
Dwumiesięcznik społeczno-kulturalny Miasta i Gminy Koprzywnica    31 października 2008 r. nr 12 (2)   1,20 zł 0% VAT 

•. Poakcesyjny PWOW ......... 3
•. Biesiada „My tutejsi” ..........4
•. „Odjazdowe lato” ..........5-6
•. Grzybowe przysmaki ........ 6
•. Forum Cysterskie .............. 6
•. Dzień Nauczyciela ........... 7
•. Sesje Rady Miejskiej  ......8-9
•. Konkurs  .......................... 9
•. „Wesele z Rymanowa” ..10-11
•. „Srebrna chochla” ...........12
•. Goście z Niemiec ............13
•. Prezentacja SSJ ................14

W numerze:
IS

SN
18

98
-1

55
0

9
7

7
1

8
9

8
1

5
5

0
0

4

I
S

S
N

1
8

9
8

-
1

5
5

0

 
CZYTANIE POEZJI 
W KOPRZYWNICY

W    ramach programu ,,Kochaj Życie!”, który 
  propaguje program profilaktyki raka 

piersi i program profilaktyki raka szyjki macicy, orga-
nizowane są imprezy, którym patronuje Wojewoda 
Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Pomysło-
dawcą Nocnych Czytań Poezji jest Andrzej Metzger 
właściciel Antykwariatu Naukowego w Kielcach. 
Nocne Czytanie Poezji to impreza organizowana 
w ramach kampanii Wojewody ,,Kochaj  Życie” ma-
jąca na celu popularyzację i zachęcenie kobiet do 
korzystania z bezpłatnych badań cytologicznych 
i mammograficznych. 

Pani Wojewoda wraz ze swoją trupą teatralną 
wyrusza w trasę i odwiedza wiele miast i miasteczek 
prezentując bogaty program artystyczny wzbogaco-
ny o recytacje wierszy lokalnych działaczy.

26.09.2008

c.d. str. 2



2 Koprzywnickie Pejzaże

Dwumiesięcznik społęczno-kulturalny Miasta i Gminy Koprzywnica Wydawca: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, Rynek 39, tel. 015 847 63 22, www.domkultury.koprzywnica.eu, Redakcja:  Wojciech Ciach, 
Irena Godyń, Jolanta Grudzień, Tomasz Kaczor, ks. Adrian Kalek, Kazimierz Kitliński, Teresa Korpysz, Marek Kosior, Lidia Kosanowska, Dorota Kruszec-Nowińska, Anna Mianowska, Ewa Michalska, Marta Ordon, Helena Pilecka-plastyk Marzena Pokorska, Wojciech Sroczyński, Alicja 
Stępień, Agata Zrębska, Lucyna Zwolska, Zdjęcia autorskie pracowników MGOKiS. DTP i red. tech.: Grafbit tel. 502 722 138, Druk: Echomedia Tarnobrzeg, ul. Zakłądowa 50. 
Informacje do redakcji można nadsyłać na adres wydawcy. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów zaakceptowanych do druku. Materiały nadesłane do redakcji nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

W dniu 7 października w Koprzywnicy miały miejsce uroczyste obchody 
odpustowe ku czci Matki Bożej w Jej świętym, „różańcowym” wizerunku. 
Przebieg Uroczystości miał miejsce w kościele pw. Matki Bożej Różańco-
wej – świątyni, usytuowanej na „maryjnym” wzgórzu. Centralnym punktem 
uroczystości była suma odpustowa o godz. 11.30, której przewodniczył ks. 
Kanonik Mieczysław Janiec w koncelebrze z ks. Dyrektorem Markiem Flisem 
oraz ks. Leszkiem Chamerskim. Ks. Mieczysław głosił tego dnia, interesują-
ce w treść i ujmujące sposobem przekazu, homilie. W sposób szczególny 
akcentował w nich motyw jedności Kościoła w imię jednego Zbawiciela – 
Jezusa Chrystusa.

Celebrację sumy odpustowej uświetniły zachwycająco pięknie wykony-
wane pieśni przez połączone siły miejscowej kapeli ludowej „Powiślanie” 
oraz chóru parafialnego z Gościeradowa. Wraz ze wspólnotą parafialną, we 
wzajemnym świętowaniu, udział wzięli między innymi: zaproszeni księża 
z dekanatu Koprzywnica; przedstawiciele lokalnych władz z Panem Burmi-
strzem Markiem Jońcą na czele; fundator wielu dóbr na rzecz kościoła – 
Pan Prezes Longin Bokwa. Na zakończenie głównej Mszy świętej uczestnicy 
udali się do pięciu, specjalnie przygotowanych na tę okoliczność, ołtarzy. 
Procesja z Najświętszym Sakramentem, osnuta modlitwą różańcową i śpie-
wem chóru, podkreśliła uroczysty charakter odpustu parafialnego.

W finalnym momencie Proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej ks. 
Marek Dzióba wyraził słowa wdzięczności uczestnikom uroczystości, dzie-
ląc się przy tym ze zgromadzonymi swoją, szczerze przeżywaną tego dnia, 
radością.

Wymownym i trwałym znakiem, jaki pozostał w parafii po obchodach 
odpustowych, jest piękny ornat z wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej, 
ufundowany przez Kazimierza i Danutę Goryckich. Dodatkowo członkinie 
Kółka Żywego Różańca ufundowały dwie ślicznie haftowane stuły. Natomiast 
„cichy” fundator zasponsorował ozdobną księgę liturgiczną – Ewangeliarz. 

