	 w	
skrzyniach.	 Przechowujemy	 je	
najlepiej	w	 temperaturze	ok.5	 st.	
C,	a	pozostałe	w	5-10	st.	C.

*	 Przesadzamy	po	podzieleniu	kępy	
gatunków	kwitnących	późną	wio-
sną	 i	 latem.	Warto	 też	 przenieść	
na	 miejsca	 stałe	 ich	 sadzonki	
przygotowane	na	rozsadnikach.

*	 Przez	 cały	 wrzesień	 dzieli	 się	
i	przesadza	też	karpy	piwonii,	któ-
re	 to	 już	 mają	 dobrze	 wykształ-
cone	 pąki	 na	 następny	 rok.	Wy-
kopujemy	 je,	 dzielimy	 ostrożnie	
nożem	lub	sekatorem,	a	sadzonki	
umieszczamy	w	nowym	miejscu,	
tak	aby	pąki	znalazły	się	nie	głę-
biej	niż	5	cm	poniżej	powierzch-
ni	ziemi.	Rośliny	posadzone	zbyt	
głęboko	nie	chcą	kwitnąć.

*	 Wrzesień	to	też	czas	przesadzania	
z	bryłą	ziemi	drzew	i	krzew	igla-
stych.	Najpierw	 rośliny	podlewa-
my,	potem	obkopujemy	dookoła	i	
uważnie	wyciągamy.	 Pamiętajmy	
o	tym,	by	sosny,	świerki	i	jałowce	
umieszczać	w	kwaśnej	ziemi.

*	 Przygotowujemy	 podłoże	 pod	
drzewa	 i	 krzewy	 ozdobne	 oraz	
owocowe	 z	 tzw.	 gołym	 korze-
niem.	Przekopujemy	glebę	na	głę-
bokość	20-30	cm,	odchwaszcza-
my	ją	i	nawozimy	

	 (obornikiem,	 kompostem,	 zie-
mia	 liściową	 lub	 preparatami	
w	 płynie).	 Sadzonki	 umieszcza-
my	ostrożnie	w	dołkach,	aby	nie	

uszkodzić	korzeni.	Przysypuje-
my	ziemią	zmieszaną	z	torfem.	
Podłoże	udeptujemy	i	formuje-
my	misę,	wszystkie	rośliny	obfi-
cie	podlewamy.

*	 Cebulki	 bylin	 wiosennych	 (tu-
lipanów,	 narcyzów,	 hiacyn-
tów,	 krokusów)	 warto	 sadzić	
w	 specjalnych	 plastikowych	
lub	 metalowych	 koszyczkach.	
Uchroni	one	rośliny	przed	gry-
zoniami.	Byliny	najlepiej	sadzić	
w	ziemię	zasobną	w	próchnice,	
piaszczysto-gliniastą.	

	 W	wybranym	dla	nich	miejscu	
rozsypujemy	 nawóz	 wielo-
składnikowy	 w	 dawce	 50-80		
g/m2	glebę	przekopujemy.	Ce-
bulki	 umieszczamy	 na	 głębo-
kości	 równej	 trzykrotnej	 ich	
wysokości.

*	 Systematycznie	wycinamy	cho-
re	i	suche	gałęzie	drzew	i	krze-
wów,	 przekwitłe	 kwiatostany	
i	zasychające	pędy	bylin	a	tak-
że	 odrosty	 korzeniowe	 szcze-
pionych	krzewów,	np.	róż.

mgr	inż.	Alicja	Stępień
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Miejsko-Gminny	 Ośrodek	
Kultury	 i	 Sportu	w	 Koprzywni-
cy	 wraz	 ze	 Stowarzyszeniem	
,,Ku	 przyszłości”	 zorganizowali	
w	Koprzywnicy	II	Ogólnopolski	
Plener	 Malarski	 pt.,,	 W	 cieniu	
cysterskiej	 jabłoni”.	Nasze	mia-
sto	 odwiedziło	 wielu	 znakomi-
tych	artystów	z	całej	Polski	byli	
to:	Renata	i	Ireneusz	Boguszew-
scy	 z	 Siedliszcz	 koło	 Chełma,	
Dorota	 Mycek	 z	 Nowej	 Dęby,	
Dorota	Pelc	z	Krawiec,	Jan	De-
cowski	 z	 Tarnobrzega,	 Andrzej	
Kozera	 z	 Pińczowa,	 Krzysztof	
Czerwiak	ze	Stalowej	Woli	oraz	
Helena	 Pilecka	 z	 Tarnobrzega.	
W	plenerze	 uczestniczyła	 rów-
nież	 mieszkanka	 Koprzywnicy	
Helena	Lis	-tegoroczna	maturzy-
ska	z	Liceum	Ogólnokształcące-
go	z	Koprzywnicy.

