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Dzień	dobry	Państwu!
Cieszę	 się,	 że	 mogę	 ponownie	

gościć	w	 Koprzywnicy.	 Każdy	mój	
przyjazd	do	Waszego	miasta	pozo-
stawia	u	mnie	niezapomniane	wra-
żenie.	Nie	tak	dawno	byłem	u	Was	
na	plenerowym	spotkaniu	„Biesiada	
Rodzinna”,	dziś	mogę	się	cieszyć,	że	
jestem	 w	 Koprzywnicy	 na	 święcie	
plonów.

Swój	pobyt	rozpocząłem	od	po-
dziwiania	 tych	 pięknych	 wieńców	
dożynkowych	 wyeksponowanych	
przed	 sceną.	Nie	wiem,	który	wie-
niec	wygrał,	 ale	 ich	 twórcom	chcę	
złożyć	 szczere	 gratulacje.	 Każdy	
wieniec	 ma	 swój	 niezapomniany	
urok	i	są	pięknym	wytworem	sztuki	
ludowej	mieszkańców	Koprzywnicy	
i	 okolicznych	 sołectw.	 Jeszcze	 raz	
serdecznie	gratuluję	wieńców	–	tych	
pięknych	dzieł	sztuki	ludowej.

Proszę	Państwa!
Przyjechałem	do	Was,	bo	chcia-

łem	być	z	Wami	choć	przez	krótki	
czas	podczas	święta,	które	wieńczy	
całoroczny	 trud	 rolnika,	 sadownika	
i	ogrodnika.	Dziękuję	wam	za	waszą	
wytrwałą	pracę.	Wiem,	że	dzisiaj	w	
naszej	 gospodarce	 rolnictwo	 staje	
się	 coraz	 ważniejszą	 gałęzią	 pro-
dukcji.	Najlepszym	tego	przykładem	
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jest	 fakt,	że	dzisiaj	 rolnictwo	 i	pro-
dukty	 rolne	 stanowią	 już	 46	 proc.	
polskiego	 eksportu.	 Rolnictwo	 pol-
skie	ma	coraz	lepszą	markę	na	ryn-
kach	zagranicznych	i	mam	nadzieję,	
że	 niedługo	 skutki	 tego	 osiągnięcia	
będą	 wyraźnie	 odczuwalne	 przez	
świętokrzyskich	 rolników	 i	 sadow-
ników,	jak	również	przez	mieszkań-
ców	miasta	i	gminy	Koprzywnica.

Bieżący	 rok	 nie	 był	 łatwy	 dla	
sadowników.	 Spotkała	 Was	 klęska	
w	sadach	w	postaci	silnych	mrozów	
podczas	 kwitnienia	 drzew	 owoco-
wych.	 Byłem	 u	Was	 w	 maju,	 wy-
słuchałem	Waszych	skarg	na	 fatum	
pogodowe	–	na	spustoszenia,	które	
powstały	 w	 zbiorach.	 Informuję	
więc,	 Rząd	 RP	 uchwalił	 stosowne	
dokumenty,	 które	 umożliwią	 admi-
nistracji	 (Agencji	 Rozwoju	 Rolnic-
twa)		skierować	bezpośrednio	do	sa-

Tegoroczne	 powiatowe	 święto	
plonów	odbyło	 się	dnia	26	 sierpnia	
2007	roku	na	stadionie	sportowym	w	
Łoniowie.	Organizatorami	tego	świę-
ta	było	Starostwo	Powiatowe	wspól-
nie	z	samorządami	miast	i	gmin	z	na-
szego	regionu.	

Obchody	 dożynek	 rozpoczęto	
o	godzinie	12.00	Mszą	św.	w	koście-
le	 Świętego	 Mikołaja	 w	 Łoniowie.	
Później	zaproszeni	goście,	przedsta-
wiciele	poszczególnych	gmin	z	pięk-
nymi	wieńcami	wspólnie	 z	 tłumem	
mieszkańców	 z	 całej	 okolicy	 prze-
maszerowali	w	pięknym	korowodzie	
dożynkowym	na	stadion	w	celu	dal-
szego	świętowania.	

Na	 święcie	 plonów	 nie	 mogło	
zabraknąć	przedstawicieli	władz	wo-

downików	rekompensaty	finansowe,	
które	w	 pewnym	 stopniu	 złagodzą	
skutki	 katastrofalnego	 przymrozku	
wiosennego.

Z	 nieukrywaną	 satysfakcją	 in-
formuję	państwa,	że	zostały	zakoń-
czone	 prace	 dotyczące	 przyznania	
środków	 finansowych	 w	 ramach	
„Programu	 Rozwoju	 Obszarów	
Wiejskich”	 z	 Komisji	 Europejskiej.	
Chodzi	tu	o	ogromną	kwotę	pienię-
dzy	 sięgającą	 17,5	mld	 euro,	 która	
będzie	skierowana	na	polską	wieś.	

Wiem,	przez	15	 lat	często	było	
tak,	że	Polska	wieś	i	małe	miastecz-
ka	były	płatnikiem	przemian	w	Pol-
sce.	To,	w	zdecydowanej	większo-
ści,	wy	finansowaliście	te	przemiany	
i	dlatego	głęboko	wierzę,	że	środki	
finansowe	 z	 „Programu	 Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich”	trafią	do	Was,	
trafią	na	polską	wieś	i	będą	służyły	

jewódzkich	 i	 powiatowych.	 Obec-
ni	 byli	 także	 reprezentanci	 naszej	
Gminy,	 m.in	 burmistrz	 Marek Joń-
ca,	 wiceburmistrz	 Dorota Kruszec 
- Nowińska,	 radni	 powiatowi–Hen-
ryk Napieracz, Zdzisław Cukierski 
i Zdzisław Nasternak,	 przewodni-
czący	Rady	Miasta	Stanisław Pawlik	
oraz	radni	MiG	Marek Kubicki, Euge-
niusz Mróz, Marek Zrębski,	pracow-
nicy	 Miejsko-Gminnego	 Ośrodka	
Kultury	i	Sportu	oraz	Urzędu	Miasta	
i	Gminy	Koprzywnica,	którzy	zjawi-
li	 się	 na	 dożynkach	 z	 przepięknym	
wieńcem	 i	 lokalnym	 zespołem	 lu-
dowym	„Powiślanie”.	Zespół	zadbał	
o	 oprawę	 muzyczna	 i	 jak	 tradycja	
nakazuje	 obśpiewał	 znakomicie	 ko-
przywnicki	wieniec	dożynkowy.	

Na	nasz	wieniec	już	od	czerwca	
odkładaliśmy	 najpiękniejsze	 i	 	 naj-
dorodniejsze	 kłosy	 zbóż.	 Zgod-
nie	 z	 tradycją	 został	 wypleciony	
z	 4	 podstawowych	 zbóż.	 Oprócz	
zboża	w	wieńcu	znalazły	się	wple-
cione	 pachnące	 kwiaty	 (słoneczni-
ki,	wrzosy,	ozdobne	 trawy,	 łoboda,	
hortensja,	 nawłoć),	 zioła	 (melisa,	
mięta,	 lubczyk,	wrotycz,	rozmaryn)	
oraz	owoce	(rajskie	jabłuszka,	grusz-
ki	 i	 	 jabłka).	 Wieniec	 był	 barwny,	
dostojny	utrzymany	w	formie	koro-
ny.	Dominowały	w	nim	stonowane	
kolory	i	detale	bukieciarskie.	

Projektem	 tegorocznego	wieńca	
oraz	 jego	 przygotowaniem	 zajął	 się	
zespół	z	Miejsko-Gminnego	Ośrod-
ka	Kultury	i	Sportu	oraz	Urząd	Mia-
sta	i	Gminy	w	Koprzywnicy	wspólnie	
z	lokalnymi	florystkami.	

Głównymi	kryteriami	oceny	przez	
Powiatową	 Komisję	 Konkursową	
wszystkich	wieńców	biorących	udział	

w	 konkursie	 była	 zgodność	
z	 miejscową	 tradycją	 w	 za-
kresie	 formy,	 materiału	
i	 techniki.	 Brano	 również	
pod	 uwagę	 staranność	
i	wyraz	artystyczny	
zgłoszonych	
do	konkursu	
wieńców.	
Wieniec	
dożynko-
wy	gminy	
Koprzywnica	
okazał	się	
najpiękniej-
szy	i	zajął	
pierwsze	
miejsce.	Tym	
samym	
powtórzył	
swój	wynik	
sprzed		
dwóch	lat.	

(B.S.)

jej	rozwojowi,	będą	również	swoistą	
rekompensatą	 –	 podziękowaniem	
za	cały	trud	rolnictwa	polskiego.

Jestem	 przekonany,	 że	 już	
niedługo	 zmieni	 się	 obraz	 woje-
wództwa	 świętokrzyskiego,	 a	 zara-
zem	 i	 Koprzywnicy	 z	 jej	 pięknymi	
okolicami.	 Nadzieje	 te	 pokładam	
w	fakcie,	iż	woj.	świętokrzyskie	ma	
zabezpieczone	 na	 najbliższy	 czas	
4	mld	euro	z	pomocy	unijnej,	część	
z	tych	pieniędzy	(i	to	nie	mała)	trafi	
do	waszej	gminy.

Władze	gminy	z	p.	burmistrzem	
Markiem Jońcą	poczyniły	 już	 stara-
nia	 w	 pozyskaniu	 około	 15	 mln	 zł.	
na	najbardziej	 pilne	 zadania.	Cieszę	
się,	że	mogłem	pomóc	w	pozyskaniu	
środków	finansowych	z		tzw.	fundu-
szu	 „popowodziowego”,	 kwota	 150	
tys.	zł.	jest	już	wykorzystywana.	Na-
stępne	 pieniądze	 będą	 lada	 chwila,	
mam	na	myśli	środki	finansowe	prze-
znaczone	na	rewaloryzację	klasztoru	
cysterskiego,	które	pomogą	przywró-
cić	 świetność	 budowli	 cysterskich,	
a	 to	 bezpośrednio	 przełoży	 się	 na	
podniesienie	walorów	historycznych,	
które	będzie	można	wykorzystywać	
w	promocji	miasta	i	rozwoju	turysty-
ki.	Przyznane	również	zostaną	środki	
finansowe	na	modernizację	 i	 rozbu-
dowę	gminnych	ujęć	wodnych	i	ska-
nalizowanie	gminy.

Gratuluję	p.	Burmistrzowi	i	Pań-
stwu	 dotychczasowej	 inicjatywy,	
zapraszam	do	dalszej	pracy	nie	tyl-
ko	w	pozyskiwaniu	 środków	 finan-
sowych,	ale	i	ich	wykorzystywaniu.	
Znam	Wasze	plany	i	będę	śledził	ich	
realizację	służąc	również	pomocą.

Dziś	 jednak	 chcę	 państwu	 ży-
czyć	 wszystkiego	 dobrego,	 dobrej	
zabawy,	 jak	 największej	 satysfakcji	
z	przyszłych	plonów	 i	 tego	by	Ko-
przywnica	z	okolicą	mogła	się	roz-
wijać,	a	kolejne	lata	były	coraz	lep-
sze	i	pomyślniejsze.

Dziękuję	bardzo.

KOPRZYWNICKI WIENIEC NAJPIĘKNIEJSZY W POWIECIE SANDOMIERSKIM
Dobrą tradycją na Ziemi Sandomierskiej jest organi-
zowanie corocznych dożynek zarówno gminych jak 
i powiatowych. Tak było i tym razem. 

Z Dorotą Kruszec - Nowińską 

Z A S T Ę P C Ą
BURMISTRZA 
M I A S T A 
I  GMINY 
KOPRZYWNICA
Rozmawia Janusz Czapla

Dorota	Kruszec	–	Nowińska	
lat	52.	Matka	dwójki	dzieci,	cór-
ka	ukończyła	studia	prawnicze,	
syn	kontynuuje	studia.

Posiada	wykształcenie	wyż-
sze	–	administracyjne,	po	ukoń-
czeniu	 studiów	 pracuje	 przez	
dziesięć	 lat	 jako	kurator	zawo-
dowy	dla	 nieletnich,	 następnie	
przez	 osiem	 lat	 pełni	 funkcję	
wójta	 	 gminy	 Koprzywnica,	
przez	 ostatnie	 siedem	 lat	 nie	
pracuje	 zawodowo.	 Od	 stycz-
nia	 2007	 r.	 pełni	 funkcję	 z-cy	
burmistrza.	

Janusz	 Czapla:	 Pani Bur-
mistrz, proszę zapoznać na-
szych czytelników czym Pani 
kieruje w Urzędzie Miasta 
i Gminy.

Dorota	 Kruszec	 -	 Nowiń-
ska:	 W	 naszym	 Urzędzie	 zaj-
muję	 się	 sprawami	 czysto	 ad-
ministracyjnymi,	 podlegają	 mi	
wszystkie	 jednostki	budżetowe	
z	 wyjątkiem	 służb	 komunal-
nych,	a	więc	szkoły,	przedszko-
la,	dom	kultury	i	wszystkie	jed-
nostki	administracyjne.

c.d.	na	str.2
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J.Cz.:	 Jakie najważniejsze pro-
blemy dostrzega Pani w usprawnie-
niu pracy Urzędu.

D.	K-N:	Najważniejszym	i	głów-
nym	problemem	w	sprawnym	funk-
cjonowaniu	Urzędu	jest	wyrobienie	
nawyku	 u	 każdego	 pracownika,	
aby	 traktowano	 każdego	 interesan-
ta	przyzwoicie.	Chcę	 i	będę	dążyć	
do	tego,	aby	petenci	przychodzący	
do	Urzędu	nie	byli	odsyłani	z	miej-
sca	na	miejsce,	a	ich	problemy	były	
załatwiane	w	miarę	 jak	najszybciej	
i	w	pełni	kompetentnie.	Ten	pozor-
nie	drobny	problem,	to	stare	nawyki	
pokutujące	 w	 urzędach	 od	 wielu	
lat.	 Przyjazny	 stosunek	 urzędnika	
do	petenta	 to	podstawa	sprawnego	
funkcjonowania	 każdego	 urzędu.	
Chcę	 zmieniać	 dotychczasowe	 na-
wyki	 i	będę	o	tę	zmianę	naprawdę	
walczyć.

J.Cz:	To pytanie, które chcę za-
dać należy do kategorii trudnych. 
Proszę powiedzieć, czy w Urzędzie 
szykują się zmiany personalne?

	 D.	 K-N:	 Przez	 kilka	 miesięcy	
sprawowania	 funkcji	kierowniczych	
w	 Urzędzie	 dokonaliśmy	 wraz	
z	 burmistrzem	 p.	 Markiem	 Jońcą		
przeorganizowania	pracy	kilku	refe-
ratów,	usprawniając	przez	to	ich	pra-
cę.	Wyniki	już	są	widoczne.	Urząd	
Miasta	i	Gminy	w	Koprzywnicy	już	
pracuje	sprawniej.	Typowych	zmian	
personalnych	 wynikających	 z	 tzw.	
czystek	 politycznych	 w	 naszym	
Urzędzie	nie	było	i	nie	będzie.	Odej-
ścia	z	pracy	wynikają	 tylko	z	 faktu	
nabycia	praw	do	emerytury	z	chwilą	
osiągnięcia	 właściwego	 wieku,	 lub	
spełnienia	 warunków	 do	 przejścia	
na	 	 wcześniejszą	 emeryturę.	 Na	
zwalniane	 miejsca	 będą	 przyjmo-
wani	 młodzi	 ludzie	 z	 właściwym	
wykształceniem	 i	 	 kompetencjami.	
Utworzony	 został	 sekretariat	 wraz	
z	 poczekalnią	 dla	 interesantów.	
Tworzony	 jest	 punkt	 obsługi	 inte-
resantów,	gdzie	każdy	będzie	mógł	
dowiedzieć	 się,	 jakie	 dokumenty	
należy	złożyć	w	celu	uzyskania	de-
cyzji	administracyjnej	i	na	jakim	eta-

pie	załatwiana	jest	sprawa,	która	go	
dotyczy.	Będzie	można	 też	 pobrać	
stosowne	 druki.	 Zmodernizowana	
została	 sieć	 informatyczna	 i	 tele-
techniczna.	 W	 miarę	 możliwości	
oraz	posiadanych	środków	finanso-
wych	będziemy	organizować	szko-
lenia	 dla	 wszystkich	 pracowników	
Urzędu,	co	pozwoli	na	podniesienie	
ich	wiedzy	i	przełoży	się	na	bardziej	
sprawne	 funkcjonowanie	 poszcze-
gólnych	referatów.

J.Cz:		Mija dziewięć miesięcy od 
objęcia władzy w Urzędzie przez 
Pana Burmistrza i Panią. Jak prze-
biega realizacja obietnic przedwy-
borczych?

D.	K-N:	Celem	nadrzędnym	na-
szego	 działania	 jest	 realizacja	 pro-
gramu	 wyborczego.	 Nasz	 program	
to	nie	tylko	ładnie	wydrukowany	fol-
der,	ale	przede	wszystkim	jego	reali-
zacja.	Zdajemy	sobie	sprawę,	że	już	
za	kilka	miesięcy	nasi	wyborcy,	jak	
również	mieszkańcy	miasta	 i	 	 gmi-
ny,	będą	nas	rozliczać	za	to	cośmy		
zrobili.	Dochodzą	do	nas	głosy,	 że	
oprócz	 kosmetycznych	 zmian	 nic	
dotychczas	 nie	 dokonaliśmy.	 Chcę	
więc	 poinformować	 czytelników,	
że	nasze	działania	ustawione	są	na	
rozwój	całej	gminy	poprzez	przygo-
towanie	dokumentów,	 które	 są	po-
trzebne	 do	 wystąpienia	 do	 właści-
wych	organów	szczebla	wyższego	o	
przyznanie	środków	unijnych	na	ich	
realizacje.	Złożono	osiem	projektów	
na	łączną	kwotę	15	mln	zł.	Dla	ich	
realizacji	musimy	wygospodarować	
w	budżecie	Miasta	 i	Gminy	 kwotę	
około	3	mln	zł,	która	 stanowić	bę-
dzie	wkład	własny.	Nasz	budżet	 to	
kwota	13.815.867	zł.,	a	więc	3	mln	
zł	 stanowi	 bardzo	 duży	 wydatek,	
który	 jednak	 wielokrotnie	 zwróci	
się,	 a	korzyści	z	 tego	 tytuły	w	nie-
dalekiej	 przyszłości	 odczują	 wszy-
scy	mieszkańcy	Koprzywnicy	 i	 na-
szych	 sołectw.	Obecnie	 pracujemy	
nad	 przygotowaniem	dokumentacji	
technicznej	dla	każdego	tematu.	

W	 przeszłości	 mieszkańcy	 Ko-
przywnicy	 i	Gminy	mieli	problemy	

z	 dostępem	 do	 obiektów	 kultural-
nych	i	sportowych.	Informuję	więc,	
że	Dom	Kultury,	 od	 kilku	miesięcy	
ma	otwarte	podwoje	dla	wszystkich	
mieszkańców.	 Odbywa	 się	 w	 nim	
szereg	 imprez,	 działają	 już	 różne	
sekcje	 dziecięce	 i	 młodzieżowe,	
ośrodek	 udostępnia	 swe	 pomiesz-
czenia	dla	dorosłych.	Od	bieżącego	
miesiąca	zostanie	udostępniona	hala	
sportowa	dla	wszystkich	mieszkań-
ców,	 oczywiście	 po	 zakończeniu	
zajęć	szkolnych.	W	hali	zatrudniony	
będzie	 instruktor	 kultury	 fizycznej,	
do	 którego	można	 się	będzie	 zgła-
szać	 indywidualnie	 oraz	 grupowo	
w	 celu	 zorganizowania	 zajęć	 spor-
towych	 w	 godzinach	 popołudnio-
wych.	 Żaden	 obiekt	 należący	 do	
Urzędu	nie	będzie	zamknięty,	jeżeli	
tylko	będą	chętni	po	uzgodnieniach	
mogą	z	nich	korzystać.	Udostępnie-
nie	obiektów	wydaje	się	małym	pro-
blemem,	ale	przecież	w	niedalekiej	
przeszłości	 obiekty	 Urzędu	 Miasta	
i	 Gminy	 dla	 przeciętnego	 obywa-
tela	 praktycznie	 były	 niedostępne.	
Ktoś	powie,	to	drobiazg,	ale	właśnie	
od		drobiazgów	powinniśmy	zaczy-
nać,	 aby	móc	 realizować	poważne	
przedsięwzięcia.	

Serdecznie	dziękuję	za	rozmowę.

- Panie redaktorze czy mogę 
jeszcze powiedzieć kilka zdań tytu-
łem zakończenia naszej rozmowy.

- Proszę uprzejmie.

Osiem	 lat	 temu,	 kiedy	 przesta-
łam	 pracować	 jako	 wójt	 tej	 gminy	
spotkałam	 się	 z	 wieloma	 słowami	
krytyki	pod	moim	adresem.	Rzeko-
mo	 nic	 nie	 zrobiłam	 i	 były	 to	 lata	
zmarnowane.	 Między	 innymi	 po-
wielali	je		moi	następcy.	Okazało	się	
jednak,	że	pół	roku	później,	w	opar-
ciu	o	prace,	które	były	wykonywane	
pod	 moim	 kierownictwem,	 Rada	
Gminy	 Koprzywnica	 wystąpiła	 do	
Rządu	RP	o	nadanie	praw	miejskich.	
Jestem	dumna	z	 tego,	że	Koprzyw-
nica	odzyskała	prawa	miejskie,	i	że	
8	 lat	mojego	„wójtowania”	do	 tego	
się	przyczyniło.	Udało	się	stworzyć	
warunki	 poprzez	 rozbudowę	 infra-
struktury.	 Pamiętamy	 wszyscy	 jaką	
białą	plamą	była	Gmina	i	Koprzyw-
nica	w	zakresie	infrastruktury.	Mam	
satysfakcję	z	tego,	że	unowocześnie-
nia	dokonane	w	tym	czasie	przynio-
sły	efekt	w	postaci	praw	miejskich.	