Ks. Adrian Kalek 

Tak też było  26 września  2008 roku w Ko-
przywnicy w kapitularzu klasztoru pocysterskiego. 
Wojewoda Świętokrzyski wraz z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Koprzywnicy wspól-
nie  zorganizowali Nocne Czytanie Poezji. Interpre-
tacją poezji i nie tylko zadziwili wszystkich przyby-
łych: Bożentyna Pałka-Koruba, Zofia Wilczyńska, 
Małgorzata Oracz, Małgorzata Majecka-Kotwica, 
Agnieszka Servaas, Jolanta Gach, Marta Marczew-
ska, Małgorzata Haja, Piotr Żołądek, Marek Jońca 
i Marek Majkowski.

Wszyscy czytający wiersze oceniani byli przez 
jury nazwane ,,Lożą Szyderców”, w której skład 
weszli: Ryszard Mikurda, Adam Ochwanowski 
i Tomasz Kaczor. Szydercy w zabawny, interesują-
cy i dość nietypowy sposób oceniali interpretacje 
wierszy naszych gości. Całe spotkanie poprowadził 
Cezary Lisowski. 

Ciekawostką jest to, że niektóre wiersze czytane 
przez gości były twórczością naszych lokalnych po-
etów: Marii Gawlikowskiej, Marty Ordon i Wojcie-
cha Sroczyńskiego.

Aranżacja wnętrza kapitularza i niepowtarzalny 
klimat stworzony przez uczestników imprezy na za-
wsze pozostanie w naszej pamięci.

(L.Z.)

c.d. ze str. 1
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Poakcesyjny Program Wsparcia 
Obszarów Wiejskich

Informacje ogólne o programie PPWOW
Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich skła-

da się z trzech części:
 * Programu Integracji Społecznej, 
 * reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 * oraz kampanii informacyjno-promocyjnej na temat 
  problemów integracji społecznej.

7 kwietnia 2006 roku podpisana została umowa pomiędzy 
Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki 
na finansowanie Programu. Zaplanowanego w taki sposób by, 
w okresie trzech lat, co piąta gmina w Polsce otrzymała sku-
teczne narzędzia pomocne w trwałym rozwiązywaniu proble-
mów społecznych. W ramach Programu Integracji Społecznej 
ok. 40 mln euro trafi do 500 gmin w całej Polsce. Wybrano te 
gminy, które są w niekorzystnej sytuacji z uwagi na mnogość 
problemów społecznych. Wzięto przy tym pod uwagę kilka-
naście wskaźników takich jak m. in. niski dochód na miesz-
kańca, położenie gminy, liczbę osób korzystających z pomocy 

społecznej, strukturę demograficzną, strukturę gospodarczą 
i aktywność społeczną. Zanim jednak gmina otrzyma środki 
z Programu, musi opracować własną strategię rozwiązywania 
problemów społecznych w konsultacji z mieszkańcami i na jej 
podstawie zaplanować usługi społeczne, na które otrzyma do-
finansowanie. W ten sposób zostanie przygotowanych szereg 
działań, które w trwały i skuteczny sposób zmienią sytuację 
rozmaitych grup – osób starszych, rodzin, dzieci i młodzieży.

Beneficjenci Programu
Program stworzy możliwość sfinansowania projektów dla 

trzech grup beneficjentów: 
ludzi starszych, dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi. 
Pomoc dla osób starszych obejmie m.in.: usługi opiekuńcze 

o różnym zakresie i charakterze; środowiskowe formy opieki 
nad osobami w podeszłym wieku, rozwój usług wspomaga-
jących, ułatwiających codzienne funkcjonowanie /dostęp do 
informacji, gastronomia, transport, kształcenie ustawiczne/; 
rozwój form pomocy w okresowym wyręczaniu opiekunów 

rodzinnych; mieszkania chronione dające możliwość maksy-
malnie długiej samodzielności; wspieranie różnych form samo-
pomocy. 

Pomoc dla dzieci i młodzieży obejmie m.in.: rozwój sie-
ci świetlic środowiskowych dostępnych dla wszystkich dzieci; 
tworzenia klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną dla po-
trzeb nastolatków opartą na samorządności i samoorganizacji 
z udziałem wychowawcy; tworzenie kawiarenek interneto-
wych; tworzenie sieci poradnictwa i wspierania w sytuacjach 
kryzysowych i poradnictwa zawodowego dla młodzieży; two-
rzenie zastępczych form opieki głównie rodzinnej dla dzieci 
i młodzieży, której rodzice niewłaściwie wywiązują się ze swo-
ich obowiązków. 

Natomiast pomoc dla rodzin z dziećmi obejmie m.in. po-
radnictwo prawne, socjalne, rodzinne oraz pedagogiczno – 
psychologiczne; opieka instytucjonalna nad dziećmi w wieku 
szkolnym i młodszym; mini przedszkola lub mini żłobki o cha-
rakterze rodzinnym.

GMINA KOPRZYWNICA PRZYSTĄPIŁA
DO PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

18 stycznia 2008 r. zostało podpisane porozumienie 
o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wspar-
cia Obszarów Wiejskich pomiędzy Województwem Święto-
krzyskim Reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
a Gminą Koprzywnica. Porozumienie to stanowi wykonanie 
postanowień  umowy pożyczki nr 7358 POL z dnia 7 kwiet-

nia 2006 r., zawarte między  Rzeczypospolitą Polską a Mię-
dzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, dotyczącej 
finansowania Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich, realizowanego w latach 2006-2009.

Pula środków finansowych przeznaczona dla Gminy Ko-
przywnica  wynosi 94.000 euro. Dotacja ta przeznaczona jest 

na sfinansowanie przez Gminę planu działania zaakceptowa-
nego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiel-
cach do realizacji w ramach PPWOW zgodnie z zasadami 
Programu Integracji Społecznej. 