Malarze	uwiecznili	na	swych	
płótnach	 różne	 koprzywnickie	
motywy.	Zostawili	nam	9	obra-
zów	na	płótnie,	 7	wykonanych	
techniką	olejną,	a	dwa	pozosta-
łe	techniką	akrylową.

6	 lipca	 2008	 roku	 odbył	
się	piknik,,	W	cieniu	cysterskiej	
jabłoni”,	 podczas	 którego	 na	
wirydarzu	klasztornym	przy	ko-
ściele	św.	Floriana	zlokalizowa-
ny	był	wernisaż	prac	malarskich.	
Uczestnicy	pikniku	mieli	okazję	
podziwiać	wystawione	prace	ar-
tystów,	które	ustawione	były	ko-
lejno	obok	siebie	na	sztalugach.	

Tekst	Lucyna	Zwolska
zdjęcia	JCz.

,,W cieniu cysterskiej jabłoni”
02.-05.07.2008.
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Lato, lato…
Lipiec	i	sierpień,	najpiękniejsze	miesiące	wakacji.	Czas	wytężonej	pracy	dorosłych	i	zasłużonego	odpoczynku	dla	

dzieci.	Po	długim	i	pracowitym	roku	szkolnym,	zasłużony	odpoczynek	na	łonie	natury.	Jedni	odpoczywają	tu,	na	miej-
scu	w	Koprzywnicy,	inni	korzystają	z	uroków	lata	w	innych	regionach	kraju	lub	świata.	Najważniejsze	jest	to,	aby	się	
cieszyć	latem	i	pięknem	natury.

Dla	tych,	którzy	spędzają	wakacje	w	Koprzywnicy,	organizowane	są	różne	imprezy	plenerowe	np.	„Piknik	cysterski”,	
który	odbył	się	06.07.br	w	ogrodach	pocysterskich.	

Pogoda	dopisała,	było	pięknie.	Były	też	różne	atrakcje.	Na	konkurs	ogłoszony	z	tej	okazji	przez	MGOKiS	nasi	poeci	
napisali	piękne	wiersze	o	Cystersach.	Prezentujemy,	więc	naszym	czytelnikom	cztery	nagrodzone	utwory.

Cysterska noc
Kiedy	ciemna	noc	nadchodzi,
Idą	w	dal	wszystkie	zmartwienia,
Bo	gdy	odchodzą	
Dzieje	się	otworzą.

Cysters	wyłania	się	ze	ściany,
Z	wielkich	murów	zimnych	i	potężnych,
Snuje	za	sobą	cienką	nić	srebrzystą,
I	czeka	aż	noc	nadejdzie.

Noc	podchodzi	z	dala,
Jest	już	blisko
I	czaruje	wszystkich	snem,
A	potem	odchodzi.

Kiedy	już	z	księżyca	światło	na	nas	pada,
Na	cysterską	jabłoń	także,
I	te	dzieje	koprzywnickie	nam	otwiera.

Dominika	Sarzyńska

KOPRZYWNICA 
Koprzywnica	–	to	dzielnica
raju	straconego,
jakie	piękne	są	tu	jabłka
z	sadu	zakonnego.

Koprzywnica	–	to	dziewica
i	niepokalana
Anioł	Pański	tu	zstępuje
codziennie,	od	rana.

Koprzywnica	–	to	przystanek
szlaku	jabłonnego,
od	zarania	polskich	dziejów
znaku	cysterskiego.

Tu	odnajdziesz	Boga	w	ludziach	
zawsze	uśmiechniętych,
tu	zrozumiesz	słowo	miłość
tu	zobaczysz	świętych.