W	 obecnej	 chwili	 sytuacja	 jest	
podobna,	 jednym	 zmiany	 się	 po-
dobają	 i	 je	 akceptują,	 innym	 nie,	
a	jeszcze	inni	przywykli	do	malkon-
tenctwa	 i	krytyki.	Z	krytyką	należy	
się	 pogodzić,	 krytyka	 słuszna	 jest	
lekarstwem	 dla	 osób	 pełniących	
funkcje	publiczne,	na	nią	stać	tylko	
ludzi	 szlachetnych.	 Podjudzaniem	
i	rzucaniem	kłód	pod	nogi,	w	posta-
ci	krytyki	destabilizacyjnej,	zajmują	
się	zazwyczaj	ludzie,	którzy	nic	nie	
robią,	 a	 najbardziej	 wygodne	 dla	
nich	są	stare	układy	i	znajomości.

Wierzę,	 że	 redakcja	 Koprzyw-
nickich	Pejzaży	ukazywać	będzie	to	
wszystko	co	zmienia	się	w	naszym	
życiu,	że	będziemy	mogli	śledzić	na	
łamach	miesięcznika	wszelkie	zmia-
ny	 społeczno-kulturalne	 zachodzą-
ce	w	naszej	społeczności.	Młodemu	
zespołowi	 redakcyjnemu	 życzę	 jak	
najwięcej	 tematów	i	obiektywności	
w	ich	przedstawianiu.

Dziękuję	bardzo.

Z Dorotą Kruszec - Nowińską 

ZASTĘPCĄ BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA
Rozmawia Janusz Czapla

Jest	 wychowawczym,	 patrio-
tycznym,	 dobrowolnym	 i	 samo-
rządnym	stowarzyszeniem	otwar-
tym	dla	wszystkich	 bez	względu	
na	pochodzenie,	rasę	czy	wyzna-
nie.	Wychowanie	 w	 ZHP	 opiera	
się	 na	 normach	 moralnych,	 wy-
wodzących	 się	 z	 uniwersalnych,	
kulturowych	i	etycznych	wartości	
chrześcijańskich,	 kształtuje	 po-
stawy	 szacunku	 wobec	 każdego	
człowieka,	 uznając	 system	 war-
tości	duchowych	za	 sprawę	oso-
bistą	 każdego	 członka	 Związku.	
Jednak	 oprócz	 tych	 wszystkich	
wartości,	 harcerstwo	 to	 przede	
wszystkim	świetna	zabawa	 i	nie-
samowita	 lekcja	 przygotowania	
do	 przyszłego	 dorosłego	 życia.	
Przecież	kto	jak	kto,	ale	harcerze	
najlepiej	 radzą	 sobie	w	 trudnych	
sytuacjach.	

W	Koprzywnicy	już	od	około	
siedmiu	 lat	 istnieje	 22	 Drużyna	
Harcerska	 Słoneczny	 Patrol	 jest	
to	drużyna	koedukacyjna	 licząca	
ok.	 20	 harcerek	 i	 harcerzy	wraz	
z	 drużynową	dh	Barbarą	Miklas.	
Drużyna	 działa	 przy	 Publicznej	
Szkole	 Podstawowej	 im.	 Włady-
sława	Jasińskiego	w	Koprzywnicy	
w	tej	samej	szkole	działa	również	
15	Gromada	Zuchowa	Przyjacie-
le	Lasu	której	drużynową	 jest	dh	
Ewa	 Dziuba.	 Obie	 grupy	 mają	
swoją	 instancję	 zwierzchnią	 w	
hufcu	ZHP	Sandomierz,	który	tak-
że	 posiada	 swą	 oficjalną	 nazwę:	
Hufiec	 Związku	Harcerstwa	 Pol-
skiego	 im.	 Ziemi	 Sandomierskiej	
w	Sandomierzu.	

Zarówno	harcerze	jaki	i	zuchy	
swój	 rok	 harcerski	 zaczynają	 nie	
w	styczniu	lecz	w	dniu	pierwszej	
zbiórki,	 najczęściej	 we	 wrześniu	
bądź	też		biwakiem	tzw.:	„Startem	
Harcerskim”,	natomiast	kończą	go	
w	ostatnim	dniu	obozu	lub	kolonii	
podczas	 jałowcowego	 ogniska.	
Na	 biwakach	 i	 obozach	 harce-
rze	 poznają	 smak	 prawdziwego	
leśnego	życia.	 Śpi	 się	 tam	w	na-
miotach	dziesiątkach	po	6-7	osób.	
Odbywane	 są	 gry	 patrolowe,	

biegi	 harcerskie,	 można	 zaliczać	
sprawności	 związane	 z	 umiejęt-
nościami	 harcerzy.	O	 ilości	 zdo-
bytych	przez	harcerza	sprawności	
świadczy	prawy	rękaw	jego	mun-
duru.	Tam	naszyte	są	emblematy	
symbolizujące	daną	umiejętność,	
a	 trzeba	 dodać	 że	 sprawności	
jest	 wiele	 i	 z	 pewnością	 na	wy-
haftowanie	 ich	 nie	 starczyłoby	
munduru.	 Do	 najtrudniejszych	
sprawności	 harcerskich	 należą	
tzw.	Trzy	pióra.	Jest	to	sprawność	
mistrzowska	 bardzo	 trudna	 do	
zdobycia.	Można	ją	zdobyć	tylko	
i	wyłącznie	w	ramach	obozu	har-
cerskiego.	Trzy	pióra	to	trzy	próby	
samego	 siebie.	 Pierwsze	 „pióro”	
otrzymuje	się	po	głodówce	trwa-
jącej	 24	 godziny.	 Można	 wtedy	
jedynie	pić.	Dla	utrudnienia	nale-
ży	 podczas	 wszystkich	 posiłków	
obozu	 towarzyszyć	 uczestnikom	
i	 przyglądać	 się	 jak	 oni	 zaspa-
kajają	 głód	 podczas	 gdy	 osobie	
zdobywającej	 sprawność	 kiszki	
grają	marsza.	Drugą	próbę	można	
zaliczyć	 po	 przemilczeniu	 całej	
doby.	Nie	każdemu	się	 to	udaje,	
bo	 już	po	 sześciu	godzinach	na-
wet	 największy	milczek	 zaczyna	
mówić	 do	 siebie.	 Trzecie	 „pió-
ro”	 jest	 dla	 najodważniejszych.	
Trzeba	 wyjść	 poza	 teren	 obozu	
i	spędzić	24	godziny	tak,	by	zostać	
niezauważonym	 przez	 człowieka.	
Na	drogę	dostaje	się	garść	mąki	do	
upieczenia	podpłomyków,	pałatkę,	
finkę	i	żyłkę.	Na	zakończenie	pró-
by	trzeba	zdać	sprawozdanie	w	for-
mie	 przemyśleń	 swojego	 istnienia	
i	 działalności	 w	 harcerstwie	 oraz	
trzy	 ptasie	 pióra	 znalezione	 pod-
czas	trzeciej	próby.	Jeśli	się	nie	za-
liczy	choć	jednej	próby,	sprawność	
nie	zostaje	przyznana	a	powtórnie	
można	przystąpić	do	niej	dopiero	
po	roku	również	podczas	obozu.

22	DH	jest	drużyną	szczegól-
nie	obdarzoną	talentem	do	śpiewa-
nia	oraz	rozbawiania	publiczności.	
Przekonać	można	 było	 się	 o	 tym	
podczas	 Hufcowego	 Festiwalu	
Piosenki	 Zuchowej	 i	 Harcerskiej.	

Związek Harcerstwa Polskiego 
to największa polska organizacja 

harcerska, powstała w dniu 1 listopada 1918 roku, z po-
łączenia wszystkich wcześniej działających organizacji 
harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. 

ZHP
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Inny	również	był	koncert	w	Ko-
przywnickim	 Domu	 Kultury,	 który	
odbył	się	w	sobotni	wieczór	8	wrze-
śnia	 br.	 Repertuar,	 który	 zaprezen-
towała	 orkiestra,	 zaskoczył	 licznie	
zgromadzonych	 mieszkańców	 Ko-
przywnicy,	nie	było	marszy	 i	 typo-
wych	 utworów	 dla	 orkiestry	 dętej.	
Były	za	to	utwory	muzyki	rozrywko-
wej,	światowe	standardy	muzyczne	
i	 polskie	 przeboje,	 świetnie	 zapre-
zentowane	 przez	 młodych	 muzy-
ków	 pod	 kierownictwem	 kapelmi-
strza	 mgr	 Marka Kosiora.	 	 Wiele	
pracy	i	wyrzeczeń	włożył	w	przygo-
towanie	 tego	 uroczystego	 koncertu	
cały	 zespół	 orkiestry.	 Główny	 po-
wodem	była	wizyta	przedstawicieli	
Union Intrumentale du Cercie de 
Coppet,	czyli	Zespołu	Instrumental-
nego	 miasta	 Coppet	 ze	 Szwajcarii.	
Szwajcarzy	przywieźli	w	prezencie	
naszej	 orkiestrze	 pięćdziesiąt	mun-
durów	 paradnych,	 które	 zmienią	
naszych	muzyków	nie	do	poznania.	
Pierwsza	 prezentacja	 nowych	 stro-
jów	 nastąpi	 16	 września	 podczas	
wojewódzkich	dożynek	w	Kielcach,	
a	 mieszkańcom	 Koprzywnicy	 za-
prezentowane	 zostaną	 w	 dniu	 30	
września	 na	 rynku	w	Koprzywnicy	
w	trakcie	koncertu.

Kathy Kurth	–	prezes	stowarzy-
szenia	muzycznego	w	Coppet,	 za-
poznała	 publiczność	 z	 historią	 ich	
orkiestry	i	przekazaniem	mundurów	
paradnych	orkiestrze	w	Koprzywni-
cy.	Ku	ogólnemu	zaskoczeniu	Pani	
Prezes	 wygłosiła	 swe	 wystąpienie	

w	 języku	polskim,	wzbudzając	po-
dziw	i	 liczne	brawa,	ponieważ	nikt	
tego	 się	 nie	 spodziewał.	 To	 prze-
mówienie	świadczy	o	wielkim	pro-
fesjonalizmie	 szwajcarki.	 Kathy	 nie	
mówi	po	polsku,	a	 jednak	potrafiła	
przeczytać	 długie	 wystąpienie	 w	
naszym	 trudnym	 języku,	 ze	 zrozu-
mieniem,	 którego	 nikt	 z	 zebranych	
na	sali	nie	miał	problemu.

Coppet	to	piękne	miasto	położo-
ne	nad	Jeziorem	Genewskim	w	ma-
lowniczych	Alpach	tuż	przy	granicy	
z	 Francją,	 nieopodal	 Genewy	 (15	
km).	Tu	w	1904	r.	zostało	założone	
stowarzyszenie	instrumentalne,	które	
obecnie	liczy	50	muzyków	w	wieku	
od	12	do	72	lat.		Żeby	zapewnić	dłu-
gotrwałość	zespołu,	stowarzyszenie	
prowadzi	własną	szkołę	muzyczną,	
w	 której	 ośmiu	 profesorów	 uczy	
muzyki	 dzieci	w	wieku	od	6	 do	8	
lat	–	jest	to	forma	inicjacji	tzn.	wta-
jemniczenia	 w	 podstawy	 arkanów	
muzycznych.	 Po	 zakończeniu	 ini-
cjacji,	 proponuje	 się	 solfeż	 i	 lekcje	
instrumentu	na	flecie	poprzecznym,	
klarnecie,	saksofonie,	instrumentach	
blaszanych	i	perkusyjnych.	Orkiestra	
spotyka	się	raz	w	tygodniu	na	pró-
bach	i	daje	koncerty	w	okolicznych	
miejscowościach	z	okazji	uroczysto-
ści,	festynów	i	oficjalnych	przyjęć.

Kiedy	 nasz	 zespół	 zmieniał	
mundury,	 komitet	 stowarzyszenia	
zdecydował	podarować	poprzednie	
mundury	 jakiemuś	 zespołowi	 mu-
zycznemu	 za	 granicą.	 Powiedzia-
łam	 o	 tym	 mojemu	 przyjacielowi	
z	 Warszawy	 Pawłowi	 Śniegorzowi	
(tłumacz	grupy	 szwajcarskiej),	 a	on	
umieścił	nasz	apel	w	internecie,	na	
który	 odpowiedział	 wasz	 kapel-
mistrz	 Marek	 Kosior.	 Przekazanie	
mundurów	 trwało	 bardzo	 długo,	
bez	mała	pięć	lat.	Pierwszy	kontakt	
nawiązaliśmy	 22	maja	 2003	 r.,	 we	
wrześniu	tegoż	roku	spotkaliśmy	się	
w	Koprzywnicy	i	wtedy	postanowili-
śmy	podarować	mundury	orkiestrze	
z	 waszego	 miasta,	 gdy	 tylko	 znaj-
dziemy	jakiś	środek	transportu.	

Dziś,	jestem	więc	bardzo	szczę-
śliwa,	że	po	wielu	latach	oczekiwa-
nia,	 możemy	 w	 końcu	 skonkrety-
zować	naszą	obietnicę	 i	przekazać	
mundury,	które	mam	nadzieję	będą	
Wam	przydatne	i	sprawią	przyjem-
ność.

W	imieniu	wszystkich	muzyków	
Zespołu	 Instrumentalnego	 Okręgu	
Coppet,	razem	z	ich	najlepszymi	ży-
czeniami	,	przekazujemy	te	mundu-
ry	na	ręce	muzyków	orkiestry	z	Ko-
przywnicy.	Mam	nadzieję,	że	tak	jak	
to	było	w	naszym	przypadku,	ubiorą	
one	Was	w	dni	świąteczne,	z	okazji	
konkursów	i	defilad.

W	końcu	chciałabym	Wam	po-
dziękować	za	cierpliwość.	W	 języ-
ku	 francuskim	 istnieje	 powiedzenie	
„Tout	arrive	a	qui	attendre”,	które	w	
języku	polskim	ma	swój	odpowied-
nik	„Cierpliwość	przebija	niebiosa”.

Swe	 	wystąpienie	Kathy	zakoń-
czyła	prezentacją	przybyłych	swych	
koleżanek	i	kolegów.	W	skład	dele-
gacji	 szwajcarskiej	wchodzili	Henri 
Delessert	 –	 puzonista	 -	 wiceprze-
wodniczący	 stowarzyszenia	z	żoną	
Christiane,	 Judy Rachoulis	 –	 fle-
cistka,	 Cecil Huber	 –	 klarnecistka	
z	mężem	 Jean –	bęben	mały,	 Jean 
– Claude Jurcher	–	flecista,	Bernard 
Grivel	 –	 klarnecista	 oraz	 tata	 jed-
nejz	muzyczek	Alfred.	Kathy Kurth	
gra	na	klarnecie,	a	od	dwóch	lat	jest	
przewodniczącą	 Stowarzyszenia	
Muzyków	z	Coppet.

Kathy gorąco	podziękowała	go-
spodarzom	miasta,	Dyrektor	Domu	
Kultury	 i	 muzykom	 z	 Koprzyw-
nicy	 	za	miłe	przyjęcie	 i	 serdecz-
ną	 gościnę,	 wyrażając	 nadzieję,	
że	 kontakty	 nasze	 będą	 długo	
trwać,	 a	 pewnego	 dnia	 orkiestrę	
z	Koprzywnicy	będziemy	gościć	
w	 Szwajcarii,	 nad	 brzegiem	uro-
czego	Jeziora	Genewskiego.

Pragnę,	by	nasze	dzisiejsze	spo-
tkanie	okazało	 się	początkiem	dłu-
giej	 przyjaźni	 –	 zakończyła	 Kathy 
Kurth,	nagrodzona	olbrzymimi	bra-
wami	przez	publiczność.

Po	koncercie	muzycy	 szwajcar-
scy	udali	się	do	klasztoru	cysterskie-
go,	gdzie	w	mrokach	nocy	zwiedzili	
kościół	i	budynek	klasztorny	z	kapi-
tularzem.	 Po	 Opactwie	 Cysterskim	
gości	 oprowadzał	 ks. Jerzy Burek	
proboszcz	parafii	pw.	św.	Floriana.

Dzień	 zakończono	 wspólną	
kolacją	 w	 piwnicach	 cysterskich.	
Szwajcarzy	interesowali	się	wieloma	
tematami,	 a	 szczególnie	 sposobem	
nauki	młodych	muzyków	koprzyw-
nickiej	 orkiestry.	 Podziwiano	 pracę	

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA 
KONCERTUJE W KOPRZYWNICY

W	tym	roku	harcerze	z	tej	drużyny	
po	 raz	 trzeci	zajęli	1	miejsce.	Na	
swoim	koncie	mają	również	dwie	
statuetki:	 Złoty	 Klucz	 Wiolinowy	
oraz	Złotą	Nutkę.	

16-17	czerwca	br.	„Słoneczny	
Patrol”	 oraz	 „Przyjaciele	 Lasu”	
brali	 udział	 w	 III	 Ogólnopolskim	
Rajdzie	po	Ziemi	 Sandomierskiej	
organizowanym	 przez:	 Miejski	
Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji,	Urząd	
Miejski,	KH	ZHP,	Oddział	PTTK,	
Stowarzyszenie	BPS	w	Sandomie-
rzu,	TKKF	i	OSiR	Tarnobrzeg.	Ce-
lem	Rajdu	było	popularyzowanie	
form	 wypoczynku,	 zwiększenie	
świadomości	i	efektywności	dzia-
łań	 sportowych	 i	 rekreacyjnych.	
Wykorzystanie	wartości,	jakie	nie-
sie	ze	sobą	sport	i	rekreacja	w	po-
głębianiu	 wiedzy	 i	 podnoszeniu	
sprawności	 fizycznej.	 Na	 rajdzie	
można	 było	 uczestniczyć	w	 jed-
nej	z	trzech	tras.	Pierwszą	z	nich	
była	trasa	piesza,	drugą	rowerowa,	
trzecią	 był	 spływ	 kajakowy.	 Na	
czwartej	trasie	odbywał	się	„Złaz	
Gromad	 Zuchowych	 Zielona	
Żabka”.	 Zarówno	 koprzywnicka	
drużyna	harcerska	 jak	 i	 gromada	
zuchowa	brały	udział	w	pieszym	
rajdzie	po	Sandomierzu.	

22	DH	„Słoneczny	Patrol”	
pełni	 warty	 podczas	 uroczy-
stości	 państwowych	 pod	 po-
mnikami	 pamięci	 poległych	
żołnierzy.	Jest	drużyną	bardzo	
zaangażowaną	w	życie	 lokal-
ne	 gminy.	 Wynika	 to	 przede	
wszystkim	 z	 zapału	 i	 zamiło-
wania	 harcerzy	 do	 działania.	
W	 Koprzywnicy	 harcerstwo	
spotyka	 się	 z	 wielką	 sympa-
tią	mieszkańców.	Wiele	 osób	
chwali	harcerzy	za	 ich	posta-
wę,	 wytrwałość	 i	 oczywiście	
pogodę	 ducha.	 Wychowanie	
harcerskie	to	wspaniały	sposób	
spożytkowania	nadmiaru	wol-
nego	 czasu.	 Jednak	 znajdują	
się	 także	 i	 takie	 osoby	 które	
wyśmiewają	 harcerzy	 za	 ich	
mundury	za	 to	 jak	się	zacho-
wują.	 Jednak	 na	 to	 harcerze	
znajdują	 odpowiednie	 argu-
menty.	Tłumaczą	sobie	nawza-
jem,	że	noszenie	munduru	jest	
zaszczytem,	 wyróżnieniem.	
Po	 wprowadzeniu	 jednolite-
go	 umundurowania	 do	 szkół	
uczniowie	 będą	 im	 zazdro-
ścić,	że	choć	raz	w	tygodniu,	
kiedy	mają	dzień	mundurowy,	
mogą	 założyć	 strój	 inny	 niż	
mundurek	szkolny.	

Jak	 wcześniej	 było	 wspo-
mniane	22	Drużyna	Harcerska	
Słoneczny	 Patrol	 działa	 przy	
Szkole	 Podstawowej.	 Harcer-
stwo	 nie	 kończy	 się	 jednak	
po	przekroczeniu	progu	 innej	
szkoły,	 bo	 harcerzem	 zostaje	
się	do	końca	życia.	Są	osoby,	
które	obecnie	uczą	się	w	gim-
nazjum	 i	 kontynuując	 swoją	
harcerska	przygodę	chodzą	na	
zbiórki	do	podstawówki.	Krą-
żą	jednak	pogłoski,	iż	w	przy-
szłości	w	gimnazjum	i	 liceum	
w	 Koprzywnicy	 powstanie	
drużyna	harcerska.	Jak	będzie	
naprawdę	powinno	okazać	się	
w	przyszłości.	Sądzę	ze	było-
by	 to	 dobre	 rozwiązanie,	 po-
nieważ	młodzież	mogłaby	się	
nauczyć	wielu	nowych	rzeczy,	
a	ci	którzy	byli	w	podstawów-
ce	 harcerzami,	 mogliby	 po	
prostu	nadal	kroczyć	ścieżka-
mi	harcerskich	ideałów.