FINANSOWANIU W 2008 ROKU PODLEGAŁY  PONIŻSZE USŁUGI:

1.PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM  WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 
poprzez:

 – zajęcia świetlicowe 
 – zajęcia integracyjne o charakterze sportowym rekreacyjnym, ekologicznym, 
  imprezy plenerowe, okazjonalne

Kwota alokacji: 45% co stanowi 51 112,50 PLN 

2. INTEGRACJA OSÓB STARSZYCH ZE ŚRODOWISKIEM 
poprzez:

 – zajęcia integracyjne międzypokoleniowe o charakterze kulturowym, historycznym, 
  zachowania tradycji
 – przekazywanie tradycji, dokumentowanie opowieści – warsztaty komputerowe 
  dla osób starszych 

Kwota alokacji: 18% co stanowi 20 445,00 PLN

3. ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU RODZIN 
W KTÓRYCH WYSTEPUJĄ NASTĘPUJĄCE DYSFUNKCJE: 
uzależnienie od systemu pomocy społecznej, niepełnosprawność, samotność
poprzez:

 – lokalne zajęcia weekendowe
 – zapewnienie udziału w imprezach lokalnych, okolicznościowych
 – wolontariat i grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych

Kwota alokacji: 10% co stanowi 11 358,33 PLN 

4. POBUDZENIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO (WIEJSKIEGO) 
poprzez:

 – tworzenie grup działania i stowarzyszeń
 – szkolenia, doradztwo prawne, warsztaty komputerowe, spotkania prelekcje 
  dotyczące lokalnych potrzeb
 – pokazywanie dobrych przykładów (wyjazdy szkoleniowe, prelekcje)
 – organizacja zajęć związanych ze wspólnym spędzaniem czasu wolnego, 
  wypoczynkiem i rekreacją

Kwota alokacji: 27% co stanowi 30 667,50 PLN

W DNIU 27.06.2008 ROKU KOMISJA OCENIAJĄCA OGŁOSIŁA WYNIKI 
KONKURSU W RAMACH REALIZACJI WW. ZADAŃ ZGODNIE Z PLANEM 
DZIAŁANIA DLA GMINY KOPRZYWNICA W SFERZE ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH.

1) DZIAŁANIE I.
Przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży

Wpłynęło 9 ofert z czego udzielono zamówienia 5 usługodawcom, którzy spełnili 
wymagane kryteria:

 1. Szkoła Podstawowa w Postronnej 27-660 Koprzywnica
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Niedźwice
 3. Uczniowski Klub Sportowy „ARKA”, KS „KOPRZYWIANKA”. LKS w Koprzywnicy
 4. Szkoła Podstawowa w Niedźwicach
 5. KS „ZRYW” Zbigniewice

2) DZIAŁANIE II.
Integracja osób starszych ze środowiskiem.

Wpłynęło 2 oferty udzielono zamówienia 2 usługodawcom, którzy spełnili wymagane 
kryteria:

 1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 
  ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica
 2. Sołectwo Zbigniewice Kolonia 27-660 Koprzywnica

3) DZIAŁANIE III.
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin w których występują następujące 
dysfunkcje: uzależnienie od systemu pomocy społecznej, niepełnosprawność samotność.

Wpłynęło 2 oferty udzielono zamówienia 2 usługodawcom, którzy spełnili 
wymagane kryteria:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą ALZHEIMERA
 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 
  ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica

4) DZIAŁANIE IV.
Pobudzenie środowiska lokalnego do aktywności

Wpłynęło 7 ofert  z czego udzielono zamówienia 4 usługodawcom, którzy spełnili 
wymagane kryteria:

 1. Rada Sołecka Wsi Błonie
 2. Sołectwo Łukowiec
 3. Stowarzyszenie 800-lecia Opactwa Cysterskiego „Ku Przyszłości” w Koprzywnicy, 
  ul. Krakowska78,
 4. Rada Sołecka Wsi Gnieszowice

PODPISANO 13  UMÓW NA ŁĄCZNĄ  KWOTĘ 113 469,00 ZŁ 
        ANNA MIANOWSKA
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Żył przed wiekami rycerz o imieniu Zbi-
gniew…i on zbudował wioskę noszącą do 
dziś nazwę Zbigniewice. Pierwszą myślą po 
sięgnięcie do korzeni były obchody 800-le-
cia Kościoła pod wezwaniem św. Floriana, to 
właśnie wówczas w wyobraźni grupy miesz-
kańców zrodziła się postać rycerza, nama-
lowanego przez Panią Agnieszkę Drożdżal. 
Symboliczna postać rycerza była również her-
bem biesiady, która odbyła się 07.09.2008 r. 
pod znamiennym tytułem ,,My tutejsi”. 

Zorganizowanie biesiady było nie lada wy-
zwaniem. Pierwsze spotkanie organizacyjne 
z burmistrzem Panem Markiem Jońcą, Panią 
dyrektor Alicją Stępień pozwoliło wyłonić 
obraz biesiady. Zrodziła się myśl sięgnięcia 
w przeszłość wsi. 

Wrzesień na wsi jest bardzo pracowitym 
miesiącem, a więc wielu mieszkańców wie-
czorami poświęcało swój czas, aby odtworzyć 
obraz naszej wsi z przed kilkudziesięciu lat. 
Przeszukiwanie strychów i starych szop po-
zwoliło stworzyć wystawę starych sprzętów, 
w większości należących do Pani Anny Baran, 
która pieczołowicie je przechowuje. Każdy 
wieczór wspólnych prac podsuwał nowe po-
mysły. Tak powstała chata wiejska budowana 
przez sołtysa Piotra Mazura i jego wiernych 
pomocników Panów Antoniego Michalskiego 
i Józefa Prokopa. Było przy niej sporo pracy, 
ale jeszcze więcej śmiechu – kiedy strzecha 
uparcie spadała na głowy budowniczych. 
Każdy wieczór na tworzenie ,,Biesiady” po-
święcała grupa zapaleńców: Pani Maria Juda 
zbierała pięknie wykonane ręcznie obrusy 
i serwetki, dzieło Pani Marii Ziomkowskiej. 
Pomysł z wystawą starych zdjęć był bardzo 
udany, to one pokazały obraz dawnych Zbi-
gniewic: drewniane chałupy i otaczające je 
płoty, ogromne stare jabłonie, chrzty, śluby, 
święcenie jajek i wiele innych. Z ogromnym 
sentymentem i zadumą oglądaliśmy zdjęcia 
(wielu mieszkańców już odeszło). 