Adam	Janusz

W zamyśleniu
Dla	niewytłumaczalnego
uwielbienia	Stwórcy
w	kontemplacji	ciszy
zasiano	ziarno
pokory,	miłości	i	pracy.
Wzniesiono	opokę
dni	przeszłych
i	teraźniejszych.
Widzialną
przystań	-niewidzialnego	Boga
odpoczywającego
po	mozolnym	trudzie	
w	cieniu	cysterskiej	jabłoni.

Marta	Ordon

Cystersi
Cystersi	to	jedyni	zakonnicy,
Którzy	osiedlili	się	w	Koprzywnicy.
Osiemset	lat	temu	tutaj	przybyli
I	wiele	dla	okolicy	zrobili:
Nauczyli	Koprzywniczan	pracować,
Uprawiać	rolę	i	trwale	budować.
Bóg	był	dla	nich	największą	wartością,
Pokazali	nam	to	swoją	mądrością.
W	tamtym	okresie	świątynia	powstała
I	do	naszych	czasów	piękna	dotrwała.
Kościół	wezwania	Floriana	świętego
Jest	zabytkiem	i	atrakcją	dla	każdego.

Magda	Płaneta

Limeryki
Zaraz będą wielkie krzyki
Że złośliwe są wierszyki
Ciut ironii
Życie goni
Tak się pisze limeryki!

Kawaler
Pewna panienka spotkała chłopaka
Nie stać go było nawet na tiktaka
W zębach dziury miał
A całować chciał
Więc szybko dała od niego drapaka!

Pani z Beszyc
Jedna pani ze wsi Beszyce
Dziś odwiedziła Koprzywnicę
W sklepie była
Piwko piła
I odwiedziła siostrzenicę!

Gospodyni z Sośniczan
Pewna gospodyni w Sośniczanach
Pieliła buraki na kolanach
A że sucho było
Strasznie się kurzyło
Więc zaginęła w kurzu tumanach!

Stokrotka
Pewna stokrotka matce się żaliła
Że taka grzeczna na rabatce była
Tak się żaliła
I tak kwiliła
Że mała pszczółka ją zapyliła!

Facet z Gdyni
Pewien facet z miasta Gdyni
Do kobitek wciąż się ślni
Pręży mięśnie
Głową trzęsie
A podobny jest do świni!

Limeryk i

Strona	redagowana	przez:	Marię	Gawlikowską	i	Wojciecha	Sroczyńskiego
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	 			 			Urząd Miasta i Gminy
     w Koprzywnicy	
	 	 			ul.	11	Listopada	88
	 	 			27-660	Koprzywnica
	 	 			www.koprzywnica.eu

Burmistrz mgr	inż.	Marek	Jońca	(	0	-	15)	847-66-	02	w.	50
Zastępca Burmistrz	mgr	Dorota	Kruszec	-	Nowińska	(0	-	15)	847-66-	02	w.	36

Przewodniczący Rady Miejskiej	mgr	Stanisław	Palik	(0	-	15)	847-66-	02	w.	43
Radca Prawny	(0	-	15)	847-66-	02	w.	31
Skarbnik	(0	-	15)	847-66-	02	w.	38
Stanowisko ds. Płac i Rozliczeń	(0	-	15)	847-66-	02	w.	33
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej	(0	-	15)	847-66-	02	w.	33
Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Opłat Lokalnych	(0	-	15)	847-66-	02	w.	37,	48
Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej	(0	-	15)	847-66-	02	w.	51
Referat Usług Publicznych, Planowania, Rozwoju Gosp. Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska	(0	-	15)	847-66-	02	w.	49
Stanowisko ds. Drogownictwa i Urbanistyki	(0	-	15)	847-66-	02	w.	35
Stanowisko ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami	(0	-	15)	847-66-	02	w.	59
Stanowisko ds. Unii Europejskiej, Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych, 
Promocji Gminy, BIP	(0	-	15)	847-66-	02	w.	53
Stanowisko ds. Ogólnoorganizacyjnych i Kadrowych	(0	-	15)	847-66-	02	w.	46
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy, Komisji, BIP	 	(	0	-	15)	847-66-	02	w.	31
Stanowisko ds. Informacji	(0	-	15)	847-66-	02	w.	55
Referat Spraw Obywatelskich USC – Kierownik	(0	-	15)	847-66-	02	w.	56
Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych	(0	-	15)	847-66-	02	w.	44
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	(	0	-	15)	847-66-	02	w.	34
Ośrodek Pomocy Społecznej	(0	-	15)	847-66-	02	w.	39,41,52