Anuszka

Od	kilku	tygodni	trwały	intensywne	przygotowania	do	koncertu.	
Młodzieżowa	Orkiestra	Dęta	spotykała	się	codziennie,	
a	jej	repertuar	na	próbach	był	inny	niż	dotychczas.	

Marka Kosiora	i	trudno	im	było	zro-
zumieć,	 że	 jedna	 osoba	 prowadzi	
naukę	 i	 przygotowuje	 orkiestrę	 do	
występów.

W	niedzielę	delegacja	 szwajcar-
ska	 zwiedziła	 Sandomierz,	 Ujazd,	
Klimontów	i	Baranów	Sandomierski,	
a	po	obiedzie	udała	się	w	dalszą	po-
dróż	po	naszym	kraju	do	Warszawy.

jcz
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Po	Mszy	św.	uczniowie	udali	się	
do	 swoich	 szkół,	 gdzie	 odbyły	 się	
uroczyste	 apele,	 w	 których	 wzięli	
udział	 gospodarze	 Miast	 i	 Gminy	
Koprzywnica.	We	wszystkich	szko-
łach	odczytano	specjalny	list,	który	
do	nauczycieli	 i	uczniów	skierował	
wiceprezes	 Rady	 Ministrów	 Prze-
mysław Gosiewski.	 Były	 również	
wystąpienia	 burmistrza	 p.	 Marka 
Jońcy	 w	 Publicznej	 Szkole	 Podsta-
wowej	w	Koprzywnicy,	Gnieszowi-
cach	 i	 Niedźwicach	 oraz	 zastępcy	
burmistrza	p.	Doroty Kruszec – No-
wińskiej	 w	 Zespole	 Szkół	Ogólno-
kształcących	im.	Papieża	Jana	Pawła	
II	w	Koprzywnicy.

W	 otwarciu	 roku	 szkolnego	
uczestniczyło	885	uczniów	oraz	94	
nauczycieli	koprzywnickich	szkół.	

Wszyscy	uczestnicy	uroczystych	
apeli,	jak	również	i	młodzież	mogli	
zauważyć	 spadek	 liczby	 uczniów	
w	 klasach	 pierwszych	 i	 nie	 tylko.	
Spadek	 urodzin	 mocno	 się	 odbija	
w	 skali	 kraju	 oraz	 w	 naszym	mie-
ście	 i	 gminie.	 Niepokojące	 to	 zja-
wisko	 ma	 wszechstronne	 podłoże	
i	będzie	 trwało	niestety	przez	kilka	
lat.	 Z	 danych	 statystycznych	wyni-
ka,	 że	 dopiero	 za	 pięć	 lat	 zacznie	

W	 uroczystych	 apelach	 dyrek-
torzy	 szkół	 przypominali	 uczniom,	
że	 od	 bieżącego	 roku	 nauka	 religii	
w	szkole	jest	przedmiotem,	z	które-
go	ocena	liczyć	się	będzie	do	śred-
niej	 ocen	 ukończenia	 danej	 klasy.	
Szczególne	 znaczenie	 ma	 to	 dla	
uczniów	 klasy	 maturalnej	 Liceum	
Ogólnokształcącego.

Warszawa,	dn.	30	sierpnia	2007	r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Rozpoczyna	 się	nowy	 rok	 szkolny.	 To	wyjątkowy	moment	dla	
wszystkich	 pracowników	 oświaty,	 rodziców,	 a	 w	 szczególności	
uczniów,	w	których	pamięci	na	długo	zapada	symboliczny	„pierw-
szy	dzwonek”.

Szkoła	spełnia	w	dzisiejszym	świecie	wiele	różnorodnych	zadań,	
nie	tylko	edukacyjnych.	Jest	po	rodzinie	jednym	z	pierwszych	miejsc,	
w	którym	uczymy	się	budowania	więzi	międzyludzkich,	przygoto-
wując	się	w	ten	sposób	do	życia	w	społeczeństwie.

Gorąco	zachęcam	Was	Uczniowie	do	wytężonej	pracy,	a	także	
rozwijania	 swoich	pasji	 i	 zainteresowań	pod	 kątem	wymarzonego	
zawodu.	Korzystajcie	z	różnorodnych	możliwości	zdobywania	wie-
dzy.	To	dzięki	niej	możemy	budować	pomyślność	naszej	Ojczyzny	
i	umacniać	jej	pozycję	w	Europie	i	na	świecie.

Rząd	 premiera	 Jarosława	 Kaczyńskiego	 uznaje	 przyszłość	 pol-
skiej	 edukacji	 za	 jeden	z	 głównych	priorytetów	 swojego	działania	
.	 Prowadzimy	 prace	 zmierzające	 do	wyrównywania	 szans	 eduka-
cyjnych	młodzieży	oraz	budowania	szkoły	bezpiecznej,	wolnej	od	
przemocy,	agresji	i	uzależnień.

Uważamy	również,	że	szkole	powinna	zostać	przywrócona	funk-
cja	wychowawcza,	szczególnie	w	zakresie	wychowania	patriotycz-
nego,	co	wzmocni	poczucie	 tożsamości	narodowej	oraz	szacunek	
dla	dobra	wspólnego	i	postaw	społecznych.

Z	okazji	rozpoczynającego	się	nowego	roku	szkolnego	składam	
wszystkim	serdeczne	życzenia	zdrowia	oraz	wytrwałości	w	nauce	
i	jak	największej	satysfakcji	z	osiąganych	wyników.

Z wyrazami szacunku,
Wiceprezes Rady Ministrów

Przewodniczący Stałego komitetu Rady Ministrów
/-/Przemysław Gosiewski

Nowy rok szkolNy 
2007/2008 rozpoczęty

przybywać	uczniów	w	szkołach	i	to	
też	 nie	 w	 jakiś	 zdecydowany	 spo-
sób.	 Od	 dwóch	 lat	 obserwuje	 się	
proces	 zwiększania	 urodzin,	 przez	
poprzednie	 piętnaście	 lat	 przyrost	
demograficzny	rok	rocznie	spadał.	

Cieszy	 natomiast	 fakt,	 że	 dzieci	
i	 młodzież,	 w	 większości,	 dążą	 do	
pogłębiania	swojej	wiedzy,	absolwen-
ci	 szkół	 średnich	 w	 bardzo	 dużym	
procencie	kształcą	się	dalej	w	szko-
łach	wyższych	różnego	typu.	Sprzyja	
temu	rozwój	szkolnictwa	wyższego.	
Jeszcze	dwadzieścia	lat	temu	studen-
tów	 w	 Polsce	 było	 około	 800	 tys.,	
dziś	studiuje	ponad	2,5	mln	młodych	
ludzi.	Dotyczy	to	również	i	naszego	
terenu.	 Młodzież	 jest	 dobrze	 przy-
gotowana	 do	 kontynuowania	 nauki	
w	szkołach	wyższego	stopnia.	Kadra	
pedagogiczna	w	Koprzywnicy,	Gnie-
szowicach	czy	Niedżwicach	posiada	
wykształcenie	 wyższe	 magisterskie,	
ukończone	liczne	kursy	pedagogicz-
ne	 i	 kierunkowe	 podwyższające	 jej	
poziom	wiedzy.	 Są	 one	 gwarantem	
wysokiego	 poziomu	 nauczania	 w	
szkołach.	Problem	w	tym,	by	dzieci	
i	młodzież	chcieli	skorzystać	z	prze-
ogromnej	 wiedzy	 naszych	 nauczy-
cieli	 w	 jak	 największym	 procencie.		
Nauka	to	budowanie	kapitału,	czym	
więcej	 go	 zgromadzę	 w	 początko-

wym	okresie	kształcenia,	tym	więcej	
będę	mógł	ze	swej	wiedzy	korzystać	
w	dorosłym	życiu.	

Dyrekcje	 szkolne	 wraz	 z	 	 	 sa-
morządem	 lokalnym	 zapewniły	
młodym	 ludziom	 wszechstronne	
możliwości	 kształcenia	 i	 rozwo-
ju.	 Tak	 świetnie	 wyposażonej	 pra-
cowni	 komputerowej,	 jaką	 posiada	
Zespół	 Szkół	 Ogólnokształcących	
w	 Koprzywnicy	 i	 Publiczna	 Szkoła	
Podstawowa	w	Niedźwicach,	może	
pozazdrościć	 bardzo	 dużo	 szkół	
w	dużych	miastach	w	Polsce.	Dzie-
ci	 i	młodzież	mają	świetne	warunki	
do	 poznawania	 tajników	 informaty-
ki	 i	 programowania.	 Sale	 sportowe	
w	 Koprzywnicy	 i	 Niedźwicach	 to	
prawdziwe	hale,	w	 	których	można	
uprawiać	 różnorodne	 dyscypliny	
sportu.	Planowana	budowa	stadionu	
szkolnego	w	Niedźwicach	z	kortami	
tenisowymi	i	bieżnią	lekkoatletyczną		
w	pełni	uzupełni	braki	w	tej	dziedzi-
nie	 sportu,	 jakie	 jeszcze	 istnieją	 na	
terenie	naszej	gminy.

Ciekawostką,	 którą	 mogliśmy	
usłyszeć	 we	 wszystkich	 szkołach	
jest	 fakt,	 że	 nasi	 uczniowie	 jesz-
cze	 przez	 kilka	 tygodni	 nie	 będą	
chodzić	 w	mundurkach,	 ponieważ	
nie	 są	 jeszcze	 uszyte.	 Problem	 ten	
niebawem	 zostanie	 rozwiązany	
i	 mieszkańcy	 gminy	 będą	 mogli	
porównać	jak	prezentują	się	ucznio-
wie,	poszczególnych	szkół	w	swych	
nowych	ubiorach.	

Piszący	te	słowa,	bardzo	dobrze	
pamięta	okres	swojej	nauki	w	szkole	
średniej	 w	 Kielcach,	 która	 to,	 jako	
jedyna	 w	 mieście,	 wymagała	 od	
swych	 uczniów	 przychodzenia	 do	
szkoły	w	garniturach	górniczych.	Był	
to	swoisty	rodzaj	munduru	uczniow-
skiego	 i	 każdy	 uczeń	 Technikum	
Geologicznego	 poczytywał	 sobie	
za	zaszczyt	chodzenie	w	mundurze.	
To	nas	nobilitowało	w	oczach	kole-
żanek	i	kolegów	z	innych	szkół.

Mszą św. dziękczynną za pracowników oświaty i uczniów, odprawioną 
przez ks. proboszcza Jerzego Burka w kościele pw. św. Floriana rozpoczęto inaugurację 

roku szkolnego 2007/2008 w Koprzywnicy.

Pierwszy	 dzień	 szkoły,	 jakże	
miły,	wszyscy	uśmiechnięci,	wypo-
częci	 pełni	 zapału	 do	 pracy,	 pełni	
nadziei,	 że	 zrealizują	 swoje	 plany.	
Oby	ten	uśmiech	i	zadowolenie	to-
warzyszył	uczniom	 i	nauczycielom	
na	zakończenie	roku	szkolnego.

Czego	 serdecznie	 życzy	 redak-
cja	naszej	gazety.

szunaj
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy
Dyrektor	szkoły	mgr	Maria	Banaś,
Z-ca	dyrektora	mgr	Mirosław	Kępa.
Grono	pedagogiczne	liczy	33	nauczycieli.
Uczniów	uczęszczających	do	LO	64.
Uczniów	uczęszczających	do	gimnazjum	274.
	I	klasa	LO	wychowawca	mgr	Sławomir	Gołąb		-	uczniów	11,
II	klasa	LO	wychowawca	mgr	Lidia	Skrzynecka	–	uczniów	25,
III	klasa	LO	wychowawca	mgr	Mirosław	Kępa	–	uczniów	28.

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Koprzywnicy im. Władysława Jasińskiego

Dyrektor	szkoły	mgr	Iwona	Kopeć
z-ca	dyrektora	mgr	Elżbieta	Grdeń
Grono	pedagogiczne	liczy	25	nauczycieli.
Uczniów	uczęszczających	do	szkoły	342.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwicach 
Dyrektor	szkoły	mgr	Krzysztof	Chmielowiec
Grono	pedagogiczne	13	nauczycieli.
Uczniów	uczęszczających	90,	w	tym	18	do	klasy	zerowej.

Publiczna szkoła Podstawowa w Gnieszowicach
Dyrektor	szkoły	mgr	Anna	Bednarska
Grono	pedagogiczne12	nauczycieli.
Uczniów	uczęszczających	48,	w	tym	4	do	klasy	zerowej.
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-	 Rośliny	 jednoroczne	 uprawia-
ne	w	pojemnikach	o	tej	porze	roku	
często	przestają	wyglądać	efektow-
nie,	 wyrzucamy	 wtedy	 zawartość	
skrzynek	na	kompost.

-	Rośliny	wieloletnie,	które	zdobi-
ły	balkon,	a	nie	są	odporne	na	mróz	
(np.	 pelargonie,	 fuksje,	 niecierpki)	
przenosimy	do	jasnych	i	chłodnych	
pomieszczeń,	 gdy	 zapowiadane	 są	
pierwsze	 przymrozki.	 Usuwamy	
zaschnięte	 liście	 i	 gałązki,	 a	 pędy	
skracamy	o	dwie	trzecie.	W	styczniu	
i	lutym	z	ich	nowych	przyrostów	bę-
dziemy	mogli	przygotować	rozsadę.

-	Nie	 dokarmiamy	 już	 żadnych	
krzewów	 ani	 bylin,	 aby	 nie	 utrud-
niać	roślinom	przejścia	w	stan	spo-
czynku.	 Możemy	 jedynie	 zastoso-
wać	nawóz	jesienny,	ze	zwiększona	
dawką	potasu,	który	chroni	je	przed	
wymarzaniem	i	jednocześnie	poma-
ga	im	zakończyć	wegetację.

-	 Robimy	 jesienne	 porządki	
w	sadzawce.	Aby	woda	w	zbiorniku	
była	 czysta	 również	 w	 przyszłym	
sezonie,	do	późnej	 jesieni	systema-
tycznie	 usuwamy	wszystkie	 zamie-
rające	części	roślin	oraz	wpadające	
liście.	Chodzi	o	 to,	by	nie	osiadały	
na	dnie	i	nie	gniły.	Warto	też	oczy-
ścić	oczko		z	mułu	i	szlamu,	ale	na	
tyle	ostrożnie,	by	jak	najmniej	zmą-
cić	wodę.	Odławiamy	z	oczek	ryby	
egzotyczne	 i	przenosimy	do	akwa-
rium.	Gatunki	krajowe	jeszcze	żeru-
ją,	więc	nie	musimy	ich	dokarmiać.

-	Pamiętajmy,	że	aby	wrzosy	do-
brze	 rosły,	potrzebują	dużo	słońca,	
umiarkowanej	 ilości	wody	 i	przede	
wszystkim	 kwaśnego	 podłoża	 (od-
czyn	 ph	 3,5-4,5).	 Warto	 je	 też	 na	
zimę	 okryć	 gałązkami	 iglaków,	 bo	
nie	są	w	pełni	odporne	na	mróz.

-	Trawniki	nadal	regularnie	kosi-
my	i	podlewamy.	Jesienią	zwiększa-
my	dawkę	potasu	 i	żelaza,	sprawia	
to,	 iż	 trawniki	 są	 bardziej	 odporne	
na	choroby.

-	W	połowie	miesiąca	wykopuje-
my	bulwy	dalii,	mieczyków	i	cebule	
kosaćców.	Oczyszczamy	i	suszymy	je	
przez	kilkanaście	dni	w	ciepłym	po-
mieszczeniu,	układamy	w	skrzynkach	
z	torfem,	piaskiem	lub	trocinami.	Do	
wiosny	przechowujemy	w	chłodnym	
(5-10	st.C)	i	ciemnym	miejscu.

Wrześniowe porady ogrodnicze

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 promieniach słońca rabata rudbekii, astrów, dostojnych rozchod-
ników olbrzymich w asyście kęp wysokich traw czy złotej nawłoci, zwanych czasami polskimi mimozami. Trudno 
się też oprzeć urokowi wrzosów kwitnących w najróżniejszych odcieniach bieli, różu, fioletu czy czerwieni.

-	 Po	 pierwszych	 przymrozkach	
wykopujemy	 begonie	 bulwiaste,	
dalie	i	pacioreczniki.	Karpy	oczysz-
czamy	i	umieszczamy	w	skrzyniach.	
Przechowujemy	je	najlepiej	w	tem-
peraturze	ok.5	st.	C,	a	pozostałe	w	
5-10	st.	C.

-	 Przesadzamy	 po	 podzieleniu	
kępy	 gatunków	 kwitnących	 późną	
wiosną	i	latem.	Warto	też	przenieść	
na	miejsca	stałe	 ich	sadzonki	przy-
gotowane	na	rozsadnikach.

-	 Przez	 cały	wrzesień	 dzieli	 się	
i	 przesadza	 też	 karpy	piwonii,	 któ-
re	to	już	mają	dobrze	wykształcone	
pąki	na	następny	rok.	Wykopujemy	

je,	 dzielimy	 ostrożnie	 nożem	 lub	
sekatorem,	 a	 sadzonki	 umieszcza-
my	w	nowym	miejscu,	tak	aby	pąki	
znalazły	 się	 nie	 głębiej	 niż	 5	 cm	
poniżej	 powierzchni	 ziemi.	 Rośliny	
posadzone	 zbyt	 głęboko	 nie	 chcą	
kwitnąć.

-	 Wrzesień	 to	 też	 czas	 przesa-
dzania	z	bryłą	ziemi	drzew	i	krzew	
iglastych.	 Najpierw	 rośliny	 podle-
wamy,	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	owo-

cowe	z	tzw.	gołym	korzeniem.	Prze-
kopujemy	glebę	na	głębokość	20-30	
cm,	odchwaszczamy	ją	i	nawozimy	

(	 obornikiem,	 kompostem,	 zie-
mia	liściową	lub	preparatami	w	pły-
nie).	Sadzonki	umieszczamy	ostroż-
nie	 w	 dołkach,	 aby	 nie	 uszkodzić	
korzeni.	Przysypujemy	ziemią	zmie-
szaną	z	torfem.	Podłoże	udeptujemy		
i	formujemy	misę,	wszystkie	rośliny	
obficie	podlewamy.

-	 Cebulki	 bylin	 wiosennych	
(tulipanów,	 narcyzów,	 hiacyntów,	
krokusów)	 warto	 sadzić	 w	 specjal-
nych	plastikowych	 lub	metalowych	
koszyczkach.	 Uchronią	 one	 rośliny	

przed	 gryzoniami.	 Byliny	 najlepiej	
sadzić	w	ziemię	zasobną	w	próch-
nicę,	piaszczysto-gliniastą.	

W	wybranym	 dla	 nich	miejscu	
rozsypujemy	nawóz	wieloskładniko-
wy	w	dawce	50-80	g/m2		

i	 glebę	 przekopujemy.	 Cebulki	
umieszczamy	na	głębokości	równej	
trzykrotnej	ich	wysokości.

-	Systematycznie	wycinamy	cho-
re	i	suche	gałęzie	drzew	i	krzewów,	
przekwitłe	kwiatostany	i	zasychające	
pędy	bylin	a	także	odrosty	korzenio-
we	szczepionych	krzewów,	np.	róż.

Alicja Stępień

MGOKiS	 był	 organizatorem	
dziecięco-młodzieżowego	 pleneru	
malarskiego	„Letnie	impresje”	trwa-
jącego	w	dniach	6-10	sierpnia	2007	
roku.	Opiekunem	artystycznym	była	
pani	 Helena	 Pilecka.	 W	 plenerze	
wzięło	udział	 16	osób,	 stosujących	
różne	techniki:	pastele	olejne,	akwa-
rele,	suchy	pastel,	szkic	węglem.	

Za	 każdym	 razem	 uczestnicy	
malowali	w	 innych	miejscach;	dzie-
ła	 ich	 przedstawiały:	wizerunek	 so-
sny	 (teren	 Publicznego	 Przedszkola	
w	Koprzywnicy),	krajobraz	koprzyw-
nickiego	 zalewu,	 rynek	 widziany	
z	różnych	stron,	Kościół	Matki	Bożej	
Różańcowej,	 Kościół	 św.	 Floriana,	
letnią	łąkę	oraz	martwą	naturę.	Prace	
wszystkich	członków	pleneru	można	
było	oglądać	podczas	wernisażu	dnia	
15	sierpnia.	Wystawa	prac	plastycz-
nych	trwać	będzie	do	31	sierpnia	b.r.	
w	MGOKiS.

Uczestnikami	 plenerów	 malar-
skich	 byli:	 Kasia	 Bodzińska,	 Zuzia	
Ćwik,	 Beata	 Fąfara,	 Tymek	 Gach,	
Patrycja	Kapuścińska,	Paulina	Koło-
dziej,	 Paweł	 Lipa,	 Marysia	 Mazur,	
Anna	 Ossowska,	 Mikołaj	 Pabjan,	
Dorota	Paruch,	Wiktoria	Potyrańska,	
Asia	 Reczek,	 Dominika	 Sarzyńska,	
Marta	Siwecka,	Ola	Witas.							(A.O)

„Letnie impresje”

Młodzi	twórcy	w	trakcie	pleneru	malarskiego

Otwarcie	wernisażu	prac

Prace	młodych	twórców
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Choć	 prace	 polowe	 jeszcze	
nie	ustały,	 koniec	żniw	od	wieków	
stawał	 się	 świętem.	 Zwyczajowo	
dożynki	 łączono	z	dniem	Wniebo-
wzięcia	 Najświętszej	 Marii	 Panny,	
ale	 mogły	 przypaść	 także	 na	 po-
czątek	września,	już	po	sprzątnięciu	
wszystkich	zbóż.