Rodził się obraz naszej ,,Biesiady” co-
raz wyraźniej nabierał kształtów dawnej wsi: 
pachnącej sianem, słomą, śliwkami i jabłkami, 
mrugającą okienkiem chaty z płonącą lampą 
naftową i czerwonymi pelargoniami. Biesiada 

Biesiada 

nie mogła odbyć się bez jadła i napitku. Aby 
przygotować to święto zorganizowały się star-
sze i młodsze gospodynie. 

Pomoc finansową mieszkańcy uzyskali 
z Programu Integracji Społecznej w ramach 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich. Sprawami tymi zajęła się Rada So-
łecka w osobach: Anny Karwackiej, Piotra Ma-
zura oraz Prezesa OSP w Zbigniewicach Piotra 
Frańczaka, który przy okazji ,,Biesiady” przy-
gotował poświęcenie nowo zakupionego wozu 
strażackiego – dumy zbigniewickich druhów. 

Wiele było pracy przy sprzątaniu i de-
korowaniu by powstała impreza integrująca 
mieszkańców. W niedzielę 07.09. b.r. o go-
dzinie 14.00 Biesiada w Zbigniewicach pod 
nazwą ,,My tutejsi” rozpoczęła się mszą świę-
tą odprawioną przez Proboszcza Parafii pod 
wezwaniem św. Floriana ks. Jerzego Burka. 
Swoją obecnością zaszczycił nas Premier Prze-
mysław Gosiewski, Senator Grzegorz Banaś, 
Radni Powiatowi i Gminni, Burmistrz Miasta 
i Gminy Koprzywnica, a zarazem mieszkaniec 
naszej wsi Marek Jońca, który razem z żoną 
również czynnie uczestniczył w przygotowa-
niach oraz władze powiatowe i komendanci 
sąsiednich jednostek OSP. Oprawę artystycz-
ną przygotowała młodzież ze Zbigniewic pod 
opieką Pani Małgorzaty Zwolskiej. Gościn-
nie wystąpił również zespół taneczny „Black 
Stars” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy. Oficjalną część im-
prezy zakończyło biesiadowanie przy przy-
gotowanych przez gospodynie ze Zbigniewic 
potrawach. Był: bigos, zupa, pierogi i różnego 
rodzaju ciasta.

Największy wkład w przygotowania do 
imprezy włożyli: Maria Juda, Ewa i Antoni 
Michalscy, Piotr Mazur, Anna Prokop, Anna 
Karwacka, Urszula Graboń, Małgorzata Gru-
dzień, Agnieszka Drożdżal, Patrycja Bokwa 
oraz strażacy, szczególnie najmłodsza druży-
na OSP w Zbigniewicach.

Rys historyczny Ziemi zbigniewickiej 
przedstawiła Pani Maria Juda – emerytowana 
nauczycielka szkoły w Niedźwicach, wycho-
wawczyni kilku pokoleń Zbigniewiczan.

Ewa Michalska 

,,My tutejsi”

Rozpoczynamy cykl prezentacji programów realizowanych 
na terenie gminy Koprzywnica w ramach projektu PPWOW.

W tym numerze przedstawiamy Państwu dwa programy: 
Biesiada „My tutejsi” w Zbigniewicach i „Odjazdowe lato”  
organizowane przez M-GOKiS.
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OdjazdOwe latO
Warsztaty fotograficzne 

– na tych zajęciach realizowanych od 21.07.08 do 30.07.08 młodzież miała okazję zapo-
znać się z tajnikami wykonywania profesjonalnych zdjęć, a także ich obróbki graficznej. 
Wykładowcą w tej sekcji był Pan Dariusz Krajewski - profesjonalny grafik-fotograf, który 
zapoznał 15 osobową grupę z rożnymi programami graficznymi oraz pomógł im wyko-
nać ulotkę promującą Miasto i Gminę Koprzywnica - pierwsze tego typu wydawnictwo. 
W tym celu odbywały się wypady terenowe jak również zajęcia z obróbki technicznej 
zdjęć oraz przystosowywania ich do publikacji medialnej. Ponadto została opracowana 
wystawa fotograficzna, która była późnej przedstawiana na Festiwalu Młodej Sztuki. Po 
jego zakończeniu została wyeksponowana na stałe w budynku M-GOKiS w Koprzywnicy. 
Dziewczęta z tej grupy nawiązały z nami stałą współpracę, fotografując ważne wydarzenia 
z życia M-GOKiS w Koprzywnicy.

Warsztaty graffiti 
– przeprowadzano pod okiem zawodowego plastyka- Pani Heleny Pileckiej w okresie 
30.07.08 -10.08.08 miały na celu przełamanie powszechnie panującej i krzywdzącej opinii, 
że graffiti to wandalizm. Młodzi ludzie malując rysunki graficiarskie sprayami na płytach 
pilśniowych wykazali się talentem oraz wielką wrażliwością. Dostali szansę na pokazanie 
swojego talentu. Wyżej wymienione materiały na jakich pracowali były kolejnym argu-
mentem przemawiającym na korzyść młodych artystów. W celu rozpowszechnienia i pro-
mocji dzieł młodych artystów zostały zakupione bandery wystawowe, które użyto także 
do wystawy fotograficznej. Społeczność koprzywnicka mogła również oglądać te prace 
podczas Festiwalu Młodej Sztuki, a obecnie można je podziwiać w M-GOKiS. W tym 
bloku zajęciowym uczestniczyły trzy mieszane grupy m.in. z: Krzcina, Sośniczan i Błonia. 
Łącznie 30 osób. 