PARAFIA POD WEZWANIEM MATKI BOżEJ RóżAńCOWEJ
Proboszcz	parafii	ks.	Jerzy	Dzóba
Adres:	 Gm.	Koprzywnica,	pow.	Sandomierz,	woj.	świętokrzyskie
	 	 27-660	Koprzywnica,	ul.	Rynek,	tel.	(+48)	15	6416298
	 	 Wikariat:	tel.	(+48)	15	6416305

PARAFIA POD WEZWANIEM ŚWIęTEGO FLORIANA
Proboszcz	parafii	ks.	Jerzy	Burek
Adres:	 Gm.	Koprzywnica,	pow.	Sandomierz,	woj.	świętokrzyskie
	 	 27-660	Koprzywnica,	ul.	Krakowska	76,	tel.	(+48)	15	8476202
	 	 Wikariat:	tel.	(+48)	15	8476147,	(+48)	15	6415054

POSTERUNEK POLICJI W KOPRZyWNICy 
Kierownik	Posterunku	aspirant	Andrzej	Furman
ul.	11-go	Listopada	98,	27-660	Koprzywnica	
tel.	Alarmowy	997,	(0-15)	8476910
Policyjny	telefon	zaufania	(0-15)	83343	43

MIEJSKO GMINNy OŚRODEK KULTURy I SPORTU
Dyrektor	Ośrodka	mgr	inż.	Alicja	Stępień
27-660	Koprzywnica,	ul.	Rynek	39
tel.	(0-15)	847	63	22
e-mail:	kdk39op.pl
www.domkultury.koprzywnica.eu

Stowarzyszenie 800-lecia Opactwa Cysterskiego „KU PRZySZłOŚCI” w Koprzywnicy
Przewodniczący	mgr	Tomasz	Kaczor
27-660	Koprzywnica,	ul.	Krakowska	78
tel.	(0-15)	847	62	02

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy
Prezes	-	lek.	med.	Marek	Majkowski
ul.	Szkolna	8,	27-660	Koprzywnica
tel.	(015)	8476114,	8477030,	015	8477030
e-mail:	alzheimer.koprzywnica@interia.pl
http://alzheimer.koprzywnica.webpark.pl

INFORMATOR KOPRZYWNICKI
Urząd jest czynny w godzinach:
	 poniedziałek	-	piątek		 7.30	-	15.30
	 wtorek:		 	 	 9.00	-	17.00
Sekretariat
tel	:		(+48	015)	847	61	33,	847	66	02
faks:	(+48	015)	847	66	10

POLICJA OSTRZEGA
W ostatnim czasie, na terenie powiatu sandomierskiego, jak i gminy Koprzywnica obserwuje się 

nasilenie przestępstw polegających na kradzieżach mieszkaniowych, które dokonywane są głównie 
na szkodę osób w podeszłym wieku. W przypadku, gdy obce osoby usilnie chcą wejść do mieszka-
nia, pod pretekstem przeprowadzenia różnego rodzaju usług - transakcji handlowych, nie należy 
ich wpuszczać do domu, ponieważ osoby te wykorzystują nieuwagę mieszkańców dokonują kra-
dzieży mienia głównie pieniędzy, okradając naiwnych mieszkańców z oszczędności całego życia. 

Jeżeli zaistnieje taka sytuacja prosimy o niezwłoczne powiadomienie o takim zdarzeniu Policję 
pod nr alarmowy 997 (numer bezpłatny) lub komendę posterunku Policji w Koprzywnicy nr tel. 
(0-15) 847 69 10.