Zgodnie	 z	 wiekową	 tradycją	
19	sierpnia	w	Koprzywnicy	uroczy-
ście	obchodziliśmy	Gminne	Dożyn-
ki.	Obchody	rozpoczęły	się	uroczy-
stymi	 Mszami	 w	 Kościołach	 Matki	
Bożej	 Różańcowej	 i	 św.	 Floriana.	
Do	uświetnienia	tego	dnia	przyczy-
niło	się	wiele	osób:	w	Kościele	św.	
Floriana	zespół	Powiślanie	wykony-
wał	 utwory	 „Plon	 niesiemy	 plon”,	
„Bądź	pozdrowiona”,	 „Łaski	Pełna”	

oraz	 „Matko	 Niebieskiego	 Pana”,	
czytanie	 -Anna Ossowska,	 psalm	
-Edyta Stępień,	modlitwę	wiernych	
przeczytali:	Jolanta Nasternak, Do-
minika Sarzyńska, Marta Siwecka 
i Aleksandra Witas,	 dary	 składały	
Julia Skrzypczak i Julia Olszewska	
wraz	 z	 przedstawicielami	 zespołu	
Powiślanie.	 Nawiązując	 do	 prze-
pięknej	Polskiej	tradycji,	gospodarze	
dożynek	 Jolanta	 Sado	 i	 Mieczy-
sław	Kowalski,	częstowali	wiernych	
obecnych	 w	 kościele,	 chlebem	
wypieczonym	z	mąki	 pochodzącej	
z	 tegorocznych	 zbiorów.	 Gest	 ten	
symbolizuje	 braterstwo,	 przyjaźń	
i	chęć	przyjścia	z	pomocą	drugiemu	
człowiekowi.	 Dobrze	 by	 było,	 aby	
coraz	częściej	te	gesty	towarzyszyły	
nam	 w	 życiu	 codziennym,	 zazna-
czył	ks.	proboszcz	Jerzy	Burek ce-
lebrans	 uroczystości	 kościelnej.	Na	
zakończenie	Mszy	św.	Jola Naster-
nak	deklamowała	wiersz	poświęco-
ny	trudnej	pracy	rolnika.

Na	placu	przy	kościele	św.	Flo-
riana	doszło	do	 spotkania	z	przed-
stawicielami	 parafii	 Matki	 Bożej	
Różańcowej	 i	 wspólny	 korowód	
dożynkowy	udał	się	na	plac	przy	za-
lewie.	W	barwnym	orszaku	dożyn-
kowym	 wzięło	 udział	 17	 sołectw,	
niosąc	dary	tegorocznych	pól:	wień-
ce	 uplecione	 z	 polnych	 zbiorów,	
kosze	z	owocami	i	warzywami	oraz	
chleb.	 Na	 czele	 korowodu	 jechał	
wóz	strażacki,	a	tuż	za	nim	bryczka	
z	gospodarzami:	panią	Jolantą Sado 
z	Sośniczan	i	panem	Mieczysławem 
Kowalskim	z	Łukowca.	

Dożynki	to	jeden	z	najpiękniej-
szych	 dni	w	 roku	 każdego	 rolnika.	
To	radość	i	odpoczynek	po	ciężkiej	
pracy.	 W	 tym	 roku	 ocenia	 się,	 że	
plony	 nie	 są	 najwyższe.	 Rok	 nie-
zwykle	 trudny,	najpierw	silne	przy-
mrozki,	 później	 długotrwała	 susza	
a	 w	 czerwcu	 i	 lipcu	 występujące	
nawałnice	 i	 gwałtowne	 deszcze.	
Nasi	rolnicy	z	tymi	przeciwnościami	
musieli	 sobie	 radzić	 i	 chociaż	 po-
nieśli	olbrzymie	straty	nie	narzekają,	
swoją	ciężką	pracą	zebrali	wszystko	
z	 wdzięcznością	 co	 matka	 ziemia	
urodziła.

Tak	 dawniej	 jak	 i	 dziś	 dożynki	
są	ważne	 dla	wszystkich,	 bo	 przy-
pominają,	że	to	właśnie	dzięki	cięż-

kiej	 pracy	 rolnika	 codziennie	 trafia	
na	stoły	w	naszych	domach	polski,	
pachnący	 chleb.	 Wielu	 ludziom	
trudno	 jest	 docenić	 pracę	 rolnika.	
Zapominają,	 że	 bezpieczeństwo	
człowieka	to	przede	wszystkim	bez-
pieczeństwo	 żywnościowe.	 Praca	
rolnika	 jest	 wciąż	 podstawą	 egzy-
stencji	 ludzkiej,	 nikt	 i	 nic	 tego	 nie	
przekreśli.

Gminne	 Święto	 Plonów	 w	 Ko-
przywnicy	 cieszyło	 się	 dużym	 za-
interesowaniem	mieszkańców	miast	
i	 gminy,	 którzy	 w	 liczbie	 ponad	 2	
tysiące	osób	uczestniczyli	w	obcho-
dach	nad	zalewem.	Przybyłych	go-
ści	serdecznie	witał	burmistrz	Miasta	
i	Gminy	Koprzywnica	Marek Jońca.	
Powitanie	 swoje	 rozpoczął	 od	 po-
dziękowania	czcigodnym	kapłanom	
za	 uroczyste	 Msze	 św.	 dziękczyn-
ne	 za	 plony	 i	 w	 intencji	 rolników.	
Serdeczne	 podziękowania	 zostały	
złożone	na	ręce	ks.	proboszcza		Je-
rzego Burka	z	parafii	pw.	św.	Floria-
na	oraz	ks.	Marka Dziuby	z	parafii	
pw.	 Matki	 Bożej	 Różańcowej.	 Ży-
czył	 również,	 przebywającemu	 w	
szpitalu	 w	 Lublinie	 ks.	 dziekanowi	
Jackowi Staszakowi,	 szybkiego	po-
wrotu	do	zdrowia	i	jak	najszybszego	
powrotu	do	Koprzywnicy.

Gminne Święto Plonów 
„W chłopie żyje i odradza się naród, 

z niego czerpie swą siłę państwo. On naj-
więcej daje, najmniej wymaga. Bez niego 
nie ma i nie może być zdrowego narodu 
i silnego państwa” Wincenty Witos

Koprzywnica 2007
Historia 
dożynek
Dożynki	 to	 żniwiarski	

obrzęd	ludowy,	zamykający	
żniwa,	 stanowiący	 zabytek	
dawnych	 zwyczajów	 sło-
wiańskich,	kiedy	urządzano	
je	celem	zapewnienia	sobie	
urodzaju	na	przyszłość.

Głównym	 momentem	
tej	 uroczystości,	 noszącej	
w	różnych	okolicach	Polski	
różne	 nazwy,	 jest	 wręcze-
nie	 gospodarzowi	 dożynek	
wieńca	 lub	 wianka	 zbo-
żowego.	 Wieniec	 wręcza	
zwykle	 dziewczyna	 zwana	
przodownicą:	przy	wręcza-
niu	go	cała	gromada	żniwia-
rzy	śpiewa	okolicznościowe	
pieśni,	 często	ad	hoc	ukła-
dane	–	przy	podchodzeniu	
do	 dworu	 orszak	 śpiewa	
pieśń	„Plon,	niesiemy	plon”.	
Po	wręczeniu	wianka	nastę-
puje	zabawa	i	uczta.

c.d.	na	str.8

Zespół ludowy „Powiślanie”
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Dożynki
Dziś dożynkowe święto chleba
I victorii  zew nad zalewem
Ulatuje z wiatrem do nieba
Poniesiony radosnym śpiewem

Barwnych wieńców korowód płynie
W złotych kłosach zaklęty trud
Dzisiaj  świętuje w naszej  Gminie
Pracowity, rolniczy lud.

Nowy chleb jak sztandar niesiony
Radość w sercach wszystkich zakwita
Bogu oddał w Kościele pokłony
Teraz na stół ludzi zawita.

A korowód płynie ze śpiewem
Duma płonie na wszystkich obliczach
Teraz tutaj  nad tym zalewem
Świętuje cała okolica.

W chlebie zaklęte łany pszenicy
Serce i  miłość zawierają
Bo tutaj  u nas w Koprzywnicy
Miłość wraz z chlebem wszystkim dają. 

   Maria Gawlikowska

Goście	w	swoich	wystąpieniach	
gratulowali	 mieszkańcom	 tylu	 róż-
norodnych	 wieńców,	 mówili	 jak	
ważne	 staje	 się	 polskie	 rolnictwo,	
życzyli	 dalszego	 rozwoju	 dla	 całej	
gminy	oraz	miłej	atmosfery	podczas	
trwającej	zabawy.

Nadszedł	 czas,	 aby	 rozpocząć	
część	obrzędową	i	biesiadną.	Otwo-
rzył	 ją	 burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	
Koprzywnica	Marek Jońca,	przypo-
minając,	 że	 Koprzywnica	 ma	 swój	
dzień,	 swoje	 święto.	 Gospodarze	
dożynek	 Jolanta Sado	 z	 Sośniczan	
i	 Mieczysław Kowalski	 z	 Łukow-
ca	 przekazali	 na	 ręce	 gospodarza	
Miasta	 i	 Gminy	 chleb	 upieczony	
z	 tegorocznych	 plonów.	 Chleb	 zo-
stał	 upieczony	w	 piekarni	 Państwa	
Cieciurów	w	Błoniu	oraz	w	piekarni	
GS	SCh	w	Koprzywnicy

„Ileż to pracy i modlitwy
W uprawę roli włożyć trzeba
Żeby mieć na stole
Na białym obrusie
Świeży bochen chleba”

Jak	 tradycja	 nakazuje	 -	 nade-
szła	chwila	aby	obśpiewać	wieniec.	
Uczynił	 to	 zespół	 ludowy	Powiśla-
nie	 pod	 kierunkiem	 chórmistrza	
Wiesława Woźniaka,	 który	następ-
nie	 wystąpił	 z	 repertuarem	 utwo-
rów	 ludowych	 z	 naszego	 regionu.	
Występ	 zespołu	 Powiślanie	 nagro-
dzony	został	gromkimi	brawami,	w	
dalszej	 części	 artystycznej	 udział	
wziął	 zespół	 ludowy	 Dwikozianie.	
W	 przerwach	 występów	 zespołów	
ludowych	 słuchaliśmy	 recytowa-
nych	przez	Annę	Ossowską	wierszy	
regionalnej	poetki	Marii	Gawlikow-
skiej	pt.	„Kromka	chleba”	oraz	„Do-
żynki”.

Bardzo	 ciepło	 mieszkańcy	
Koprzywnicy	 przywitali	 przy-
byłych	 gości	 w	 osobach	 posła	
na	 Sejm	 RP	 sekretarza	 stanu	w	
Ministerstwie	 Pracy	 i	 Polityki	
Społecznej	 Haliny Olendzkiej, 
posła	 na	 Sejm	 RP Krzysztofa 
Lipca, przedstawiciela	 wojewo-
dy	 świętokrzyskiego	 dyrektora	
Funduszu	 Europa	 Sławomira 
Pastuszko,	 członka	 zarządu	
świętokrzyskiego	 Urzędu	 Mar-
szałkowskiego	marszałka	Marka 
Kwitka,	 kierownika	 Oddziału	
AriMR	 Waldemara Maruszaka, 
z-cę przewodniczącego	 Rady	

Powiatu Kazimierza Plachimowi-
cza,	 Radnych	 Rady	 Powiatu	 San-
domierskiego,	 wójtów	 ościennych	
gmin:	Łoniowa	-	Szymona Kołacza,	
Klimontowa	-	Ryszarda Bienia	oraz	
dyrektorów	Kopalni	Machów	w	oso-
bach	 Krzysztofa Szarańca	 i	 Anny 
Drozd.	

Burmistrz	Marek Jońca	serdecz-
nie	 przywitał	 	 przewodniczącego	
Rady	 Miejskiej	 w	 Koprzywnicy	
Stanisława Pawlika,	 Radnych	Rady	
Miejskiej	 w	 Koprzywnicy,	 pracow-
ników	Urzędu	Miasta	i	Gminy	oraz	
wszystkich	 zgromadzonych	 miesz-
kańców.	

Gospodarze dożynek
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Pracownicy	Urzędu	Miasta	i	Gminy	ogłosili	wyniki	konkursu	„Piękna	
i	bezpieczna	zagroda	przyjazna	środowisku”,	wręczono	dyplomy	i	nagro-
dy	dla	wszystkich	uczestników	szczebla	gminnego.	

Laureatami		konkursu	zostali:
Jolanta i Ireneusz Gach	–	I	miejsce	(Koprzywnica)
Barbara Wilk	–	II	miejsce	(Gnieszowice)
Halina Sendrowicz	–	III	miejsce	(Gnieszowice)
Urszula Olszewska	–	IV	miejsce	(Świężyce)
Danuta i Adam Bokwa	–	IV	miejsce	(Kamieniec)
Wyróżnienie	otrzymali:
Grażyna Klimczak	 (Ciszyca),	Grażyna Jasińska	 (Koprzywnica),	Urszula 

Jabłońska	(Zbigniewice	Kol.),	Małgorzata Sabat	(Zbigniewice	Kol.),	Agnieszka 
Ambroziak	(Niedźwice),	Marta Siatrak	(Niedźwice),	Dorota Papka	(Beszyce).

Wiele	 emocji	 i	 niezapomnia-
nych	wrażeń	dostarczył	wielobojo-
wy	konkurs	o	 tytuł	„Sołtysa	Roku”,	
składający	się	z	trzech	konkurencji:	
młócka	 cepami,	 bieg	 z	 workiem	
zboża,	 szukanie	 gwoździa	w	 stogu	
siana	.	Tytuł	„Sołtysa	Roku”	przypadł	
w	udziale	p.	Stanisławowi	Drożdżal	
sołtysowi	Gnieszowic.

W	 czasie	 trwania	 konkursów,	
na	 Gminne	 Święto	 Plonów	 przy-
był,	 oczekiwany	 przez	 wszystkich	

zebranych,	 wiceprezes	 Rady	 Mini-
strów	 przewodniczący	 Stałego	 Ko-
mitetu	Rady	Ministrów	Przemysław 
Gosiewski	gorąco	przywitany	przez	
burmistrza	Marka Jońcę	i	owacyjnie	
przyjęty	przez	zebranych	na	dożyn-
kach	mieszkańców	miasta	 i	 	 gminy	
Koprzywnica.	 Wiceprezes	 Rady	
Ministrów	 wygłosił	 przemówienie,	
które	 w	 całości	 publikujemy	 na	
pierwszej	 stronie	 Koprzywnickich	
Pejzaży.

Wiele	 emocji	 dzieciom	 spra-
wiło	 uczestnictwo	w	konkursach	
rozpoznawania	 z	 kłosów	 rodza-
jów	zbóż	i	jedzenia	na	czas	(bez	
pomocy	 rąk)	 oponek	przywiąza-
nych	do	tasiemki.	Duże	trudności	
sprawił	konkurs	wiedzy	o	Gminie,	
którego	 zwycięzcą	 została	 Ania 
Siwa	i	jako	jedyna	poprawnie	od-
powiedziała	na	pytanie	„z	ilu	so-
łectw	składa	się	Gmina	Koprzyw-
nica”.	Poprawna	odpowiedź	to	15	
sołectw	plus	miasto	Koprzywnica	
z	 trzema	osiedlami.	Ania	w	 	 na-
grodę	otrzymała	album	z	rąk	pani	
burmistrz	Doroty Kruszec – No-
wińskiej.

Na	 dożynkach	 nie	 zabrakło	
także	 regionalnych	 smakołyków	
ziemi	koprzywnickiej,	stoły	ugina-
ły	się	od	potraw,	na	których	znaj-
dowały	się:	chleby,	ciasta,	pierogi,	
parowańce,	pyzy,	bigos,	grochów-
ka,	 owoce	 przygotowane	 przez	
lokalną	 społeczność	 wszystkich	
sołectw.

W	trakcie	zabawy	można	było	
posłuchać	występu	zespołów	 lu-
dowych	Powiślanie	i	Dwikozianie,	
koncertu	przy	muzyce	pop-dance	
w	 wykonaniu	 grupy	 Fahrenhein,	
a	na	zakończenie	biesiady	bawić	
się	razem	z	zespołem	Maxim.		

Całość	uroczystości	sprawnie,	
ciekawie	i	z	wysokim	profesjona-
lizmem,	 poprowadziła	 redaktor	
Joanna Serwa z	 tarnobrzeskiego	
„Radia	 Leliwa”,	 które	 sprawowa-
ło	patronat	medialny	nad	naszym	
świętem.

Dodatkową	atrakcją	były	prze-
jażdżki	 dziecięce	 na	 kucykach,	
a	 także	 kiermasze,	 na	 których	
można	 było	 kupić:	 prace	 dzieci	
niepełnosprawnych,	 powstałych	
podczas	warsztatów	 terapii	 zaję-
ciowych,	prace	florystyczne	lokal-
nych	artystów	i	biżuterię	z	kamie-
niem.	Fachowych	porad	udzielali	
w	specjalistycznych	punktach	in-
formacyjnych	 przedstawiciele	
Środowiskowego	Oddziału	Dwo-
ractwa	 Rolniczego	 oraz	 Agencji	
Restrukturyzacji	 i	 Modernizacji	
Rolnictwa.	

Tekst: Alicja Stępień
Marek Jońca, Janusz Czapla

Zdjęcia: Janusz Czapla

Gospodarz Dożynek 2007
- Mieczysław Kowalski z Łukowca

Mieczysław	i	Wioletta	Kowalscy	zamieszka-
li	w	Łukowcu.	

Rodzice	 6	 –ciorga	 dzieci.	 Posiadają	 go-
spodarstwo	 8	 hektarowe	 od	 18	 lat.	 Ich	 go-
spodarstwo	 specjalizuje	 się	 w	 sadownictwie	
i	warzywnictwie.	Uprawiają	pomidory,	ogórki,	
kapustę,	kalafior,	posiadają	 również	sad	 jabło-
niowy	z	różnymi	odmianami	jabłek:	Jonagored,	
Szampion,	Jonagold,	Eliza.	

Gospodyni Dożynek 2007
- Jolanta i Lesław Sado zamieszkali w Sośniczanach 

Jolanta	i	Lesław	Sado	zamieszkali	w	Sośni-
czanach	88.	

Pani	Jola	ma	44	a	pan	Leszek	46	lat.	Rodzice	
17-	 letniego	Piotra.	Posiadają	9	hektarowe	go-
spodarstwo,	które	uprawiają	od	20	lat.	Zajmują	
się	głównie	sadownictwem	(	różne	odmiany	ja-
błek,	moreli,	wiśni),	poza	tym	uprawiają	pomi-
dory,	kapustę,	cebulę.	
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Wystąpienie
sekretarza	stanu	
w	Ministerstwie	
Pracy	i	Polityki	
Społecznej	

Haliny Olendzkiej

Dziękuję	 	 	 serdecznie	
za	 zaproszenie	mnie	 na	 tą	
piękną	 uroczystość,	 na	 to	
wspaniałe	 święto.	 Dzisiej-
sze	święto,	 to	święto	 rado-
ści	dlatego	chcę	powiedzieć	
krótko,	życzę	Wam	Drodzy	
mieszkańcy	 	 Koprzywnicy,	
życzę		Panu		Burmistrzowi,	
aby	wszystkie	zamierzenia,	
o	których	tu	mówiliście	rze-
czywiście	 się	 ziściły.	 Takie	
szanse	 są,	 mamy	 wyjątko-
wy	czas,	mamy	wyjątkową	
okazję	kiedy	możemy	czer-
pać	garściami	z	tego	źródła,	
które	 zwie	 się	 Unią	 Euro-
pejską	i	trzeba	ten	moment	
wykorzystać.

Bardzo		się		cieszę,		że	
Koprzywnica	 	 tak	 	 bardzo	
dobrze	przygotowała	się	do	
czerpania	z	tych	funduszy.	

Życzę,	 	 aby	 	wszystkie	
zamierzenia	 	 się	 	 spełniły,	
gratuluję	 dotychczasowych	
zbiorów	 i	 jeszcze	 raz	 ser-
decznie	dziękuję	za	zapro-
szenie	 na	 Waszą	 uroczy-
stość.	