Warsztaty hip-hopu 
– zajęcia taneczne z Panią Dorotą Chwałką ze Szkoły Tańca „Samba” oraz przybyłymi 
asystentami to spełnienie marzeń wielu miejscowych dzieciaków. 10-cio dniowe zajęcia 
od 18.08.08 do 29.08.08. obejmowały 30 jednostek lekcyjnych, w których uczestniczyło 
25 osób. Warsztaty pomogły im nie tylko rozwinąć umiejętności taneczne, czy w ogóle je 
nabyć, ale także nabrały większej pewności i swobody, co było jednym z celów projektu. 
Czas spędzony na warsztatach to nie tylko taniec, ale i rozmowy z instruktorami, zacieśnia-
nie więzi międzyludzkich. 

Od października zajęcia hip-hop kontynuujemy na stałe w DK, chętnych zapraszamy 
do udziału. 

Spotkanie z cyklu „Przełam bierność bądź aktywny” ze Stowarzyszeniem „Ku przyszłości” 
- odbyło się 28 sierpnia w ogrodzie pocysterskim. 27-osobowa grupa młodzieży z wielkim zain-
teresowaniem słuchała tego, o czym mówili przedstawiciele Stowarzyszenia- Prezes Pan Tomasz 
Kaczor, Vice-Prezes ks. Jerzy Burek oraz Pani Alicja Stępień – Członek Zarządu. Specyficzny 
klimat jaki się tam wytworzył sprawił, iż młodzież nie czuła skrępowania ani dystansu, ale wręcz 
przeciwnie próbowała uczestniczyć w wymianie poglądów, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami 
dotyczącymi działalności społecznej.

Kolejnym z działań realizowanych przez M-GOKiS w ramach projektu „Odjazdowe lato” 
były dwa spotkania z cyklu „Przełam bierność, bądź aktywny” z organizacjami i fundacjami po-
żytku publicznego. W spotkaniu tym 12 września uczestniczyło 80 osób ze szkół znajdujących 
się na terenie Miasta i Gminny Koprzywnica. Tego dnia prelegentami byli przedstawiciele Fun-
dacji Młodzieżowej FARM-a – Zuzia Miodyńska, Agnieszka Turek 
oraz OPiWPR z Sandomierza reprezentowany przez Panią Pre-
zes Halinę Siemaszko. Opowiadali oni młodzieży o możliwo-
ściach związanych z pracą w sektorze społecznym i zachęcali 
do aktywności na rzecz swoich środowisk. Dziewczęta z Farmy 
zaprezentowały zgromadzonym bardzo interesujący film o dzia-
łalności swojej fundacji, natomiast Pani Halina Siemaszko opo-
wiedziała o inicjatywach podejmowanych z udziałem młodzieży 
m.in. o Akademii Aktywności Młodzieży Wiejskiej.

Projekt „Odjazdowe lato” dobiegł właśnie końca. Wiązaliśmy z nim wiele nadziei 
i nie zawiedliśmy się – dzieci i młodzież mogła skorzystać z programu zajęć, który 
został przygotowany specjalnie dla nich, te spotkania pomogły im rozwinąć skrzy-
dła w wybranych przez nich dziedzinach. Był to czas przeznaczony tylko dla nich 
i z nimi. Jesteśmy pewni, że nie poszedł na marne. PONIŻEJ TROSZKĘ WIĘCEJ SZCZE-
GÓŁÓW.

c.d. str. 6
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Koprzywnica na forum cysterskim
Blisko 120 osób z całego kraju uczestni-

czyło w odbywającym się w ostatnich dniach 
września w Pelplinie na Pomorzu, IV Forum 
Gmin Cysterskich, Właścicieli Obiektów 
Cysterskich i Pocysterskich. Wśród uczestni-
ków tego cyklicznego już spotkania, znala-
zła się również delegacja z Koprzywnicy.

Przewodnim tematem, jaki towarzy-
szył uczestnikom podczas pięciodniowego 
Forum, było współdziałanie podmiotów 
organizujących i promujących szlak cyster-
ski w Polsce, w kontekście kształtowania 
międzynarodowej współpracy w ramach 
programu europejskich dróg kulturowych. 
Spotkali się na nim przedstawiciele obiek-
tów cysterskich i pocysterskich, jak również 
przedstawiciele samorządów, fundacji, sto-
warzyszeń oraz podmiotów zachowujących 
i gospodarujących dziedzictwem kulturo-
wym cystersów w Polsce. Koprzywnicę na 
forum w Pelplinie reprezentowali: Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica 
Dorota Kruszec-Nowińska wraz z przedsta-
wicielami Stowarzyszenia 800 – lecia Opac-
twa Cysterskiego „Ku Przyszłości” Prezesem 
Stowarzyszenia Tomaszem Kaczorem oraz 
Dorotą Kaczor.