Po	 wakacyjnej	 reorga-
nizacji	 niższych	 klas	 dwie	
nasze	 drużyny	 znalazły	 się	
w	 jednej	 grupie	 rozgryw-
kowej	 klasy	 A.	 Dotychczas	
piłkarze	rozegrali	dwie	kolej-
ki	i	wydaje	się,	że	czołówkę	
II	 grupy	 świętokrzyskiej	 kla-
sy	 A	 stanowić	 będzie	 sześć	
zespołów		prowadzących	
obecnie		w		rozgrywkach.	
Wydaje	 się	 jednak,	 że	 duże	
szanse	 namieszania	 w	 czo-
łówce	ma	Zryw	Zbigniewice,	
który	 dotychczasowe	 me-
cze	rozgrywał	na	wyjeździe,	
i	 dopiero	 po	 meczach	 na	
własnym	 boisku	 będziemy	
mogli	coś	więcej	powiedzieć	
o	sile	tego	zespołu.	Oczywi-
ście	kandydatem	do	awansu	
jest	 KS	 Koprzywianka	w	 co	
wierzą	 wszyscy	 kibice	 tego	
zespołu.

Piłka
nożna

Wyniki dotychczasowych meczów:

1 kolejka  - 24 sierpnia
KS	Koprzywianka	–	Arka	Pawłów		 2:0
Stal	Kunów	–	Zryw	Zbigniewice		 4:0

2 kolejka – 30 sierpnia
KS	Koprzywianka	–	Marol	Jacentów		 2:1
Arka	Pawłów	–	Zryw	Zbigniewice		 3:2

Tabela po dwóch kolejkach

Nazwa M. Pkt. Bramki

1. Stal Kunów 2 6 10 – 0
2. Piast Stopnica 2 6 8 – 1 
3. Baszta Rytwiany 2 6 6 – 1 
4. KS Koprzywianka 2 6 6 – 1
5. Wisła Nowy Korczyn 2 4 5 – 2
6. Piast Osiek 2 4 5 – 2
7. Arka Pawłów 2 3 2 – 4
8. Kamienna Brody 2 3 2 – 4
9. Star Starachowice 2 1 2 – 3
10. Marol Jacentów 2 1 2 – 3
11. Zryw Zbigniewie 2 0 2 – 7
12. GKS Świniary 2 0 0 – 7
13. Sokół Jachimowicz 2 0 0 – 7
14. KS Tarłów 2 0   0 – 12

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy w okresie 

od:10.07.2008 do 31.12.2008

realizuje	2	projekty:

1. „ODJAZDOWE LATO”
2. „SIęGAJĄC DO KORZENI”

Programy	te	są	organizowane	i	finansowane	w	ramach	Poakcesyjnego	Progra-
mu	Wspierania	Obszarów	Wiejskich		-	Program	Integracji	Społecznej.

Celem	Projektu	pt	„Odjazdowe	lato”	jest	przeciwdziałanie	patologiom	wśród	
dzieci	i	młodzieży	z	obszaru	gminy	Koprzywnica	oraz	zapobieganie	wyklucze-
niu	społecznemu	rodzin	z	różnymi	dysfunkcjami	społecznymi	poprzez:

•	Zorganizowanie	 okresu	wypoczynku	 letniego	 dzieciom	 z	 terenu	 gminy	 Ko-
przywnica,	które	nie	wyjeżdżają	poza	miejsce	swojego	zamieszkania.

•	Umożliwienie	 spędzenia	 czasu	najmłodszej	 części	 lokalnego	 społeczeństwa	
w	sposób	kreatywny	i	pożyteczny	z	uwzględnieniem	potrzeb	oraz	oczekiwań	
dzieci	i	młodzieży.

•	Zaoferowanie	szerokiego	wachlarza	usług,	jako	alternatywy	dla	środków	uza-
leżniających:	narkotyków,	papierosów,	alkoholu,	które	prowadzą	do	najwięk-
szych	patologii	 i	 stanowią	poważne	zagrożenia	dla	zdrowia	 i	życia	każdego	
człowieka.