Dziękuję	bardzo.
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Największym	problemem,	z	 	 któ-
rym	 spotykają	 się	 koprzywniccy	
Policjanci,	 to	 problem	 wynikający	
z	 dewastacji	 mienia	 publicznego,	
kradzieży	jabłek	i	owoców	w	sadach	
oraz	bardzo	duża	ilość	burd	i	awan-
tur	 domowych,	 których	 podłożem	
jest	 nadużywanie	 alkoholu	 przez	
mężów,	 a	 niekiedy	 i	 synów	 w	 ro-
dzinach.	Te	problemy	spędzają	sen	
z	oczu	policjantom	w	Koprzywnicy.	
W	związku	 z	 brakiem	owoców	na	
rynku,	znacznie	wzrosła	ich	cena	w	
stosunku	do	ubiegłego	 roku.	Wielu	
młodych,	niepracujących	osób,	upa-
trzyło	sobie,	w	kradzieżach	owoców,	
łatwy	 dopływ	 gotówki,	 sprzedając	
kradziony	 towar	 w	 skupach	 owo-
ców.	 Trudno	 jest	 złapać	 złoczyńcę	
na	 kradzieży,	 robią	 to	 w	 nocy	 lub	
przed	świtem,	teren	jest	rozległy,	sa-
dów	dużo,	a	policjantów	zbyt	mało.	
Profilaktycznie	 przeprowadzono	
rozmowy	 ze	 wszystkimi	 właścicie-
lami	 skupów	 o	 prowadzeniu	 ewi-
dencji	 osób	 oddających	 owoce	 do	
sprzedaży.	 Uczulono	 skupy	 by	 nie	
skupowały	 jabłek	 od	 nieznanych	
osób.	 	 Teoretycznie	 ze	 złapaniem	
złodzieja	 nie	 powinno	 być	 proble-

mu,	 przecież	 w	 okolicy	 wszyscy	
się	znają	 i	wiedzą	kto	posiada	sad,	
a	kto	nie	powinien	dostarczać	owo-
ców	do	skupu,	bo	nie	ma	z	czego.	
Jednak	 jakaś	 głupia	 zasada	 panuje	
wśród	społeczeństwa,	że	jeżeli	nie	u	
mnie	kradli	to	nie	będę	się	wtrącał,	
to	 nie	 moja	 sprawa.	 Owszem,	 nie	
moja	 sprawa,	 dokąd	 mnie	 bezpo-
średnio	nie	dotyczy,	a	co	zrobić	gdy	
mnie	okradną?

Wiele	 pracy	 to	 rozwiązywanie	
problemów	alkoholowych	w	rodzi-
nie,	tych	interwencji	domowych	jest	
bardzo	 dużo,	 zajmują	 one	 Policji	
masę	 czasu,	 bo	 każda	 interwen-
cja	 musi	 być	 dokładnie	 opisana	
i	 udokumentowana	 dochodzeniem	
w	sprawie.	

Koprzywnicką	 Policję	 cieszy	
fakt,	 że	 w	 bieżącym	 roku	 diame-
tralnie	 spadły	 wykroczenia	 i	 prze-
stępstwa	 związane	 z	 jazdą	 rowe-
rem	 i	 	 prowadzeniem	 samochodu	
po	 spożyciu	 alkoholu.	 Spadek	 jest	
bardzo	 wyraźny.	 Dla	 przykładu:	
w	 całym	 2006	 roku	 dokonano	 58	
zatrzymań	 prowadzenia	 pojazdów	
przez	osoby	będące	pod	wpływem	

alkoholu	(w	tym	2	kobiety),	w	pierw-
szym	półroczu	br.	było	tylko	6	takich	
przypadków.	 Spadek	 jest	 bardzo	
wyraźny,	 to	 cieszy.	 Społeczeństwo	
chyba	zrozumiało,	ile	można	stracić	
jeżdżąc	po	wypiciu	nawet	 jednego	
piwa.	Czy	to	piwo	warte	jest	utraty	
prawa	jazdy,	wysokiej	grzywny,	lub	
utraty	pojazdu	 -	o	 ile	 czyn	 taki	 się	
powtarza?	 Wprowadzenie	 sądów	
„24	godzinnych”,	też	przyczyniło	się	
do	zdyscyplinowania	mieszkańców.	
To	cieszy,	a	jakże	by	było	wspaniale,	
gdybyśmy	w	ogóle	nie	mieli	tego	ro-
dzaju	zdarzeń.

Z	 chwilą	 rozpoczęcia	 roku	
szkolnego	 Policja	 rozpoczyna	 pro-
filaktyczną	pracę	 z	 dziećmi	 i	mło-
dzieżą.	Wzorem	 lat	 ubiegłych	 bę-
dzie	prowadzona	akcja	„Bezpieczna	
droga	do	szkoły”	z	dziećmi	klas	ze-
rowych	 i	 w	 najmłodszych	 klasach	
szkół	 podstawowych.	 Kierownik	
posterunku	 planuje	 również	 prze-
prowadzić	 wśród	 młodzieży	 cykl	
pogadanek	 na	 temat	 szkodliwości	
picia	alkoholu	oraz	zażywania	nar-
kotyków,	 jak	 również	uświadomie-
nie	 im,	 że	 drobne	 kradzieże,	 wy-
muszanie	 pieniędzy	od	młodszych	
kolegów	lub	znęcanie	się	nad	nimi	
podlega	karze.	Za	tego	rodzaju	wy-
kroczenia	i	przestępstwa	można	już	
odpowiadać	od	15	roku	życia.	Sądy	
w	takich	sprawach	są	bardzo	suro-
we,	 przestępstwo	 traktuje	 się	 jako	
rozbój	i	zagrożone	jest	karą	pozba-
wienia	wolności	do	lat	5.

W	 roku	 2005	 na	 terenie	 Ko-
przywnicy	były	próby	rozpowszech-
niania	narkotyków,	szybkie	działanie	
i	 baczna	 obserwacja	 terenu	 spo-
wodowały,	 że	 udało	 się	 zapobiec	
zagrożeniu	 narkotykami.	 Obecnie	
pojawiają	 się	 sygnały,	 że	 są	 próby	
wejścia	 dilerów	 narkotykowych	 na	
nasz	 teren.	 Policja	 pilnie	 śledzi	 ten	
problem	 i	 swoimi	 metodami	 chro-
ni	 Koprzywnicę	 przed	 ich	 wkro-
czeniem.	 Przykrą	 sprawą	 jest	 fakt,	
że	 nasi	 mieszkańcy	 mają	 problem	
z	 wymiarem	 sprawiedliwości	 za	
rozprowadzanie	 narkotyków	 w	 in-
nym	terenie.	Prowadzone	są	postę-
powania	dowodowe	w	stosunku	do	
kilku	osób	przyłapanych	na	handlu	
narkotykami	w	innych	gminach.		

MARZY MI SIĘ POLICJANTKA
Posterunek	Policji	w	Koprzywnicy	liczy	4	funkcjonariuszy,	
którymi	kieruje	kierownik	posterunku	aspirant	Andrzej	Fur-
man.	Pięciu	funkcjonariuszy	Policji,	to	jednak	za	mało	jak	na	
teren,	w	którym	przystało	im	pracować.	By	w	pełni	móc	po-
dołać	obowiązkom,	powinno	ich	być	dziesięciu.	Umożliwi-
łoby	to	wprowadzenie	całodobowego	patrolowania	gminy.

Andrzej	Furman	pracuje	w	policji	17	lat,	od	1	czerwca	2005	r.,	z	chwilą	ukończenia	szkoły	aspirantów	w	Legio-
nowie	sprawuje	funkcję	kierownika,	w	tymże	roku	ukończył	kurs	specjalistyczny	z	kriminologii	w	Szczytnie.

Komisariat Policji w Koprzywnicy informuje:
Posterunek	posiada	numer	telefonu	0-15/ 876 910,

nr	alarmowy	997 
Odbiera	dyżurny	Komendy	Powiatowej	i	natychmiast	powiadamia	

policję	na	terenie	Koprzywnicy	o	zgłoszonym	zdarzeniu.

Posterunek	prowadzi	stałe	dyżury	przez	cały	tydzień,	
łącznie	z	sobotami,	niedzielami	i	świętami	

w	godzinach	od	8.00	do	10.00	i	od	18.00	do	20.00.

W	kontaktach	dotyczących	spraw	osobistych,	
Policja	gwarantuje	pełną	anonimowość.

Poziom	bezpieczeństwa	w	naszej	
gminie	jest	stosunkowo	wysoki,	w	ran-
kingu	powiatowym	plasujemy	się	na	
3	miejscu.	To	zasługa	całego	zespo-
łu	 policyjnego	 i	 tych	 mieszkańców,	
którzy	w	dbałości	o	wspólne	bezpie-
czeństwo	współpracują	 z	 sobą.	Rok	
rocznie	notuje	się	spadek	przestępstw	
związanych	z	włamaniem	i	kradzie-
żą,	 spadek	 ten	wynosi	 rok	 do	 roku	
50	%.	Znacznie	wzrósł	poziom	bez-
pieczeństwa,	w	Koprzywnicy	można	
praktycznie	bez	obaw	wyjść	wieczo-
rem	z	domu,	w	dużych	miastach	jest	
to	ryzykowne.	

Jest	 nadzieja,	 że	wskaźniki	 bez-
pieczeństwa	 znacznie	 wzrosną	
z	 chwilą	 zastosowania	 monitoringu	
w	 newralgicznych	 punktach	 mia-
sta,	 między	 innymi	 nad	 zalewem	
i	w	rynku.	Władze	miasta,	w	osobie	
pana	burmistrza	Marka Jońcy	obie-
cały	 pomoc	 finansową,	 w	 zakupie	
stosownego	sprzętu.	

Udostępnienie	 Domu	 Kultury	
oraz	 planowane	 udostępnienie	 hali	
sportowej	 przy	 ZSO,	 pozwoli	 mło-
dym	ludziom	na	zagospodarowanie	
własnego	wolnego	czasu,	a	to	odcią-
ga	od	głupich	pomysłów.	

W	rozmowie	z	„Koprzywnickimi	
Pejzażami”	 	 kierownik	 posterunku	
asp.	Andrzej Furman	zdradził	nam,	
że	wśród	marzeń	 zawodowych	ma	
dwa	szczególne:

-		pierwsze	 to	 -	 marzy	 mi	 się	
policjantka	 w	 naszych	 szeregach,	
kobieta	w	mundurze	to	skarb	w	roz-
wiązywaniu	 problemów	 małżeń-
skich	 związanych	 z	wykroczeniami	

i	 	 	 przestępstwami	 	 	 popełnianymi	
pod	 wpływem	 alkoholu,	 dotyczą-
cymi	 przemocy	w	 rodzinie.	 Jest	 to	
marzenie	 raczej	 nie	 do	 spełnienia	
bo	w	 całej	 Komendzie	 Powiatowej	
pracują	bodajże	3	 funkcjonariuszki,	
ale	może	kiedyś,	w	przyszłości	mło-
da	dziewczyna	 z	Koprzywnicy	bę-
dzie	chciała	wstąpić	do	Policji	 i	po	
szkoleniu	 wróci	 do	 Koprzywnicy?	
Kto	wie?	Czeka	na	nią	praca,	 rów-
nież	z	dziećmi	i	młodzieżą,	kobiecie	
łatwiej	 jest	dotrzeć	do	 tych	warstw	
naszego	społeczeństwa.

-		drugie	to	-	chciałbym	wprowa-
dzić	całodobowy	dyżur	posterunku,	
do	tego	potrzeba	jest	jednak	dziesię-
ciu	policjantów.	Zrealizowanie	 tego	
marzenia	 będzie	 naprawdę	 trudne,	
na	 brak	 kadr	 w	 Policji	 cierpi	 cały	
kraj.

Aspirant	Andrzej Furman	 prosi	
mieszkańców	 Koprzywnicy	 i	 oko-
licznych	sołectw:

Szanowni Państwo!
Nie bójcie się zgłaszać zdarzeń 

związanych z przestępczością, nie 
bójcie się być świadkami.

Można zastrzec sobie anoni-
mowość. Nie musicie chodzić po 
sądach, można złożyć wyjaśnienie 
u nas. Jeżeli będziemy o przestęp-
cach milczeć, to przestępca będzie 
czuł się bezkarny i będzie to zachętą 
do dalszej jego działalności. O za-
pewnienie bezpieczeństwa w mie-
ście musimy się starać wszyscy. 

Opracował: szunajMłodszy	aspirant	Marek	Stylski,	w	policji	pracuje	20	lat,	od	2000	r.	
pełni	funkcję	dzielnicowego	na	terenie	miasta	i	gminy	Koprzywnica.
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NZOZ ”Medyk”	 istnieje	 od	
2001r.	Mieści	 się	 przy	 ul.	 Szkolnej	
8.	 Pracuje	 od	 godziny7	 do	 18.	 Le-
karze	 przyjmują	 w	 godzinach	 8-
18,	 codziennie	od	poniedziałku	do	
piątku,	w	soboty	w	godzinach	9-11.	
W	 ramach	 Narodowego	 Funduszu	
Zdrowia	pacjenci	otrzymują	wszyst-
kie	usługi	należące	do	podstawowej	
opieki	zdrowotnej:	badania	chorych,	
profilaktykę	 dzieci	 i	 młodzieży,	
USG,	rehabilitację.	Funkcję	dyrekto-
ra	Zakładu	sprawuje	lekarz	medycy-
ny	Marek Majkowski	

W	ośrodku	pracuje	dwóch	spe-
cjalistów	medycyny	 rodzinnej	 oraz	
jeden	specjalista	pediatrii.	Jeden	raz	
w	 tygodniu	 przyjmują:	 specjalista	
okulista,	 radiolog,	 mgr	 psychologii,	
mgr	logopedii.	Dwa	razy	w	tygodniu	
specjalista	 ginekolog,	 codziennie	
stomatolog.	Opiekę	medyczną	spra-
wuje	również	wyspecjalizowany	ze-
spół	 pielęgniarski:	 pielęgniarki	 śro-
dowiskowe,	 szkolne,	d/s.	 szczepień	
i	położna.	Z	usług	Ośrodka	korzysta	
około	3600	stałych	pacjentów	oraz	
wszyscy	przyjezdni,	obcy	pacjenci,	
którzy	 w	 stanie	 zagrożenia	 życia	
mogą	 bezpłatnie	 korzystać	 z	 usług	
lekarzy	 i	 pielęgniarki	 podstawowej	
opieki	 zdrowotnej.	 Ośrodek	 „Me-
dyk”	prowadzi	również	świadczenia	
z	zakresu	rehabilitacji.	Takie	jak:
-	 diadynamik,	jonoforeza,	magnetonik,
-	 krioterapia,	fototerapia,
-	 solux
-	 inhalacje
-	 hipoterapia
-	 masaże	bierne	i	czynne.	

Nie	 ma	 pełnego	 pokrycia	 fi-
nansowego	 usług	 rehabilitacyjnych	
przez	 NFZ,	 dlatego	 też	 pacjenci	
wykupują	 tzw.	 „cegiełki”.	 Z	 zabie-
gów	korzystać	może	każdy	pacjent,	
który	jest	ubezpieczony	i	należy	do	
Świętokrzyskiego	Funduszu	-	na	za-
sadzie	częściowej	odpłatności	(tzw.	
„cegiełki”)	oraz	wszyscy	zaintereso-
wani	w	ramach	pełnej	odpłatności.

W	 planach	 rozwoju	 placów-
ki	 przewiduje	 się	 budowę	 windy	
i	 podjazdów	 dla	 niepełnospraw-
nych,	rozszerzenie	usług	o	kolejnych	
lekarzy	 specjalistów	 (laryngolog,	
reumatolog,	neurolog),	rozszerzenie	
działalności	 hospicjum	 domowego,	
otwarcie	 Poradni	 Onkologicznej	
i	 Leczenia	 Bólu,	 oraz	 zwiększenie	
zakresu	zabiegów	rehabilitacyjnych.

NZOZ	 „Rokitek”	 działa	 od	
01.01.2001r.	 Lokalizuje	 się	 przy	 ul.	
Sportowej	 	 .Jest	 filią	Niepublicznego	
Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	Centrum	
Medycznego	 „Rokitek”	 w	 Sando-

mierzu.	 Pracuje	 w	 godzinach	 7-	 18,	
natomiast	 całodobowo	 czynne	 jest	
Centrum	 Medyczne	 „Rokitek”	 w	
Sandomierzu.	 Świadczone	 są	 usługi	
z	 zakresu	podstawowej	 opieki	 zdro-
wotnej:	 porady	 lekarskie,	 medycyna	
szkolna,	wizyty	 domowe,	 pielęgniar-
stwo	 i	 położnictwo	 środowiskowe,	
profilaktyki	 i	 diagnostyki,	 badania	
podstawowe	 oraz	 badania	 diagno-
styczne	i	laboratoryjne.	Kierownikiem	
Zakładu	 jest	 lekarz	medycyny	 Jacek	
Łabudzki.	W	Ośrodku	pracuje	lekarz	
medycyny	rodzinnej,	lekarz	pediatra,	
lekarz	stomatolog	oraz	wyspecjalizo-
wany	zespół	pielęgniarek	i	położna.

Z	 usług	 zakładu	 korzysta	 4150	
pacjentów.	W	planach	rozwoju	pla-
cówki	przewiduje	się	powiększenie	
bazy	lokalowej.

	W	2002	r.	z	inicjatywy	pracow-
ników	 NZOZ	 „Medyk”	 powstało	
Stowarzyszenie	 na	 Rzecz	 Osób	
z	Chorobą	Alzheimera,	które	utwo-
rzyło	 Zakład	 Opiekuńczo-Leczni-
czy	dla	osób	z	chorobą	Alzheimera.	
Kierownikiem	tego	Zakładu	jest	pani	
mgr	Lucyna	Majkowska

Opiekę	nad	pacjentami	sprawu-
ją:	lekarz	medycyny,	wysoko	wykwa-
lifikowany	 personel	 pielęgniarski,	
specjaliści	 opieki	 długoterminowej,	
asystenci	 osoby	 niepełnosprawnej,	
rehabilitanci,	 terapeuta	 zajęciowy	
oraz	 personel	 pomocniczy.	 Zakład	
liczy	30	pacjentów.	Zasadą	przyję-
cia	do	Zakładu	 jest	 skierowanie	od	
lekarza	rodzinnego.	Specjalne	druki	
dostępne	są	w	Zakładzie	lub	na	stro-
nie	 internetowej	 NFZ.	 Do	 Ośrod-
ka	 przyjmowani	 są	
przede	 	 wszystkim	
pacjenci	 z	 chorobą	
Alzheimera,	 po	 uda-
rach	 do	 rehabilitacji.	
Udzielane	są	konsul-
tacje	 psychiatryczne,	
psychologiczne	 oraz	
sprawowana	 	 	 jest	
opieka	duchowa.	Za-
kład	 tworzy	 również	
wsparcie	obejmujące	
opieką	 całe	 rodziny.	
Zakład	 finansowany	
jest	 z	NFZ,	minimal-
nie	z	opłat	pacjentów	
zagwarantowanych	
ustawą	 oraz	 przez	
dobrowolnych	 dar-
czyńców.	 Aktualnie	
Zakład	 jest	 rozbudo-
wywany	 o	 zaplecze	
rehabilitacyjne,	 ba-
sen	 rehabilitacyjno-
sportowy,	 który	 bę-

dzie	służył	nie	tylko	pacjentom,	ale	
także	lokalnej	społeczności.	

Z	 udzielonych	 informacji	 wy-
nika,	 że	w	 naszym	 społeczeństwie	
najczęstszymi	schorzeniami	z	jakimi	
zgłaszają	się	pacjenci	są:	nadciśnie-
nie	 tętnicze,	 choroba	 wieńcowa,	
choroba	 zwyrodnieniowa	 stawów,	
kręgosłupa	 oraz	 zespoły	 bólowe	
stawów.	 Przyczynami	 tych	 chorób	
są:	niewłaściwy,	niehigieniczny	tryb	
życia,	nieprawidłowa	dieta	bogata	w	
tłuszcze,	palenie	papierosów	i	stoso-
wanie	innych	używek.	Lekarze	zwra-
cają	uwagę,	że	można	już	dostrzec	
choroby,	 które	 aktualnie	 zagrażają	
lub	 będą	 zagrażać	 w	 przyszłości	
naszemu	społeczeństwu.	Są	to:	aler-
gia(wywołana	poprzez	opryski,	kon-
serwanty),	 otyłość	 u	 dorosłych,	 ale	
coraz	częściej	u	dzieci	i	młodzieży,	
co	w	efekcie	zwiększy	ilość	chorują-
cych	na	serce	i	stawy,	coraz	większa	
ilość	 używek	 (alkohol,	 papierosy,	
ale	 i	 leki),	 skrzywienie	 kręgosłupa,	
otyłość(	 jako	wynik	małej	 ilości	 ru-
chu	u	dzieci,	przesiadywania	przed	
komputerem).

Zakłady	 Opieki	 Zdrowotnej	
w	 naszym	 mieście	 pełnią	 pełną	
profilaktyczną	 opieką	 nad	 dziećmi	
i	młodzieżą	szkolną.	Opieka	ta	jest	
stosowana	 poprzez	 badania	 bilan-
sowe,	 szczepienia	 ochronne	 oraz	
badania	lekarskie	w	razie	potrzeby.	
Najczęstszymi	chorobami,	jakie	wy-
stępują	u	naszych	dzieci	i	młodzie-
ży,	 są	 częste	 nawracające	 infekcje	
dróg	oddechowych	i	alergie.	Bezpo-
średnią	przyczyną	tych	zachorowań	
jest	coraz	mniejsza	odporność	dzie-
ci	wynikająca	między	innymi	z	sie-
dzącego	trybu	życia,	coraz	większa	
ilość	alergenów(opryski,	konserwan-
ty,	detergenty),	pożywienie	modyfi-
kowane	chemicznie	i	genetycznie.

Dając	 pod	 rozwagę	 niniejszy	
artykuł	naszym	szanownym	czytel-
nikom	apelujemy	–	Miejcie na uwa-
dze zdrowie swoje, swoich dzieci 
i następnych pokoleń, bo jak pisze 
Jan Kochanowski - 

„Szlachetne zdrowie 
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz.
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
że nic nad zdrowie/... /.” 