Program forum łączył w sobie zarówno 
elementy robocze, jak i spotkania, prezen-
tacje, dyskusje panelowe, a także wyjazdy 
studyjne oraz udział w imprezach kultural-
nych i edukacyjnych. Uczestnicy IV Forum 
wraz z Marszałkiem Senatu Bogdanem Bo-
rusewiczem i gośćmi zza granicy spotkali 
się z posłami oraz włodarzami wojewódz-
twa pomorskiego powiatu tczewskiego, 
Miasta i Gminy Pelplin oraz przedstawicie-
lami gmin Pomorskiej Pętli Szlaku Cyster-
skiego. Podczas spotkania zaprezentowa-
na została m.in. koncepcja Pomorskiego 
Szlaku Cysterskiego oraz działania różnych 
podmiotów organizujących szlak cyster-
ski na terenie Polski i Europy. W spotkaniu 
uczestniczył także ks. G. Kalckert, który 
w imieniu Prezydenta Europejskiej Karty 
Opactw i Miejsc Cysterskich przedstawił 

główne założenia działania Karty i zaprosił 
przedstawicieli miejsc pocysterskich z Pol-
ski do współpracy. W Forum uczestniczyli 
także prof. Andrzej M. Wyrwa, przewod-
niczący Rady Koordynacyjnej Szlaku Cy-
sterskiego w Polsce, prof. Ewa  Łużyniecka, 
oraz Jerzy Bakiewicz Prezes Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, 
którzy prezentowali historię szlaku cyster-
skiego w Polsce, aż do momentu powoła-
nia wspólnej organizacji samorządów.

Jednym z ważniejszych wydarzeń Forum 
było wypracowanie i podpisanie „Dekla-
racji współpracy europejskich podmiotów 
ukierunkowanych na zachowanie dziedzic-
twa cysterskiego”. Wiąże ona współpracę 
podmiotów Szlaku Cysterskiego w Polsce 
z organizacjami Szlaku Cysterskiego w Eu-
ropie. Pod deklaracją podpisy złożyli min: 
Prezydenta Europejskiej Karty oraz Prezesa 
Stowarzyszenia Klasztorów Meklemburgii, 
Prezesa Polskiej Kongregacji Cystersów, 
Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej 
oraz inne podmioty.

Podczas kolejnych dni uczestnicy dysku-
towali także o problemach funkcjonowania 
Szlaku Cysterskiego oraz o perspektywach 
współpracy w ramach stowarzyszenia gmin 
cysterskich. Uczestniczyli ponadto w od-
bywającym się w Pelplinie VIII Jarmarku 
Cysterskim oraz zwiedzali ważne obiekty 
cysterskie i pocysterskie, w tym: Koronowo, 
Starzyno, Żarnowiec i Oliwę.

Podczas spotkania na forum, oprócz 
współuczestnictwa w planowanych przedsię-
wzięciach w ramach szlaku ogólnopolskiego, 
delegacja z Koprzywnicy zacieśniła również 
współpracę z Opactwem Cysterskim i przed-
stawicielami Miasta i Gminy Wąchocka, za-
początkowaną podczas lipcowego Pikniku 
Cysterskiego. Dyskutowano m.in. o możli-
wościach współpracy oraz podjęto wstępne 
ustalenia o pomocy przy organizacji przy-
szłorocznego V Forum, którego głównym 
organizatorem będzie Wąchock, a którego 
w roli jednodniowego współgospodarza pla-
nowana jest Koprzywnica.

FESTIWALEM MŁODEJ SZTUKI przypieczętowaliśmy projekt „Odjaz-
dowe lato” była to impreza, w której główną rolę odgrywała młodzież 
i dzieci. Pierwszy Festiwal Młodej Sztuki w Koprzywnicy organizowany 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu to wydarzenie bezprece-
densowe, innowacyjne, bijące energią. Stawialiśmy na ludzi młodych, bo 
chcemy pomóc im rozwinąć skrzydła. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło 
się od przedstawienia grup projektowych oraz samej idei PPWOW, dzięki 
któremu zdarzyło się tak wiele. Całe przedsięwzięcie związane było nie 
tylko z warsztatami. Był więc: kabareton, występy młodych solistów, po-
kaz mody oraz występy gościnne grupy ze Zbigniewic i z Błonia w progra-
mach artystycznych prezentowanych wcześniej na Biesiadach finansowa-
nych również w ramach programu PPWOW. Wszystkie wyżej wymienione 
punkty zainspirowała sama młodzież. Grupa taneczna wykonała w układ 
choreograficzny opracowany na 10-dniowych zajęciach, a także uczest-
niczyła w show tanecznym przygotowanym przez Szkołę Tańca „Samba”, 
która odwiedziła nas tego dnia. Na rynku koprzywnickim od samego rana 
trwały wystawy graffiti jak i fotografii, będące wynikiem warsztatów tema-
tycznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem przybyłych gości 
oraz miejscowej społeczności. Cały Festiwal odbywał się z udziałem mło-
dych i dla młodych.

 W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować dzieciom i młodzieży 
za włączenie się w przygotowanie Festiwalu. 
•.  Solistom indywidualnym
 Emilii Lichockiej, Michałkowi Kluskowi, Paulinie Mańkowskiej.
•. Grupom artystyczno-wokalnym ze ZBIGNIEWIC I Z BŁONIA
•. Uczestnikom wszystkich warsztatów: 
 fotograficznych, hip-hopu i garaffiti.

  
SZCZEGÓLNE PODIĘKOWANIA DLA: 
Kasi Kowalskiej, Dagamry Lubery, Gosi Ossowskiej, Justyny Jesionek, 

Anety Rożek, Moniki Milarskiej, Marysi Schrupki, Dominiki Sarzyńskiej, 
Oli Witas, Kasi Bodzińskiej, Wiktorii Potyrańskiej, Oli Podlewskiej, Mi-
kołaja Pabiana, Madzi Płanety, Dawida Siweckiego, Szymona Schrupki, 
Błażeja Forca, Maćka Martowskiego.