W	tym	celu		zaplanowano:

•	warsztaty	hip-	hopu	-10	dniowe	
•	warsztaty	fotografii	–9	dniowe
•	warsztaty	tworzenia	sztuki	graffiti	-12	dni
•	cykl	spotkań	„PRZEłAM BIERNOŚĆ, BĄDŹ AKTyWNy”-	3	spotkania
•	 festiwal	młodej	sztuki	–	1	dzień	(impreza	kończąca	cały	projekt)

Odbiorcami	projektu	są:	dzieci	i	młodzież	w	wieku	szkolnym	z	terenu	Miasta	
i	Gminny	Koprzywnica	 (uczniowie	 szkół	podstawowych,	 gimnazjum	 i	 liceum)	
szczególnie:

•	zagrożeni	zjawiskiem	patologii,	
•	z		rodzin	znajdujących	się	w	trudnych	sytuacjach	życiowych	i	materialnych
•	mająca	trudności	w	nauce	
•	młodzi	ludzie,	którzy	spędzają	wakacje	w	domu.

W	programie	przewidziano	udział	około	120	odbiorców.
Członkowie	poszczególnych	grup	wykazują	się	żywiołowością,	otwartością	

i	chęcią	działania.	
Koniecznym	jest,	więc	wyciągnięcie	drzemiących	w	nich	talentów	oraz	roz-

winięcie	posiadanego	potencjału	i	umiejętności,	aby	nie	popadli	w	patologię	spo-
łeczną.



RYCERKA GÓRNA 2008

„Żyj zdrowo i bezpiecznie”  - to hasło tegorocznych wakacji, które przeżywały dzieci z ko-
przywnickiej szkoły podstawowej i gimnazjum w Rycerce Górnej.
W dniach od 27 lipca do 2 sierpnia 2008 r., 48 osobowa grupa dzieci i młodzieży wraz 
z opiekunami pod kierunkiem ks. Pawła Paterka mogła podziwiać urokliwe zakątki Beskidu 
Żywieckiego.

Rycerka	Górna	to	bardzo	malownicza	miejscowość	położo-
na	w	województwie	śląskim	w	pobliżu	Wisły	i	Żywca.	Uczest-
nicy	wyjazdu	nocowali	w	domu	rekolekcyjnym	oo.	Michalitów.	
Program	 wypoczynku	 obejmował	 mnóstwo	 atrakcji.	 Dzieci	
i	 młodzież	 mieli	 okazję	 zwiedzić	 ciekawe	 miejsca	 w	Wiśle	
i	Browar	Żywiecki,	wykazać	się	tężyzną	fizyczną,	jak	również	
przezwyciężać	własne	słabości,	uczyć	się	odwagi	i	wytrwało-
ści	podczas	zdobywania	beskidzkich	–	„papieskich”	szczytów	
(Praszywka	i	Wielka	Racza)	oraz	pochwalić	się	umiejętnościa-
mi	 sportowymi	 w	 rozgrywanych	 podczas	 kolonii	 meczach	
piłki	nożnej	i	tenisa	stołowego.	Przeżywanie	przygód	jest	od-
miennością	od	codzienności,	mogli	tego	doświadczyć	wszyscy	
w	Tatralandii,	największym	w	tej	części	Europy	parku	wodnym	
na	 Słowacji.	 Aquapark	 Taralandia	 jest	 najodpowiedniejszym	
miejscem	na	wypoczynek	dla	dzieci,	młodzieży	 i	dorosłych.	
Najmłodszym	najbardziej	podobała	się	„Wyspa	Piratów	z	Kara-
ibów”	i	tropikalna	dżungla,	natomiast	młodzież	korzystała	z	27	
rur	i	zjeżdżalni,	opiekunowie	zaś	miło	spędzali	czas	w	11	ter-
malnych	basenach.	

Nie	zabrakło	też	codziennej	Mszy	św.	i	wspólnej	modlitwy.	
Podczas	całego	pobytu	uczestnikom	towarzyszyła	bezchmurna	
pogoda	i	wspaniałe	nastroje.

W	drodze	powrotnej	wszyscy	płynęli	statkiem,	podziwiając	
dawną	stolicę	Kraków	oraz	siedzibę	władców	Polski	–	Wawel.

Na	koniec,	w	imieniu	wszystkich	uczestników,	kieruję	ser-
deczne	podziękowania	do	naszych	sponsorów,	dzięki	którym	
mogliśmy	przeżyć	niezapomniane	dni	podczas	 tegorocznych	
wakacji.