Marta Marczewska
Grażyna Milarska

USŁUGI MEDYCZNE 
W NASZYM MIEŚCIE A NASZE ZDROWIE
Na terenie Koprzywnicy działają dwa Niepubliczne Zakłady 
Opieki Zdrowotnej: „Medyk” i „Rokitek” oraz Zakład Opie-
kuńczo-Leczniczy dla osób z chorobą Alzheimera.

Wojtek Sroczyński	urodzony	
13.01.1986	r.	w	Sandomierzu	miesz-
kaniec	Koprzywnicy	debiutuje	swo-
ją	 twórczością	 na	 łamach	 naszego	
miesięcznika.	Poezja	fascynowała	go	
od	dawna,	 lecz	swą	 twórczość	roz-
począł	w	2006	r.	Teksty	pierwszych	
wierszy	 pozostaną	 jego	 tajemnicą,	
ale	 i	 autor	 dzisiejszych	 publikacji	
sprawia	 wrażenie	 osoby	 bardzo	 ta-
jemniczej.	Oto	co	mówi	o	tym,	dla-
czego	zdecydował	się	na	to,	aby	jego	
twórczość	ujrzała	światło	dzienne.

„Dość już chowania głowy w piach i pisania do szuflady, nadcią-
ga bowiem  prawda o otaczającym nas świecie, drugim człowieku 
i ludzkiej egzystencji na tej planecie. Moje wiersze mają charakter 
przestrogi, napawają refleksją a nawet budzą strach, niekiedy śmie-
szą. Publikacja mojej twórczości na łamach „Koprzywnickich Pejza-
ży” traktuję jako wyjście z mroku, ukazanie jak przeżywałem wszyst-
ko to co do tej pory mnie otaczało. Obecnie pracuję nad swoistą 
formą przedstawienia w mojej twórczości roku 2007. Cieszę się, że 
będę mógł prowadzić dział literacki w naszym miesięczniku i z tego 
też miejsca chciałbym zaprosić zainteresowane osoby na spotkania 
z poezją. Spotkania nasze rozpoczną się jesienią tego roku i mam 
nadzieję, że uzyskamy przytulny kącik w budynku Domu Kultury 
dla naszych spotkań”.

WTC: 11 WRZESNIA 2001-PAMIETAJ
Jest	w	roku	jeden	taki	dzień...
Jest	też	taka	godzina...
W	której	na	ziemię	spadł	piekielny	cień...
Tej	daty	tak	łatwo	się	nie	zapomina...

11	września	-	dla	Polski,	popołudniowa	to	była	godzina...
Niby	dzień	zwykły	jak	dzień...
A	nad	Manhattanem	wtedy	zatrzęsła	się	ziemia...
Wszyscy	pytali	wtedy	gdzie	podziewał	się	Bóg?...
Dlaczego	tragedii	człowieka...
Nie	mógł	zapobiec	znów...	

Oto	na	bezchmurnym	niebie...
Stalowy	lecz	zniewolony	ptak...
Sunie	prosto	na	ciebie...
Co	czujesz?	Strach?	Przerażenie?	Czegoś	ci	brak?...

Samolot	uderza	w	Wieże	z	impetem...
Wbijając	na	zawsze	tam	się...
By	pogrzebać	niewinnych	ludzi...	
Dookoła	słychać	tylko	ich	przeraźliwy	krzyk,	lament	i	płacz...	
Zatroskane	twarze	przechodniów...		
I	ich	błagalnej	modlitwy	śpiew...

Tak	wielu	zginęło	wtedy	naszych	braci	i	sióstr...			
Czy	pamiętasz	jeszcze	mój	bracie...
Obietnice,	którą	złożyłeś	sobie	i	Bogu	w	tym	dniu?...
„Memento	Mori”	-	to	motto	obecne	w	naszym	życiu	jest...	
Dziś	–	teraz	–	na	zawsze	–	tu...			
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I.	 Omawiając	 problem	 respek-
towania	praw	dziecka	w	szkole	pod	
uwagę	należy	wziąć	przede	wszyst-
kim	relacje	nauczyciel	-	uczeń,	klimat	
wychowawczy	w	klasie	i	szkole,	wi-
dziany	właśnie	w	tej	perspektywie.

Istnieje	cały	szereg	dokumentów,	
od	Konstytucji	począwszy	na	Statu-
cie	Szkoły	kończąc,	które	formalnie	
chronią	ucznia.

Przypomnieć	 należy,	 że	 prawa	
dziecka,	 to	 prawa	 człowieka,	 a	 te	
najpełniej	 określa	 Konstytucja	 RP.	
Znajduje	się	w	niej	46	praw,	a	tylko	
5	obowiązków.

Przyjrzyjmy	 się	 więc	 tym	 pra-
wom,	które	z	punktu	widzenia	szko-
ły	są	szczególnie	ważne.

Punktem	 wyjścia	 musi	 być	 art.	
30	Konstytucji	RP,	który	stanowi,	że	
„Przyrodzona	

i	niezbywalna	godność	człowie-
ka	 stanowi	 źródło	wolności	 i	 praw	
człowieka	 i	 obywatela.	 Jest	 ona	
nienaruszalna,	 a	 jej	 poszanowanie	
i	 ochrona	 jest	 obowiązkiem	władz	
publicznych”.

Nauczyciel	 jest	 funkcjonariu-
szem	publicznym,	musi	więc	repre-
zentować	 politykę	 państwa.	 Jego	
obowiązkiem	 jest	 więc	 nie	 tylko	
przestrzegać	praw	dziecka,	lecz	tak-
że	nauczyć	go	z	nich	korzystać.	

Art.	 32	 Konstytucji	 mówi,	 że	
„Wszyscy	 są	 wobec	 prawa	 równi.	
Wszyscy	 mają	 prawo	 do	 równego	
traktowania	 przez	 władze	 publicz-
ne”.	 Zapis	 ten	 obliguje	 nauczycieli	
do	sprawiedliwego	i	równego	trakto-
wania	wszystkich	uczniów,	a	 także	
do	tego,	aby	za	to	samo	przewinie-
nie	poniósł	taką	samą	karę.

Art.	 40	 stwierdza:	 „Nikt	 nie	
może	 być	 poddany	 torturom	 ani	
okrutnemu,	nieludzkiemu	lub	poni-
żającemu	traktowaniu.	Zakazuje	się	
stosowania	kar	cielesnych”.	Oznacza	
to,	że	nie	wolno	stosować	jakichkol-
wiek	kar	fizycznych	wobec	dziecka,	
a	 także	 ośmieszać	 go	 czy	 poniżać	
wobec	innych	dzieci.	Jeżeli	nauczy-
ciel	 postępuje	wbrew	 temu	prawu,	
to	 narusza	 jego	 prawa	 człowieka.	
Jeżeli	uczeń	to	robi,	to	tylko	jest	nie-
grzeczny,	 niezdyscyplinowany	 czy	
nawet	 ordynarny,	 ale	 nie	 narusza	
jego	praw,	ponieważ	nie	występuje	
w	roli	funkcjonariusza	społecznego.

Art.	47	brzmi:	„Każdy	ma	prawo	
do	ochrony	prawnej	życia	prywatne-
go,	rodzinnego,	czci	i	dobrego	imie-
nia	 oraz	 do	 decydowania	 o	 swoim	
życiu	osobistym”.	Zapis	ten	w	szkole	
powinien	 być	 szczególnie	 mocno	
przestrzegany.	I	polega	to	nie	tylko	na	
zakazie	przeglądania	osobistych	rze-
czy	 ucznia,	 lecz	 przede	 wszystkim	
dotyczy	poszanowania	jego	czci.	Nie	
wolno	więc	przezywać	ucznia,	wy-
śmiewać	go	ani	z	niego	szydzić.

Zgodnie	z	art.	51	Konstytucji	nikt	
nie	 może	 być	 obowiązany	 inaczej	
niż	 na	 podstawie	 ustawy	 do	 ujaw-
niania	 informacji	 dotyczących	 jego	
osoby.	Każdy	ma	prawo	dostępu	do	
dotyczących	go	urzędowych	doku-
mentów	i	zbiorów	danych.	Oznacza	
to,	 że	 informacje	dotyczące	ucznia	
muszą	 być	 należycie	 chronione	
i	gdy	zajdzie	taka	potrzeba	udostęp-
nione	mu.

Art.	 54:	 „Każdemu	 zapewnia	
się	 wolność	wyrażania	 swoich	 po-
glądów	 oraz	 pozyskiwania	 i	 roz-
powszechniania	 informacji.”	 Nie	
oznacza	 to	 oczywiście,	 prawa	 do	
obsmarowywania	 nielubianych	 na-
uczycieli	 na	 drzwiach	 toalety,	 lecz	
przede	 wszystkim	 możliwość	 wy-
powiadania	 swoich	 sądów	 i	 opinii,	
choćby	na	łamach	szkolnej	gazetki.

Art.	 63	mówi:	 „Każdy	ma	 pra-
wo	składać	petycje,	wnioski	i	skargi	
w	 interesie	 publicznym,	 własnym	
lub	innej	osoby	za	jej	zgodą	do	or-
ganów	 władzy	 publicznej	 oraz	 do	
organizacji	 i	 instytucji	 społecznych	
w	związku	z	wykonywanymi	przez	
nie	zadaniami	zleconymi	z	zakresu	
administracji	publicznej.	(...)”	Uczeń	
ma	 więc	 niezbywalne	 prawo	 do	
składania	petycji,	wniosków	i	skarg	,	
które	dotyczą	jego	kształcenia	i	wy-
chowania.

Art.	70.	1.	Każdy	ma	prawo	do	
nauki.	Nauka	do	18	roku	życia	 jest	
obowiązkowa..	Sposób	wykonywa-
nia	 obowiązku	 szkolnego	 określa	
ustawa.

2.	 Nauka	 w	 szkołach	 publicz-
nych	 jest	 bezpłatna.	 Jest	 to	 jedno	
z	fundamentalnych	praw	człowieka,	
dzięki	 któremu	 może	 on	 uzyskać	
odpowiednie	kompetencje	do	tego,	
aby	zaistnieć	w	społeczeństwie	de-
mokratycznym.

Art.	72.	1.	Rzeczpospolita	Polska	
zapewnia	 ochronę	 praw	 dziecka.	
Każdy	ma	prawo	żądać	od	organów	
władzy	publicznej	ochrony	dziecka	
przed	 przemocą,	 okrucieństwem,	
wyzyskiem	i	demoralizacją.

2.	 Dziecko	 pozbawione	 opieki	
rodzicielskiej	 ma	 prawo	 do	 opieki	
i	pomocy	władz	publicznych.

3.	W	toku	ustalania	praw	dziec-
ka	 organy	 władzy	 publicznej	 oraz	
osoby	 odpowiedzialne	 za	 dziecko	
są	 obowiązane	 do	 wysłuchania	
i	 w	miarę	 możliwości	 uwzględnie-
nia	zdania	dziecka.

Gdy	 więc	 szkoła	 ma	 problem	
z	 dzieckiem,	 a	 nie	można	 uzyskać	
pomocy	ze	 strony	 rodziców,	 to	nie	
można	 za	 to	winić	 ucznia.	On	nie	
powinien	ponosić	 konsekwencji	 za	
to,	jakich	ma	rodziców.

Art.73.	stwierdza,	że	„Każdemu	
zapewnia	 się	 wolność	 twórczości	
artystycznej,	 badań	 naukowych,	
(...)	 nauczania,	 a	 także	 korzystania	
z	dóbr	kultury”.	

Oto	krótki	katalog	praw	dziecka,	
który	 powinien	 być	 bezwzględnie	
przez	nauczycieli	przestrzegany.

Jeżeli	chodzi	o	obowiązki	czło-
wieka	 to	 Konstytucja	 wprowadza	
tylko	 pięć.	 Dziecka	 dotyczą	 nastę-
pujące:

Art.	82.	Obowiązkiem	obywate-
la	 polskiego	 jest	 wierność	 Rzeczy-
pospolitej	Polskiej	oraz	troska	o	do-
bro	wspólne.

Art.	 83.	 Każdy	 ma	 obowiązek	
przestrzegania	prawa	Rzeczypospo-
litej	Polskiej.

Art.	86.	Każdy	jest	obowiązany	
do	dbałości	o	stan	środowiska	i	po-
nosi	odpowiedzialność	za	spowodo-
wane	przez	siebie	jego	pogorszenie.

II.	Konwencja	o	Prawach	Dziec-
ka	 przyjęta	 przez	 Zgromadzenie	
Ogólne	 Narodów	 Zjednoczonych	

dnia	 20	 listopada	 1989	 r.	 (Dz.	 U.	
z	1991	r.	Nr	120,	poz.	526	i	527)	jest	
pierwszym	 dokumentem	 między-
narodowym,	 który	 zawiera	 szeroki	
katalog	praw	dziecka.	Na	szczegól-
ną	 uwagę	 zasługują	 te,	 które	 ściśle	
łączą	się	z	pracą	nauczycieli:

1.	 Prawo	 do	 wyrażania	 poglą-
dów,	 stosownie	 do	 możliwości,	
szczególnie	 w	 sprawach	 dotyczą-
cych	dziecka.

2.	 Prawo	 do	 wypowiedzi	 oraz	
otrzymywania	 i	 przekazywania	 in-
formacji.

3.	 Swoboda	 myśli,	 sumienia	
i	wyznania.

4.	Prawo	do	zrzeszania	się	i	po-
kojowych	zgromadzeń.

5.	Ochrona	prywatności,	w	tym	
korespondencji	i	życia	rodzinnego.

6.	Dostęp	do	informacji	z	różno-
rodnych	źródeł,	ochrona	przed	infor-
macjami	szkodliwymi	dla	dziecka.

7.	 Ochrona	 przed	 wszelkimi	
formami	 przemocy,	 (fizycznej	 czy	
psychicznej),	zaniedbaniem	 	wyko-
rzystaniem	seksualnym.

Pytanie	„co	dzieje	się	z	naszą	
młodzieżą”	najczęściej	zadawane	
zostaje	gdy	młodzi	ludzie	widziani	
są	w	miejscach	gdzie	nie	powinno	
ich	być.	Przystanek,	oberża	oraz	
pobojowisko	 popomowskie	 to	
miejsca	w	Błoniu	gdzie	młodzież	
może	 spędzać	 swój	 wolny	 czas.	
Wbrew	 stereotypowi,	 że	 dzisiej-
sza	młodzież	 staje	 się	coraz	gor-
sza	młodzi	ludzie	z	miejscowości	
Błonie	postanowili	walczyć	o	lep-
sze	jutro.

Teraz	 już	 nie	 chodzi	 tylko	
o	 boisko	 to	 walka	 o	 spełnienie	
marzeń	i	nadziei	na	miejsce	gdzie	
mieszkańcy	 mogliby	 odpocząć.	
16	 sierpnia	 przedstawiciele	 mło-
dzieży	błońskiej	wraz	z	radną	pa-
nią	Anną Paluch	spotkali	się	z	bur-
mistrzem	panem	Markiem Jońcą.	
W	 szeregach	 błońskiej	 gwardii	
stanęli	Marta Ordon, Kinga No-
wacka, Żaneta Nowacka, Adam 
Socha oraz	 Łukasz Łukasiewicz.	
Młodzież	 chciała	 uzyskać	 infor-
macje	 czy	 zgodnie	 z	 	 obietnicą	

8.	 Prawo	 do	 nauki,	 w	 tym	 na-
uczanie	 bezpłatne	 i	 obowiązkowe	
na	poziomie	podstawowym.

9.	Cele	 edukacji,	w	 tym	 rozwi-
janie	 osobowości	 i	 talentów	 dziec-
ka,	 nauczanie	 szacunku	 dla	 praw	
człowieka	i	podstawowych	swobód	
szacunku	 dla	 rodziców	 i	 przygoto-
wanie	 do	 życia	 w	 wolnym	 społe-
czeństwie.

10.	 Prawo	 do	 wypoczynku	
i	 	 czasu	 wolnego,	 uczestnictwo	
w	kulturze.

11.	Ochrona	dzieci	przed	narko-
manią.

12.	Ochrona	 i	 specjalne	 trakto-
wanie	nieletnich	przestępców.

III.	 Prawa	 dziecka	 podlegają	
ochronie	jak	każde	prawo	człowie-
ka.	 Ochronę	 praw	 dziecka	 naru-
szonych	 przestępstwem	 zapewnia	
Kodeks	 Karny,	 ochronę	 dóbr	 oso-
bistych	 zapewnia	 Kodeks	 Cywilny,	
a	 ustawa	 o	 ochronie	 danych	 oso-
bowych	 chroni	 prawo	 nieujawnia-
nia	 danych	 dotyczących	 dziecka	
niepowołanym	do	tego	osobom	jak	
też	prawo	do	zachowania	pewnych	
danych	 prze	 dziecko	 /	 rodziców	
i	nieujawniania	ich	szkole/.

W	 szkole	 mamy	 do	 czynienia	
nie	 z	 dzieckiem,	 a	 z	 uczniem.	 To	

ważne	 rozróżnienie.	 Dziecko	 jest	
sobie	dzieckiem	w	domu,	dla	rodzi-
ców.	Dla	szkoły	jest	uczniem,	czyli	
małym	człowiekiem,	który	ma	obo-
wiązek	uczyć	się,	przestrzegać	regu-
laminu	szkoły	i	słuchać	nauczycieli.

Jest	 oczywiste,	 że	 uczeń	 i	 na-
uczyciel	 nie	 mają	 równych	 praw.	
Ich	role	społeczne	zasadzają	się	na	
istnieniu	tej	nierówności.	Jest	jednak	
faktem,	 że	 każdy	 z	 nich	 ma	 swo-
je	 prawa.	 Jedyny	 drobny	 problem	
polega	na	przestrzeganiu	ich	w	co-
dziennej	 szkolnej	 rzeczywistości.	
Zwłaszcza	na	lekcjach.	A	szczegól-
nie	wtedy,	gdy	coś	idzie	nie	całkiem	
po	nauczycielskiej	myśli.

Jednym	 z	 przejawów	 transfor-
macji	 ustrojowej	 w	 naszym	 kraju	
są	 zmiany	 w	 sferze	 zarządzania	
oświatą.	Ich	rezultatem	jest	znaczą-
cy	wzrost	 autonomii	 szkół,	 roli	 dy-
rektora,	oraz	zwiększony	zakres	sa-
modzielności	nauczycieli.	Mają	oni	
teraz	 możliwości	 bardziej	 twórczej	
i	 elastycznej	 realizacji	 programów	
nauczania,	 a	 także	 nowoczesnego	
podejścia	do	problemu	wychowania	
dziecka.	Miejmy	nadzieję,	 że	w	 tej	
nowej	rzeczywistości	prawa	dziecka	
w	szkole	znajdą	odpowiednie	miej-
sce.

Oficyna MM

powstanie	w	parku	boisko	i	miejsce,	
by	można	 było	 odpocząć	 po	 cięż-
kim	tygodniu	oraz	co	planuje	zrobić	
burmistrz	 ze	 sprawą	 „pobojowiska	
popomowskiego”.	

Sprawa	POM-u	okazała	się	bar-
dziej	 skomplikowana	 niż	 mogło-
by	 się	 to	 wydawać.	 Ośrodek	 ten,	
a	 raczej	 to	 co	 z	 niego	 zostało	 jest	
własnością	 skarbu	 państwa.	 Pan	
Burmistrz	wystąpił	do	sądu	o	odzy-
skanie	 terenów	POM-u	w	 celu	 ich	
skomunalizowania.	Dałoby	to	moż-
liwość	budowy,	być	może	ośrodka,	
w	którym	mieszkańcy	mogliby	zna-
leźć	miejsce	zatrudnienia.	Jednak	to	
są	na	razie	tylko	domysły,	ponieważ	
obraz	przejęcia	tych	terenów	nie	jest	
taki	 kolorowy,	 okazuje	 się	 że	 pro-
ces	 przejęcia	 POM-u	 przez	 gminę	
może	okazać	się	czasochłonny.	Jeśli	
jednak	chodzi	o	teren	parku	tu	ma-
rzenia	młodych	 ludzi	 są	bliższe	 re-
alizacji.	Tworzony	jest	plan	odnowy	
wsi,	dzięki	niemu	mieszkańcy	oraz	
gmina	 będzie	 mogła	 dowiedzieć	
się,	co	można	wybudować	w	parku.	

Bardzo	dobrą	wiadomością,	oka-
zała	się	informacja,	że	pan	Kacz-
marczyk	 zgodził	 się	 wykonać	
pomiary	 geodezyjne	 terenu	 bez-
płatnie	i	w	jak	najkrótszym	czasie,	
co	 może	 znacznie	 przyspieszyć	
prace	 w	 tworzeniu	 planu	 zago-
spodarowania	 tego	 terenu.	Osta-
teczna	decyzja,	jak	będzie	wyglą-
dał	park	w	niedalekiej	przyszłości	
jeszcze	nie	zapadła,	ale	zarówno	
obrazem	 marzeń	 młodzieży	 jak	
i	 planów	 Burmistrza	 jest	miejsce	
z	dwoma	boiskami,	świetlicą	oraz	
ławkami	i	lampami.	Ławki	i	lampy	
to	 chyba	 inicjatywa,	 która	 zosta-
nie	podjęta	przez	Pana	Burmistrza	
z	myślą	o	 zakochanych,	 z	 czego	
również	jesteśmy	zadowoleni.	