Bez nich Festiwal młodej sztuki nie byłby w ogóle możliwy.
Marta Ordon

c.d. ze str. 5

Grzybowe przysmaki
Kotlety mielone 

z grzybów
Składniki:

 •. 40 dkg grzybów świeżych (borowiki, gąski, 
pieczarki) lub 8 dkg grzybów suszonych, 

 •. 3 dkg tłuszczu, 
 •. 6 dkg cebuli, 
 •. 10 dkg czerstwej bułki, 
 •. 1/8 litra mleka, 
 •. 1 jajo, sól, pieprz, 
 •. 1 łyżka siekanego koperku 
  i zielonej pietruszki, 
 •. 5 dkg tartej bułki.

Wykonanie:
Świeże grzyby oczyścić z piasku i ziemi, 

opłukać pod bieżącą wodą, poszatkować, 
udusić pod przykryciem z pokrojoną cebulą 
i tłuszczem (3 dkg). O ile potrzeba, wlać 2 - 3 
łyżki wody, następnie odparować. Bułkę na-
moczyć w mleku, odcisnąć, grzyby i bułkę 
przepuścić przez maszynkę, dodać jajo, sól, 
pieprz, siekaną zieleninę i starannie wymie-
szać. O ile masa jest za rzadka, wsypać 2 - 3 
łyżki tartej bułki. Kształtować w bułeczce 
nieduże, wysokie kotleciki. Smażyć na sil-
nie rozgrzanym tłuszczu z 2 stron na złoty 
kolor. 

Leczo grzybowe
Składniki:

 •. 1 durszlak dowolnych grzybów 
  ugotowanych
 •. ½ kg cebuli
 •. 1 szklanka oleju
 •. 5 łyżek octu
 •. 4 łyżki cukru
 •. 3 łyżki koncentratu 
  pomidorowego Pudliszki
 •. 1 łyżka keczupu
 •. pieprz, sól
 •. 1 łyżka ostrej papryki (można też dodać 
  2 papryki czerwone lub nie)

Wykonanie:
Grzyby ugotować pokroić w kostkę, ce-

bulę pokroić w kostkę zeszklić na oleju dodać 
resztę składników zagotować, gorące wkładać 
do słoików pasteryzować 20 min.

Zupa z suszonych 
grzybów

Składniki:
20 dag grzybów suszonych ugotować 
potem pokroić w paski.

Wykonanie:
Ugotować wywar na zupę:
1 marchewka, mała pietruszka kawałek selera 

i pora kostkę rosołową Knorr, ½ szklanki śmietany, 
sól, pieprz, wegetę lub inną przyprawę.

Groszek ptysiowy
Składniki:

 •. ¼ litra wody 
 •. 4 jajka

Marzena Pokorska

 •. 13 dag mąki pszennej
 •. ½ kostki margaryny 

Wykonanie:
Wodę zagotować z margaryną i do go-

tującej dodać mąkę i dobrze roztrzepać.
Do przestudzonej masy dodawać po 

jednym jajku ciągle ubijając trzepaczką. 
Pod koniec przez chwilę ucierać mikse-

rem. Gotową masę kłaść łyżeczką na lekko 
wysmarowaną blachę i piec na lekko złoty 
kolor. 

Tomasz Kaczor
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16 października w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Koprzywnicy 
odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Go-
ściliśmy czcigodnych Nauczy-
cieli Emerytów i Pracowników 
Szkół oraz  Przedszkola, sza-
cowne Grona Pedagogiczne 
ze wszystkich naszych szkół 
i przedszkola, Pracowników 
szkół i przedszkola, dostojnych 
Księży Proboszczów i Wikariu-
szy z obydwu parafii, Pana Bur-
mistrza, Panią Burmistrz i Pana 
Przewodniczącego.

W dniu 16.10.2008 r. chcieliśmy podziękować nauczycielom i pracowni-
kom oświaty za ich codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego 
dnia w wykształcenie i wychowanie młodych pokoleń. 16 października jest 
dla nas wszystkich Polaków szczególnym dniem; to właśnie tego dnia w 1978 
roku na Stolicę Piotrową został wybrany krakowski metropolita Karol Woj-
tyła. Wówczas zniewolony Polski Naród dostał od Boga największą nagro-
dę Papieża Polaka. Nikt wtedy nie przewidywał, że papież z Polski będzie 
największą osobowością II połowy XX wieku. To On przez swoją papieską 
posługę odmienił ducha nie tylko „tej ziemi”. Bardzo pięknie i prosto o Pon-
tyfikacie Jana Pawła II mówi w swoim wierszu Ksiądz Jan Twardowski:

z codziennymi problemami. Trud-
no jest mi wyrazić swoje odczucia, 
dlatego proszę, aby Państwo przyjęli 
dedykację wypowiedzianą słowami 
Wielkiego Polaka Jana Pawła II:

„Tyle jest w Tobie
 Nasze polskie oczy          
 Wiara matki, człowiecze cierpienie
 I taki nie za mocny dzwonek
 Tak zagłuszany, że budzi sumienie”
 

gogiczna, ciągle podnosząca swoje 
kwalifikacje i „inwestująca w siebie” 
oraz pokonująca kolejne szczeble 
kariery zawodowej.

W swoim przemówieniu Pani 
Burmistrz Dorota Kruszec-Nowińska 
wszystkim Nauczycielom i Pracowni-
kom Oświaty z okazji ich dnia złożyła 
życzenia: ,,Z okazji Dnia Nauczyciela 
wszystkim Państwu chciałabym zło-
żyć najlepsze i najserdeczniejsze ży-
czenia, życzę cierpliwości, satysfakcji 
i radości z codziennie wykonywanej 
pracy, wytrwałości w zmaganiu się 

Serdeczne życzenia wszystkim 
przybyłym złożyli tego dnia także: 
Maria Lipa – Kierownik Oddziału Ku-
ratorium w Sandomierzu, Przewod-
niczący R.M. – Stanisław Pawlik, 

Po części oficjalnej wszyscy go-
ście udali si na słodki poczęśtunek.