Dziękujemy:
•	 Stowarzyszeniu	”Bezpieczny	Powiat	Sandomierski”
•	 Gminnej	Komisji	Rozwiązywania	Problemów	
	 Alkoholowych	w	Koprzywnicy
•	 Panu	Pawłowi	Nasternakowi
•	 Panu	Mirosławowi	Pełce
•	 Panu	Jerzemu	Wiśniewskiemu
•	 Panu	Stanisławowi	Jurka
•	 Pani	Elżbiecie	Wójcik
•	 Pani	Małgorzacie	Krzemień

Karolina	Łuczak

„Efektywnie działająca 
organizacja pozarządowa” 
to tytuł szkolenia organizowanego przez Ośrodek 
Promowania Przedsiębiorczości  w  Sandomierzu 
w ramach projektu „Zwiększenie roli społeczności 
wiejskich w rozwoju społeczeństwa obywatelskie-
go i upowszechnianiu demokratycznych praktyk”. 
Szkolenie przeznaczone było dla członków działa-
jących organizacji pozarządowych oraz przedsta-
wicieli grup nieformalnych z powiatu sandomier-
skiego i staszowskiego i odbyło się w dniach 26 
i 27 czerwca 2008 roku w gospodarstwie agrotury-
stycznym położonym na terenie gminy  Raków. 

Warsztaty	obejmowały	m.in:	 opracowywanie	 kon-
cepcji	 projektów	 od	 podstaw	 tzn:	 czym	 jest	 projekt,	
cykl	życia	projektu,	drzewo	problemów	i	celów,	opra-
cowywanie	budżetu.	W	drugim	dniu	szkolenia	uczest-
nicy	mogli	się	także	dowiedzieć	gdzie	szukać	środków	
na	sfinansowanie	działań	i	dokonać	oceny	merytorycz-
nej	 przykładowych	 wniosków.	 Po	 zakończeniu	 pole-
cenia	wszyscy	zgodnie	stwierdzili,	że	ocena	wniosków	
nie	jest	rzeczą	łatwą,	wymaga	dużej	wiedzy	i	doświad-
czenia.	Mimo	to	uczestnikom	udało	się	jednak	dokonać	
prawidłowego	wyboru	i	odrzucić	ten	projekt,	który	nie	
kwalifikował	się	także	w	oczach	specjalistów	do	pozy-
tywnego	rozpatrzenia.

Czy takie szkolenia mają sens?, i właściwie po co 
w nich uczestniczyć ?

Odpowiedź	na	pierwsze	pytanie	w	tym	wypadku	jest	
bezspornie	twierdząca.	Na	drugie	zresztą	też,	dlaczego?	
O	tym	za	chwilę.

Dzisiaj	przy	takiej	ilości	środków	dostępnych	z	Unii	
Europejskiej,	istnieje	potrzeba	by	wykorzystywać	je	efek-
tywnie	 i	 mądrze.	 Wykorzystywać	 dla	 ludzi,	 z	 ludźmi	
i	przez	ludzi.

Korzyści	można	wymieniać	bez	końca.
Z	tych	środków	można	zrealizować	wiele	ciekawych	

inicjatyw,	rozwijać	małe	i	średnie	przedsiębiorstwa	waż-
ne	dla	rozwoju	lokalnego	szczególnie	na	obszarach	wiej-
skich,	 kultywować	 tradycję,	 pielęgnować	 stare	 zabytki	
i	przywracać	im	dawną	świetność.

To	właśnie	 osoby	 z	 organizacji	 pozarządowych,	 są	
„motorem”	 nakręcającym	 pozytywne	 działania	 dają-
ce	 naprawdę	wspaniałe	 efekty.	 Im	więcej	 osób	 będzie	
w	 nich	 działało,	 a	 dzięki	 tego	 rodzajom	 szkoleniom,	
będzie	 wiedziało	 jak	 pozyskiwać	 środki	 na	 realizacje	
różnorakich	przedsięwzięć,	tym	szybciej	nastąpi	rozwój	
„naszych	małych	Ojczyzn”.

Marta	Ordon
Uczestnik	szkolenia	

reprezentująca	Stowarzyszenie	„Ku	przyszłości”