Oczywiście	 wszystko	 jest	
jeszcze	 „płynne”,	 lecz	 Pan	 Bur-
mistrz	 zaprosił	 błońską	 gwardię	
na	 spotkanie	 w	 połowie	 wrze-
śnia,	aby	kontynuować	rozmowy	
w	sprawie	parku	i	spełniania	ma-
rzeń	młodzieży	z	Błonia.

Łuk@sik

… bo to marzenia… walczymy o ich spełnienie 

PRAWA DZIECKA 
na progu nowego roku szkolnego



14 Koprzywnickie	Pejzaże

OGŁOSZEN IE
Urząd Miasta i Gminy w 

Koprzywnicy informuje, że 
realizuje program „UCZEŃ 
NA WSI – pomoc w zdobyciu 
wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne zamieszkują-
ce gminy wiejskie oraz gminy 
miejsko – wiejskie”.

Program ten przeznaczo-
ny jest dla dzieci z ustalonym 
aktualnym stopniem niepełno-
sprawności, pobierających za-
siłki pielęgnacyjne, uczących 
się w szkołach: podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych.

Osoby   zainteresowane 
proszone są o zgłaszanie się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Koprzywnicy celem pobrania 
stosowanej dokumentacji.

Termin składania wniosków 
upływa z dniem 30.09.2007 r.

Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy zwraca się z apelem do 
wszystkich interesantów, którzy do tej pory nie wymienili starego do-
wodu na nowy o spełnienie tego obowiązku. Ponadto informujemy, że 
do osób, które nie mogą dotrzeć do urzędu samodzielnie, dojedzie pra-
cownik z wnioskiem. Sytuacje takie należy zgłaszać telefonicznie pod nr 
(0-15) 847 61 33 lub 847 66 02.

Wniosek	o	wymianę	dowodu	osobistego	należy	złożyć	w	pokoju	nr	6	
Urzędu	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica.

Osoba	małoletnia	składa	wniosek	w	obecności	przedstawiciela	usta-
wowego	lub	opiekuna	prawnego.

Do	wniosku	dowodowego	należy	załączyć:
-		dwie	 aktualne,	wyraźne	 fotografie	 o	wymiarach	 4,5	 x	 3,5	 cm	przed-
stawiające	osobę	bez	nakrycia	głowy	i	okularów	z	ciemnymi	szkłami,	
w	taki	sposób,	aby	ukazywały	głowę	w	pozycji	lewego	półprofilu	i	z	wi-
docznym	lewym	uchem,

-		dowód	uiszczenia	opłaty	za	wydanie	dowodu	osobistego	w	kwocie	30	zł,
-		odpis	skrócony	aktu	urodzenia	składają	osoby,	które	nie	wstąpiły	w	zwią-
zek	małżeński,	a	osoby,	które	wstąpiły	w	związek	małżeński	 składają	
odpis	skróconego	aktu	małżeństwa,

-		do	wniosku	nie	dołącza	się	ww.	dokumentów,	jeśli	zostały	sporządzone	
w	tym	samym	urzędzie	stanu	cywilnego,	miejsca	w	którym	osoba	ubie-
ga	się	o	wydanie	dowodu	osobistego,

-		stary	dowód	osobisty	do	wglądu.
Dowód	odbiera	się	osobiście.
Osoba	małoletnia	odbiera	dowód	osobisty	w	obecności	jej	przedsta-

wiciela	ustawowego	lub	opiekuna	prawnego.
Okres	oczekiwania	na	dowód	wynosi	30	dni.

CO MOŻESZ ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

W	Urzędzie	 stanu	Cywilnego	załatwiane	 są	 sprawy	związane	z	 reje-
stracją	urodzeń,	małżeństw	i	zgonów.	Czynności	z	zakresu	rejestracji	stanu	
cywilnego	dokonuje	kierownik	urzędu	stanu	cywilnego	lub	jego	zastępca.

Czynności	te	dokonywane	są	w	formie:
1.	Aktu	stanu	cywilnego.
2.	Decyzji.
3.	Postanowień.

Zasady sporządzania aktów stanu cywilnego
Akty	urodzenia,	małżeństwa	oraz	zgonu	sporządza	się	oddzielnie	dla	

każdego	rodzaju	aktu.

Akt urodzenia
Akt	urodzenia	dziecka	należy	zgłosić	w	ciągu	14	dni	od	dnia	urodze-

nia.	Do	zgłoszenia	urodzenia	dziecka	są	zobowiązani:
1.	Ojciec	dziecka	albo	matka,	jeżeli	jej	stan	na	to	pozwala,	albo	inna	osoba	
obecna	przy	porodzie,

2.	Lekarz	albo	położna.

APELUJEMY! PRZYPOMINAMY! INFORMUJEMY!
Jeżeli	urodzenie	dziecka	nastąpiło	w	zakładzie	opieki	zdrowotnej,	do	

zgłoszenia	urodzenia	jest	obowiązany	zakład	opieki	zdrowotnej.
Akt	urodzenia	sporządza	się	na	podstawie	pisemnego	zgłoszenia	uro-

dzenia	dziecka	wystawionego	przez	 lekarza,	położną	 lub	zakład	opieki	
zdrowotnej.	Osoba	zgłaszająca	urodzenie	dziecka,	którego	rodzice	pozo-
stają	w	związku	małżeńskim,	przedstawia	odpis	 skrócony	aktu	małżeń-
stwa,	matka	dziecka,	która	nie	pozostaje	w	związku	małżeńskim	przedsta-
wia	swój	odpis	skrócony	aktu	urodzenia.	

Nie	wymagany	jest	odpis	skrócony	aktu	małżeństwa	rodziców	lub	odpis	
skrócony	aktu	urodzenia	matki	dziecka,	 jeżeli	akt	 ten	został	sporządzony	
w	tym	samym	urzędzie,	w	którym	sporządzany	jest	akt	urodzenia	dziecka.

Zawieranie małżeństwa i akt małżeństwa.
1.	Zawarcie	małżeństwa	następuje	w	urzędzie	stanu	cywilnego	wybranym	
przez	osoby	zamierzające	wstąpić	w	związek	małżeński.

2.	Przed	Duchownym	osoba	zamierzająca	zawrzeć	małżeństwo	jest	obo-
wiązana:

-		przedstawić	kierownikowi	USC	dokument	stwierdzający	tożsamość	oraz	
złożyć	skrócony	akt	urodzenia,	a	także	dowód	ustania	lub	unieważnie-
nia	małżeństwa	jeżeli	pozostawała	poprzednio	w	związku	małżeńskim,

-		złożyć	pisemne	zapewnienie,	że	nie	wie	o	istnieniu	okoliczności	wyłą-
czających	zawarcie	małżeństwa,

-		złożyć	zezwolenie	na	zawarcie	małżeństwa,	jeżeli	tego	wymagają	prze-
pisy	Kodeksu	rodzinnego	i	opiekuńczego	(osoby	niepełnoletnie).
Dodatkowo	osobom	zamierzającym	zawrzeć	małżeństwo	tzw.	konkor-

datowe,	kierownik	USC	wydaje	zaświadczenie	stwierdzające	brak	okolicz-
ności	wyłączających	zawarcie	małżeństwa	oraz	treść	i	datę	złożonych	przed	
nim	oświadczeń	w	sprawie	nazwisk	przyszłych	małżonków	i	ich	dzieci.	Za-
świadczenie	traci	moc	po	upływie	trzech	miesięcy	od	dnia	jego	wydania.

Duchowny,	 przed	 którym	 zawierany	 jest	 związek	małżeński	 podle-
gający	prawu	wewnętrznemu	kościoła,	albo	 innego	związku	wyznanio-
wego,	nie	może	przyjąć	oświadczeń	bez	uprzedniego	przedstawienia	mu	
zaświadczenia	stwierdzającego	brak	okoliczności	wyłączających	zawarcie	
małżeństwa,	sporządzonego	przez	kierownika	USC.

Niezwłocznie	po	złożeniu	oświadczeń,	duchowny	sporządza	zaświad-
czenie,	że	oświadczenia	zostały	złożone	w	jego	obecności,	które	przeka-
zuje	do	USC	przed	upływem	pięciu	dni	od	zwarcia	małżeństwa.	Na	tej	
podstawie	kierownik	USC	sporządza	akt	małżeństwa.	Jeżeli	małżeństwo	
zostaje	 zawarte	 przed	 kierownikiem	USC,	 akt	małżeństwa	 sporządzany	
jest	niezwłocznie	po	jego	zawarciu.

Akt zgonu.
Zgon	osoby	należy	zgłosić	w	ciągu	3	dni	od	dnia	zgonu.	Do	zgłoszenia	

zgonu	są	zobowiązani	w	kolejności:
-		małżonek	lub	dzieci	zmarłego,
-		najbliżsi	krewni,
-		osoby	zamieszkałe	w	lokalu,	w	którym	nastąpił	zgon,
-		osoby,	które	były	obecne	przy	zgonie,
-	 administrator	domu,	w	którym	nastąpił	zgon.

Akt	zgonu	sporządza	się	na	podstawie	karty	zgonu	wystawionej	przez	
lekarza.

Projekt	 ten,	 współ-
finansowany	 ze	 środ-
ków	Ministerstwa	Pracy	
i	 Polityki	 Społecznej	
w	 ramach	 Rządowego	
Programu	 –	 Fundusz	
Inicjatyw	 Obywatel-
skich,	 realizowany	 jest	
przez	 Ośrodek	 Promo-
wania	 Przedsiębiorczo-
ści	w	Sandomierzu.	Jego	celem	jest	
pobudzenie	 i	 przygotowanie	 mło-
dzieży	wiejskiej	powiatu	sandomier-
skiego	(w	warsztatach	udział	wzięła	
również	młodzież	 z	ZSR	w	Moko-
szynie,	ZSGiH	w	Sandomierzu,	ZSP	
w	 Klimontowie)	 do	 aktywności	 na	
rzecz	 swojego	 środowiska	 poprzez	
dostarczenie	 wiedzy	 i	 praktycz-
nych	umiejętności	w	czasie	szkoleń	
i	 konferencji,	 projektowanie	 przez	
młodzież	 własnych	 pomysłów	 na	
aktywność	 społeczną	 wraz	 z	 ich	
prezentacją,	a	także	wydanie	publi-
kacji	dla	młodych	liderów.	W	miej-
scowości	leżącej	w	Górach	Święto-
krzyskich	 przez	 trzy	 dni	 22	 osoby	
uczestniczyły	w	 intensywnych	wy-
kładach	prowadzonych	przez	panią	
Katarzynę	Dziubę-Owsiankę,	Annę	
Frańczak	 i	 Piotra	 Korpysza.	 Zaję-
cia	 podzielone	 były	 na	 7	 bloków	
tematycznych	 m.in.:	 zarządzanie	
własnymi	 zasobami,	 poznawanie	
siebie	w	roli	 lidera,	efektywność	 li-
dera	 w	 	 procesie	 komunikowania,	
cechy	dobrego	zespołu	itp..	Pozna-
liśmy	także	kilka	projektów	zrealizo-
wanych	 przez	 lokalne	 organizacje	
dzięki	 aktywności	 obywatelskiej.	
Warsztaty	 były	 prowadzone	 nie	
tylko	 w	 sposób	 profesjonalny,	 ale	
również	 oryginalny,	 ciekawy	 i	 kre-
atywny,	 co	pozwalało	uczestnikom	
łatwiej	 przyswoić	 tak	 duży	 i	 jakże	
potrzebny	 zasób	 wiedzy.	 Jednak	
projekt	ten	nie	kończy	się	na	warsz-
tatach	–	ma	on	swój	ciąg	dalszy.	We	
wrześniu	 i	 październiku	 odbędą	
się	 warsztaty	 w	 szkołach	 na	 temat	
aktywności	 społecznej.	 Młodzież	
uczestnicząca	w	warsztatach	będzie	
miała	 również	 praktyczne	 zadanie	
do	wykonania	między	warsztatami	
–	 zaaranżowanie	 przedsięwzięcia	
na	 rzecz	 pobudzenia	 aktywności	

społecznej	w	 swojej	miejscowości.	
Zostanie	również	opracowany	i	roz-
dystrybowany	„Poradnik	młodego	li-
dera	wiejskiego”.	Na	koniec	zaś,	już	
w	grudniu,	odbędzie	się	konferencja	
zamykająca	 i	 podsumowująca	 cały	
projekt.	Nie	bez	 znaczenia	 jest	 też	
fakt	że	wyjazd	i	udział	w	zajęciach	
był	bezpłatny.	

Bez	 wątpienia	 działania	 tego	
typu	 są	 bardzo	 ważne	 i	 potrzeb-
ne	dla	młodych	ludzi	ze	środowisk	
wiejskich,	 którzy	 niedługo	 przejmą	
inicjatywę	kreowania	naszej	rzeczy-
wistości.

Marta Ordon

„Inwestycja w przyszłość”

 

W dniach 22-24.08.2007 młodzież z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy uczestniczy-
ła w warsztatach pod tytułem „Ja w roli lidera” w ramach pro-
jektu „Akademia aktywności młodzieży wiejskiej”. W	

poprzednim	
numerze,	 na	 łamach	
naszego	miesięcznika,	burmistrz	
Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	Marek	
Jońca	informował	w	swoim	wywia-
dzie	 o	 skutecznej	 walce	 z	 dziki-
mi	 wysypiskami	 śmieci.	 Burmistrz	
zwracał	 się	 z	prośbą	do	mieszkań-
ców	 o	 	 	 	 poszanowanie	 przyrody,	
o	zwiększenie	troski	o	ochronę	śro-
dowiska	oraz	o	estetykę	i	piękno	na-
szego	Miasta	i	Gminy.	Pracownikom	
Gminy	 udało	 się	 zlikwidować	 17	
dzikich	wysypisk	śmieci,	wydawało	
się,	że	 idzie	ku	 lepszemu.	Okazuje	
się	jednak,	że	stare	nawyki	pokutują	
wśród	mieszkańców.	

Nie	mam,	co	zrobić	ze	śmiecia-
mi	 to	 wyrzucam	 je	 tam	 gdzie	 po-
padnie.	Przy	drodze,	w	lesie	na	łące	
-	 to	 skandal!	 Dlaczego	 niszczymy	
nasz	wizerunek?	

Dlatego	też	prosimy	mieszkańców	
Miasta	i	Gminy	–	nie	bądźcie	obojętni	
wobec	poczynań	wandali	mieszkają-
cych	wśród	nas.	Nie	tolerujmy	cham-

s t w a .	
Jeżeli	 wiesz,	
kto	wyrzuca	śmieci	po-
wiadom	pracowników	Urzędu	Gminy	
lub	Posterunek	Policji	w	Koprzywnicy.	
Urząd	i	policja	gwarantuje	anonimo-
wość	powiadamiającemu.	Nie	jest	to	
donosicielstwo,	 bo	przecież	 gdybym	
ja	 przyjechał	 i	 na	 kogoś	 pole	 lub	
ogród	wyrzucił	śmiecie	to	od	razu	po-
dałbyś	mnie	do	sądu.	Przecież	tereny	
gminne	to	również	i	nasza	własność,	
własność	 wspólna,	 dlatego	 tym	 bar-
dziej	godna	ochrony.

Od	nas	wszystkich	zależy,	czy	w	
Koprzywnicy	i	okolicy	znikną	dzikie	
wysypiska	śmieci,	czy	nasza	okolica	
będzie	 schludna	 i	 zadbana.	 Zale-
ży	 to	od	władz	Gminy	jak	również	
w	 dużym	 stopniu	 od	 wszystkich	
mieszkańców.	

SKANDAL! SKANDAL! SKANDAL!!! NIE      PRZECHODŹ 
OBOJĘTNY, GDY WANDAL 
NISZCZY NASZ WYGLĄD 

Kilka	dni	temu	nieznani	spraw-
cy	 zniszczyli	 wystrój	 przed	 Do-
mem	Kultury.	Gdy	nic	się	tam	nie	
działo	było	wszystko	w	porządku,	
ale	od	chwili,	kiedy	Dom	Kultury	
działa	 i	 tętni	 życiem,	 komuś	 to	
nie	 pasuje	 i	 stara	 się	 zniszczyć	
to,	co	 inni	z	 takim	trudem	robią.	
Kto	namawia	pijanych	mieszkań-
ców	Koprzywnicy,	aby	wchodzili	
do	Domu	Kultury	 i	 prowokowali	
awantury,	kto	namawia	niepełno-
sprawnych	do	zakłócania	 imprez	
odbywających	 się	w	Domu	Kul-
tury?	Taka	krecia	robota	to	praw-
dziwe	chamstwo,	a	z	chamstwem	
najwyższy	czas	skończyć.	Będzie-
my	z	nim	walczyć	wszystkimi	do-
stępnymi	metodami.	

Dziś	 na	 łamach	 naszego	
miesięcznika	 prosimy	 Policję	 w	
Koprzywnicy	–	zainteresujcie	się	
takimi	przypadkami.	Koprzywni-
ca	ma	800	 lat	 tradycji	miejskiej,	
mało	miast	w	naszym	kraju	może	
się	 poszczycić	 tak	wspaniałą	hi-
storią,	bądźmy	dumni	z	tego	tytu-
łu	i	nie	dopuszczajmy	do	skanda-
li,	bo	to	przecież	takie	chamskie	
nie	przystające	do	XXI	wieku.
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W	grupie	III	A	klasy	Zryw	Zbi-
gniewice	 wygrał	 na	 wyjeździe	
z	GKS	 Szydłów	2:1,	w	drugiej	 ko-
lejce	 na	własnym	 stadionie	 zremi-
sował	z	GKS	Łoniów	1:1	a	w	trze-
ciej	 kolejce	 wygrał	 wyjazdowy	
mecz	 z	 Polesiem	 Wiązownica	
3:0.	W	ostatnim	meczu	 rozgrywa-
nym	 w	 dniu	 9	 sierpnia	 Zryw	 grał	
w	 Rytwianach	 z	 tamtejszą	 Basztą	
gromiąc	rywali	8:0.	Był	to	niezwy-
kle	 udany	 rewanż,	 za	 przegrany	
15	 sierpnia	 mecz	 w	 Rytwianach,	
w	ramach	Pucharu	Polski	5:4.

	W	IV	grupie	Koprzywianka	Ko-
przywnica	rozgromiła	u	siebie	Ester	
Wojciechowice	 7:1	 oraz	 wygrała	
mecz	drugiej	 kolejki	w	Sandomie-
rzu	pokonując	tamtejszego	Hutnika		
1:0.	 Koprzywianka	 jest	 faworytem	
w	 tej	 grupie	 rozgrywek	 i	po	cichu	
wszyscy	kibice	z	Koprzywnicy	wie-
rzą,	że	ich	zespół	po	roku	przerwy	
awansuje	do	klasy	okręgowej.

Nowo	 wybrany	 prezes	 klubu	 p.	
Marian	Słabowski	jak	i	trener	drużyny	
mgr	Wojciech	Ciach	 liczą,	 że	 runda	
jesienna	będzie	obfitować	w	ciekawe	
pojedynki	i	umożliwi	KS	Koprzywian-
ce	włączenie	się	w	rundzie	wiosennej	
do	walki	o	pierwsze	miejsce.

15	sierpnia	Koprzywianka	zmie-
rzyła	się	w	I	rundzie	Pucharu	Polski	
z	 rywalem	 grupowym	Huraganem	
Wilczyce	 wygrywając	 na	 wyjeź-
dzie	 3:2.	W	 drugiej	 rundzie	 prze-
ciwnikiem	 naszego	 zespołu	 miała	
być	 drużyna	GKS	 Świniary,	 goście	
przyjechali	 na	mecz	w	 pięciooso-
bowym	składzie	i	sędzia	zmuszony	
został	 do	 odgwizdania	 walkoweru	
dla	Koprzywianki	3:0.

Poniżej	publikujemy	terminarz	rozgrywek	rundy	jesiennej	naszych	zespołów

16	września	–	Koprzywianka	–	Stal	Kunów,	Zryw	–	Piast	Osiek,
23	września	–	ŁKS	Łagów	–	Koprzywianka,	Strzelec	Chroberz	–	Zryw,
30	września	–	Koprzywianka	pauzuje,	Zryw	–	Świt	Działoszyce,
7	października	–	Polvat	Szwarszowice	–	Koprzywianka,	GKS	Koniemłoty	–	Zryw,
14	października	–	Koprzywianka	–	Arka	Pawłów,	Zryw	–	Piast	Stopnica,
21	października	–	GKS	Iwaniska	–	Koprzywianka,	Sokół	Jachimowicw	–	Zryw,
28	października	–	Koprzywianka	–	Kamienna	Brody,	Zryw	–	Klimontowianka,
4	listopada	–	Huragan	Wilczyce	–	Koprzywianka,	Źródło	Solec	Zdrój	–	Zryw,
11	listopada	–	Zryw	–	Jawornik	Gorzków

Autor: Błażej Beksiński

Tabela rozgrywek III gr. klasy A

Miejsce Nazwa Mecze Pkt. Z R P Bramki

1. Źródło Solec Zdrój 4 12 4 0 0 13-1
2. Zryw Zbigniewice 4 10 3 1 0 14-2
3. Klimontowianka Klimontów 4 8 2 2 0 7-3
4. Sokół Jachimowice 4 6 2 0 2 5-5
5. Piast Osiek 4 6 1 3 0 8-2
6. Baszta Rytwiany 4 6 2 0 2 7-13
7. GKS Łoniów 4 5 1 2 1 2-4
8. Strzelec Chroberz 4 4 1 1 2 3-6
9. Piast Stopnica 4 4 1 1 2 6-6

10. Jawornik Gorzków 3 4 1 1 1 3-3
11. Polesie Wiązownica 4 3 1 0 3 4-11
12. GKS Szydłów 3 2 0 2 1 4-5
13. GKS Koniemłoty 4 1 0 1 3 4-9
14. Świt Działoszyce 2 0 0 0 2 0-10

Tabela rozgrywek IV gr. klasy A

Miejsce Nazwa Mecze Pkt. Z R P Bramki

1. Koprzywianka Koprzywnica 3 9 3 0 0 11-1
2. Stal Kunów 3 9 3 0 0 9-4
3.  ŁKS Łagów 3 7 2 1 0 9-1
4. Arka Pawłów 3 6 2 0 1 7-4
5. Polvat Szwarszowice 3 4 1 1 1 3-3
6. GKS Iwaniska 2 3 1 0 1 2-4
7. Hutnik Sandomierz 3 1 0 1 2 2-4
8. Cukrownik Włostów 3 1 0 1 2 1-5
9. Huragan Wilczyce 2 1 0 1 1 1-3
10. Kamienna Brody 2 1 0 1 1 1-6
11. Ester Wojciechowice 3 0 0 0 3 3-14

Piłka nożna

W	 niedzielne	 deszczowe	 po-
południe	 około	 dwustu	 najwier-
niejszych	kibiców,	przybyło	na	ka-
meralny	 stadion	 Koprzywianki	 by	
kibicować	 swojej	 drużynie.	 Nasz	
zespół	zmierzył	się	z	szóstą	drużyną	
w	 tabeli	 Cukrownikiem	Włostów.	
Faworytem	 spotkania	 była	 druży-
na	 z	 Koprzywnicy,	 lecz	 wszyscy	
zadawali	 sobie	pytanie	 czy	w	 tak	
fatalnych	 warunkach	 przypadek	
nie	 zadecyduje	 o	wyniku	meczu.	
Przez	 pierwsze	 piętnaście	 minut,	
obie	drużyny	rozpoznawały	się	na-
wzajem	i	z	trudem	dostosowywa-
ły	się	do	anormalnych	warunków.	
Boisko	po	kilkudniowych	opadach	
było	bardzo	śliskie,	na	dodatek	pół	
godziny	przed	meczem	rozpadało	
się.	W	 tych	warunkach	 nietrudno	
było	nabawić	się	kontuzji,	a	i	piłka	
była	trudna	do	opanowania,	raz	po	
raz	wpadając	w	poślizg.	

Po	piętnastu	minutach	gry	za-
rysowała	 się	 wyraźna	 przewaga	
naszego	 zespołu,	 Koprzywianka	
przeprowadziła	kilka	groźnych	ata-
ków,	lecz	goście	w	miarę	mądrze	
bronili	dostępu	do	własnej	bramki.	
Przed	kapitalną	okazją	w	33	minu-
cie	 znalazł	 się	 Mrozik,	 lecz	 jego	
strzał	 minimalnie	 minął	 światło	
bramki.		Po	około	35	minutach	gra	
jakby	się	wyrównała.		W	38	minu-
cie	Cukrownicy	egzekwowali	rzut	
wolny	 bezpośrednio	 sprzed	 linii	
pola	karnego,	strzeloną	mocno	pił-
kę	wybił	na	korner	Waszczyk,	za-
pobiegając	utracie	bramki.	Była	to	
najlepsza	okazja	gości	w	pierwszej	
połowie	do	strzelenia	gola.	

Minutę	 później	 nasz	 zespół	
przeprowadził	składną	akcję		i	bro-
niąc	się	przed	utratą	bramki	obro-
na	 gości	 wybija	 piłkę	 na	 korner.	
Świetne	dośrodkowanie	na	głowę	
Lipca	 i	 jest	 tak	 długo	 oczekiwa-
ny	gol	1:0	dla	Koprzywianki.	 Tuż	
przed	 końcem	 pierwszej	 połowy	
mogło	być	2:0,	niestety	nie	każdą	
stuprocentową	 okazję	można	 za-
mienić	w	bramkę.	Tym	razem	na-
leży	winić	warunki	atmosferyczne.	
Na	 przerwę	 schodzimy	 z	 jedno-
bramkową	przewagą.

Organizatorzy	spotkania	przy-
gotowali	 miłą	 niespodziankę	 dla	
kibiców,	 którzy	 wykupili	 bilet	 na	
mecz,	 losując	w	przerwie	meczu	
pamiątkowy	 szalik	 reprezentacji	
Polski,	 z	 meczu	 eliminacyjne-
go	 do	 ME	 2008	 rozgrywanego	
w	 Kielcach	 -	 Polska	 :	 Armenia.	
Szczęśliwym	zdobywcą	tej	cennej	
pamiątki	został	p.	Dariusz	Tykasiń-
ski,	były	junior	KS.	Koprzywianki,	
posiadacz	 szczęśliwego	 biletu	
o	 	 numerze	 44.	 Organizatorzy	
zapewniają,	że	w	przyszłych	me-
czach	również	będą	do	wygrania	
piłkarskie	gadżety.

Po	przerwie	obraz	gry	nie	uległ	
większej	zmianie,	goście	nie	stwa-
rzali	zagrożenia	dla	naszej	bramki,	
a	nasi	piłkarze	przeprowadzili	kila	
składnych	akcji,	po	których	w	65	
i	80	min.	gry	bramki	strzelił	Gaw-
roński.	Wynik	3:0	nie	odzwiercie-
dla	przebiegu	gry,	gdyby	nie	trud-
ne	warunki	atmosferyczne	rezultat	
mógłby	być	znacznie	wyższy.	

O	 wartości	 naszego	 zespołu	
przekonamy	się	16	września	pod-
czas	spotkania	Koprzywianki	z	wi-
celiderem	rozgrywek	Stalą	Kunów.	
Te	 dwa	 niepokonane	 dotychczas	
zespoły	rozegrają	spotkanie	o	pry-
mat	w	grupie	IV.

*		*		*
KS	Koprzywianka	–	Cukrownik	

Włostów	3:0
Bramki	 zdobyli	 –	 40	min.	 Li-

piec,	65	i	80	min.	Gawroński.
Mecz	 sędziowali	 panowie	

Rafał	 Borek	 –	 główny,	 na	 liniach	
Rafał	 Dziama	 i	 Daniel	 Krajewski	
z	Ostrowca	Świętokrzyskiego.

Skład	KS.	Koprzywianka:
Sebastian	 Waszczyk,	 Konrad	

Pyszczek	 –	 kapitan,	 Paweł	 Zwol-
ski,	 Wojciech	 Gołębiowski,	 Da-
wid	Grdeń,	Witek	Mrozik,	Adrian	
Piętkowski,	 Wojciech	 Gawroński,	
Wojciech	 Piątek,	 Damian	 Lipiec,	
Daniel	Kuciński	(od	46	min.	Woj-
ciech	Ciach).	

szunaj

KS. Koprzywianka – Cukrownik Włostów

Piłkarze naszego regionu zainaugurowali w dniu 19 sierpnia 
rozgrywki o mistrzostwo klasy A Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. 



WIEŚCI ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Wakacyjne wspomnienia

Wakacje	są	czasem	odpoczyn-
ku,	kojarzą	nam	się	z	wyjazdami,	
poznawaniem	nowych	miejsc	i	lu-
dzi.	Szczególnie	atrakcyjne	są	dla	
dzieci	 i	 młodzieży	 wyjazdy	 gru-
powe	m.in.:	obozy,	wyjazdy	i	ko-
lonie.	 Spośród	 wielu	 wyjazdów		
chcę	przybliżyć	ten	organizowany	
przez	parafię	Matki	Bożej	Różań-
cowej	 w	 Koprzywnicy.	 Wakacje	
z	Bogiem	 to	 siedem	wspaniałych	
dni	w	Zakopanem,	które	pozosta-
wiły	moc	pozytywnych	i	pięknych	
wspomnień.	 Ponieważ	 opiekuna-
mi	 byli	 nauczyciele	 z	 tutejszych	
szkół,	 uczniowie	mieli	 okazję	 do	
integracji	oraz	poznania	ich	z	innej	
strony.	 Często	 owocuje	 to	 już	 w	
roku	 szkolnym,	bo	dzieci	widząc	
swojego	 nauczyciela	 nie	 za	 biur-
kiem	ale	razem	z	nimi	w	codzien-
nych,	 zwyczajnych	 sytuacjach,	
a	 także	 przy	 wspólnej	 zabawie	
nabierają	 zaufania	 i	 to	 pozosta-
je.	 	Te	wakacje	są	też	szczególne	
pod	 innym	 względem,	 to	 szansa	
dla	części	dzieci	na	poznanie	no-
wych	 miejsc	 bez	 jakichkolwiek	
nakładów	 finansowych	 ze	 strony	
rodziców.	 Jeżdżą	 starsi	 i	 młodsi	
więc	 jedni	 opiekuja	 się	 drugimi	

Jako	 nastolatka	 dobrze	 wiem,	
że	moim	 rówieśnikom	wakacje	ko-
jarzą	się	z	błogim	czasem	lenistwa,	
odpoczynku,	wygłupów	i	wszelkich	
wariactw,	na	jakie	tylko	przyjdzie	im	
ochota.	To	wszystko	brzmi	wspania-
le,	gdy	się	o	tym	mówi	i	patrzy	po-
przez	pryzmat	różowych	okularów.	

Będąc	 w	 obecności	 koleżanek	
i	 kolegów	 przysłuchałam	 się	 ich	
rozmowom	na	temat	spędzenia	wa-
kacji	 i	 aż	 nie	mogłam	uwierzyć	w	
to,	 co	mówią.	 Ciągle	 przewijał	 się	
temat	 ognisk,	 wyjazdów,	 na	 któ-
rych	mają	zamiar	pić	alkohol,	palić	
papierosy	i	robić	wszystko,	co	tylko	
można,	 ponieważ	 będą	 z	 dala	 od	
rodziców.	Nie	 rozumiem,	dlaczego	
traktują	wakacje	jako	czas	uwolnie-
nia	się	od	opieki	 i	 troski	 rodzicieli,	
którzy	z	pewnością	nie	pozwoliliby	
na	 takie	wyskoki.	Wspominając	 te-
raz	 tamte	 chwile	 zastanawia	mnie,	
czy	to	że	spędziłam	wakacje	z	dala	
od	 tych	 używek,	 ma	 oznaczać	 ze	
się	 źle	 bawiłam?	 Wydaje	 mi	 się,	
że	 tegoroczne	 wakacje	 spędziłam	
naprawdę	 wspaniale:	 2	 lipca	 wy-
jechałam	na	wakacje	z	Bogiem	do	
Zakopanego.	Mimo	iż	pogoda	spła-
tała	 niewielkiego	 figla	 bawiłam	 się	
niesamowicie.	 Udało	 mi	 się	 wraz	
z	 innymi	 zdobyć	 niektóre	 szczyty	
Tatr.	 Jestem	 bardzo	 zadowolona,	
że	 mogłam	 uczestniczyć	 w	 tym	
wyjeździe.	Po	powrocie	z	gór	spę-
dziwszy	jedyne	23	godziny	w	domu	
wyruszyłam	 na	 północ,	 a	 dokład-
niej	 wraz	 z	 harcerzami	 z	 mojego	
Hufca	 ZHP	 pojechałam	 na	 obóz	
do	Przebrna	koło	Krynicy	Morskiej.	
10	dni	z	dala	od	cywilizacji,	ale	za	

Z	 trudem	 przyszło	 wszystkim	
rozstać	 się	 z	 tym	 urokliwym	 miej-
scem,	 życzliwą	 rodziną	 	 Staszelów	
i	 przewodnikiem	 panem	 Stanisła-
wem	Barem.	 Ale	 cóż,	 czas	 szybko	
mija	 i	 trzeba	wracać	do	domu.	Los	
jednak	miał	dla	dzieciaków	jeszcze	
jedną	 miłą	 niespodziankę.	 Otóż	
w	 miejscowości	 Wojnicz	 pod	 Tar-
nowem	 na	 jednej	 ze	 stacji	 benzy-
nowych	 spotkaliśmy	 się	 ze	 znaną	
piosenkarką	 Dodą,	 która	 każdemu	
z	 uczestników	 obozu	 podarowała	
swoje	zdjęcie	i	autograf.

To	był	wspaniały	wypoczynek!!!
Za	 jego	 zorganizowanie	 i	 dofi-

nansowanie	 należą	 się	 serdeczne	
podziękowania:
-	 Władzom	 Miasta	 i	 Gminy	 Ko-
przywnica;

-	 Komisji	Przeciwdziałania	Alkoho-
lizmowi	 Urzędu	Miasta	 i	 Gminy	
Koprzywnica;

-	 Dyrektorowi	 naczelnemu	 Auto-
motive	Poland	Sandomierz	p.	Ry-
szardowi	Jani

-	 Stowarzyszeniu	 Bezpieczny	 Po-
wiat	Sandomierski

-	 Rodzicom
-	 Dyrektorowi	 Szkoły	 w	 Niedźwi-
cach	p.K.	Chmielowcowi;	

-	 Opiekunom	p.	Marcie	K.	i	p.	Ma-
ciejowi	B.;

M. Kalist, R. Dobrowolska

to	 blisko	 morza.	 Iście	 spartańskie	
warunki,	 jakie	 tam	 panowały	 po-
zwoliły	mi	nawiązać	wiele	nowych	
znajomości.	 Na	 początku	 niestety	
wciąż	padał	deszcz,	ale	nawet	 i	w	
taką	pogodę	harcerze	znajdą	sobie	
jakieś	 zajęcie.	 Oprócz	 harcerskiej	
zaradności	mieliśmy	także	wspania-
łą	kadrę,	która	świetnie	gospodaro-
wała	naszym	czasem	i	czuwała	nad	
bezpieczeństwem	 każdego	 skauta.	
Z	obozu	przywiozłam	plecak	pełen	
wrażeń.	 Przede	wszystkim	 urzekło	
mnie	piękno	 twierdzy	w	Malborku	
i	wieczorne	śpiewy	przy	ogniskach,	
na	których	akompaniowałam	gitarą	
oraz	uciekanie	przed	dzikami,	które	
napadły	 na	 wartownię	 w	 poszuki-
waniu	 pożywienia.	 Z	 łezką	w	 oku	
wspominam	każdą	chwile	spędzoną	

w	ukochanych	przeze	mnie	górach	
jak	i	nad	uwielbianym	morzem.	

Oprócz	 tych	 dwóch	wyjazdów	
nie	obeszło	się	oczywiście	bez	nie-
banalnych	 wypraw	 do	 pobliskich	
większych	miast	na	zakupy	i	spotka-
nia	ze	znajomymi	oraz	tradycyjnych	
podróży	 rowerem	w	celu	poznania	
lepiej	swojej	własnej	okolicy.	

Zastanawiając	 się	 teraz	 przez	
dłuższą	chwilę	nad	tym,	jak	spędzi-
łam	swoje	wakacje,	ciekawa	jestem	
czy	 tym,	 którym	 wakacyjny	 czas	
kojarzy	się	z	imprezami	i	używkami	
mój	odpoczynek	wydałby	się	atrak-
cyjny.	Jeśli	chodzi	o	to	jak	oceniam	
tegoroczny	 odpoczynek	 od	 szkoły	
to	 dochodzę	 do	 wniosku,	 że	 było	
lepiej,	niż	się	tego	spodziewałam.

Anuszka

podczas	wyczerpujących	górskich	
wędrówek.	 Choć	 oczywiście	
opiekunowie	sa	obecni	cały	czas,	
ale	tam	wszyscy	czują	się	troszkę	
jak	rodzina	i	takie	zachowanie	jest	
całkiem	naturalne.	Ponadto	pobyt	
ten	 to	okazja	do	skonfrontowania	
swojej	wiedzy	o	górach	i	kulturze	
górali	 nabytej	 z	 radia,	 telewizji,	
a	nawet	szkoły	z	rzeczywistością.	
Widok	z	„Sarniej	skały”	i	„Gęsiej	
szyi”	 był	 niesamowity	 a	 duma	
z	dostania	się	na	szczyt	rozpierała	
każdego	 uczestnika,	 choć	 łatwo	
nie	było.	Wiele	wzruszeń	dostar-
czyła	 wizyta	 w	 sanktuarium	 na	
Krzeptówkach	 oraz	 widok	 Gie-
wontu	z	wieńczącym	go	krzyżem,	
o	których	tak	wiele	mówił	zawsze	
Ojciec	Święty	Jan	Paweł	II	–	patron	
tutejszego	ZSO.	To	już	kolejny	po-
wód	wyjątkowości	tychże	wakacji,	
ale	wszystkiego	i	tak	nie	da	się	opi-
sać	 słowami.	 Chyba	 najlepszym	
dowodem	na	to	że	było	cudownie	
–	w	 dużej	mierze	 dzięki	 naszym	
opiekunom	 –	 były	 uśmiechnięte	
i	 zadowolone	 twarze	 wszystkich	
nas,	 które	 zobaczyli	 rodzice	 tuż	
po	powrocie.

Marta Ordon

MOJE WAKACJE

Wspomnienia 
z wakacji

Dzieci z Niedźwic w Zakopanem
Co zrobić, aby w wakacje 

nie wiało nudą? Najlepiej wyje-
chać w góry na obóz sportowy. 
Takie rozwiązanie zapropono-
wała swoim uczniom Szkoła 
Podstawowa w Niedźwicach.

W	 dniach	 od	 11.08	 do	
18.08.2007	roku	uczniowie	tej	szko-
ły	przebywali	na	obozie	sportowym	
w	 Zębie	 koło	 Zakopanego.	 Pobyt	
ten	 dostarczył	 wszystkim	 uczestni-
kom	 mnóstwo	 pozytywnych	 wra-
żeń,	pomógł	odpocząć	 i	nabrać	 sił	
na	nadchodzący	nowy	rok	szkolny.

Dzieci	były	bardzo	podekscyto-
wane	przygotowaniami	do	wyjazdu	
i	niestraszna	była	im	pobudka	o	świ-
cie,	 aby	 punktualnie	 o	 godz.	 7.00	
wyruszyć	na	spotkanie	z	przygodą.

Pierwsze	 dwa	 dni	 były	 dniami	
aklimatyzacji	i	przebiegały	pod	zna-
kiem	 zabaw,	 gier.	 Uczniowie	 byli	
również	w	 kinie	 na	 projekcji	 filmu	
pt.	 „Na	 fali”	 i	 spacerowali	 po	 naj-
bliższej	okolicy.

Kolejne	dni	obfitowały	w	wędrów-
ki	po	górach	i	intensywne	treningi.

Mimo,	iż	na	obozie	przebywały	
dzieci	z	klas	II	–	V,	to	wykazały	się	

doskonałą	 kondycją	 i	 wytrzyma-
łością,	 gdyż	 pieszo	 pokonały	 trasę	
z	Palenicy	Białczańskiej	do	Morskie-
go	Oka,	Czarnego	Stawu	i	podeszły	
pod	najwyższy	szczyt	Polski	–	Rysy.		
Następnego	dnia	po	przekroczeniu	
granicy	 i	 spotkaniu	 się	 z	 dyrekcją	
szkoły	w	Smokowcach	Dolnych	na	
Słowacji	uczestników	obozu	czeka-
ła	 ciężka	wspinaczka	 na	wysokość	
2015	m	 n.p.m	 do	 Chaty	 Teryhego,	
aby	podziwiać	Pięć	Stawów	Spiskich.	
Należy	też	wspomnieć	o	wycieczce	
do	pełnej	uroku	i	tajemniczości	Do-
liny	Kościeliskiej.	Poza	wycieczkami	

górskimi	 codziennie	 uczestniczyli	
w	zajęciach	nauki	pływania	w	Aqua	
Parku	w	Zakopanem	oraz	zajęciach	
sportowych	między	 innymi:	 z	 piłki	
nożnej,	 ręcznej,	 tenisa	 ziemnego	
i	stołowego,	badmintona	i	akrobaty-
ki	sportowej	na	trampolinie.

W	 piątek	 17.08	 odbyły	 się	 in-
dywidualne	 zawody	 sportowe	 dla	
uczestników	obozu.	Było	o	co	wal-
czyć,	 gdyż	 Stowarzyszenie	 Bez-
pieczny	Powiat	 Sandomierski	ufun-
dowało	bardzo	atrakcyjne	nagrody.	
Do	 rywalizacji	 przystąpili	 wszyscy,	
a	jej	wyniki	przedstawiają	się	nastę-
pująco;

Tenis ziemny
I	miejsce	–	Adrian	Staniek
II	miejsce	–	Adrian	Granica
III	miejsce	–	Karol	Kaczmarski

Tenis stołowy
I	miejsce	–	Damian	Olechowski
II	miejsce	–	Adrian	Staniek
III	miejsce	–	Karol	Kaczmarski

Pływanie
I	miejsce	–	Adrian	Staniek
II	miejsce	–	Dominika	Guz
III	miejsce	-	Damian	Olechowski	

Gry i zabawy chłopców
I	miejsce	–	Adrian	Staniek
II	miejsce	–	Adrian	Granica
III	miejsce	-	Damian	Olechowski
III	miejsce	–	Mateusz	Nasternak
III	miejsce	-		Karol	Kaczmarski

Gry i zabawy dziewcząt
I	miejsce	–	Dominika	Guz
II	miejsce	–	Monika	Mazur
II	miejsce	–	Danuta	Swatek
III	miejsce	–	Paulina	Ziomkowska