Główną zaś atrakcją wieczoru 
był występ muzyków z Filharmonii 
Świętokrzyskiej. Piękną nastrojo-
wą interpretacją znanych utworów 
zachwycały: Helena Ponomaren-
ko – skrzypce, Lidia Chmielewska 
– altówka i Edyta Piwowarczyk – 
fortepian. Zwieńczeniem koncertu 
było odśpiewanie umiłowanej przez 
Karola Wojtyłę pieśni ,,Barka”. Spo-
tkanie zakończyło się przemówie-
niem Pana Burmistrza Marka Jońcy, 
który podziękował nauczycielom za 
ich trudną pracę włożoną w kształ-
towanie i wychowanie młodego po-
kolenia.

v-ce Burmistrz Dorota Kruszec-Nowińska 
(L.Z.)

A tak świętowali Nasi Nauczyciele 

Szanowni Państwo!
Edukacja młodych pokoleń leży 

nam wszystkim szczególnie na ser-
cu, ponieważ dobrze wykształco-
na i wychowana młodzież stanowi 
o wartości każdej lokalnej społecz-
ności i jest jej nadzieją na lepsze 
jutro. Lokalne władze dokładają 
starań, aby stworzyć jak najlepsze 
warunki do pracy i nauki w naszych 
placówkach oświatowych.

Szczycimy się tym, że na terenie 
Naszej Gminy pracuje wykształcona 
i w pełni profesjonalna kadra peda-

„Istnieją ludzie, którzy maja serce ze złota
Wszystko co czynią jest odbiciem ich serdeczności
A tymi ludźmi, którzy mają serce ze złota jesteście 
Wy Nauczyciele i Wychowawcy
Za ten trud i spracowane ręce
Kłaniam Wam się dzisiaj w podzięce”.”

Tego wieczoru wybrani dyrekto-
rzy, nauczyciele i pracownicy admini-
stracyjni szkół otrzymali nagrody pie-
niężne przyznane przez burmistrza. 

Prezes Oddziału ZNP – Teresa Maj-
czak oraz Dyrektor  DK – Alicja Stę-
pień.
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z dn. 28 lipca 2008 roku.
Obrady odbyły się według zamieszczonego niżej porządku.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza z realizacji budżetu między sesjami.
 4. Informacja o złożonych oświadczeniach za rok 2007.
 5. Dokonywanie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu poprzez likwi-
dację Oddziału Nefrologii Dorosłych.

 8. Informacja Dyrektora M-GOKiS w zakresie przygotowa-
nego programu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży 
niewyjeżdżającej na wakacje.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób 
fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso.

 10. Wolne wnioski.

Odnośnie pkt. 3
Pan Burmistrz przedstawił informację z realizacji budżetu 

między sesjami. Poinformował, że jest opracowywany szcze-
gółowy projekt techniczny na budowę drogi między Osiedlem 
Cegielnia a Beszycami. Konieczny jest raport oceny oddziały-
wania na środowisko i udało się go bardzo szybko wykonać.

Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku do Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W zakresie tego programu 
przewidywana jest budowa świetlicy wiejskiej w Dmosicach, 
odbudowa i adaptacja budynku w Niedźwicach i Ciszycy, mo-
dernizacja wodociągu w Krzcinie oraz instalacja oczyszczalni 
przydomowych w trzech miejscowościach: Kamieniec, Po-
stronna i Beszyce. 

Obecnie gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu 
na opracowanie szczegółowych dokumentacji w poszczegól-
nych strefach rewitalizacji miasta Koprzywnicy. 

Trwają prace dokumentacyjne nad budowa sieci kanalizacyjnej.
Drogi wspólnie zrealizowane ze Starostwem:

 •. Postronna – Dmosice: 2000 m2

 •. Niedźwice – Beszyce: 1500 m2

 •. Koprzywnica – Krzcin: 4000 m2

 •. Planowany jest jeszcze do wykonania odcinek 400 do 
450 m w miejscowości Świężyce.

Drugie ważne zadanie dla środowiska to likwidacja skła-
dowiska odpadów. Wspomniane zadanie zostało zgłoszone 
do wsparcia finansowego w dwóch podmiotach: Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Odnośnie pkt. 4 
Analizę złożonych oświadczeń majątkowych za 2007 rok 

przeprowadził osobiście Pan mgr inż. Marek Jońca – Burmistrz 
Miasta i Gminy Koprzywnica. Wszystkie oświadczenia mająt-
kowe zostały wypełnione prawidłowo i złożone w terminie. 
Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie 
do 30 kwietnia 2008 roku. W złożonych oświadczeniach nie 
stwierdzono nieprawidłowości.

Odnośnie pkt. 5
Dotyczy dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008. 
Przewodniczący RM zapytał o kwotę 100 tys. zł na wywóz 

śmieci. Dlaczego jest tylko 100 tys. i dlaczego w banku ko-
mercyjnym, a nie kredyt w WFOŚ lub krajowym FOŚ? Dodał, 
że priorytetem WFOŚ jest udzielanie kredytów na tego typu 
zadania. Dlaczego jest podawana kwota 100 tys. zł jak wia-
domo, że będzie za mało środków. Potwierdził, że to zadanie 
gminę dopinguje i mobilizuje do wywiezienia w tym roku do 
składowiska ,,Piaseczno”, gdyż jest ono czynne tylko do końca 
tego roku.

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest opracowywany pro-
gram likwidacji i rekultywacji składowiska odpadów w Ko-
przywnicy. Dotychczas w/w składowisko było tylko Wiejskim 
Punktem Gromadzenia Odpadów. Staraniem gminy było prze-
kwalifikowanie wspomnianego punktu na składowisko i uzy-
skanie pomocy finansowej. Koszt całkowitego przedsięwzięcia 
to kwota 420 tys. zł. – a składa się na to: utylizacja, transport, 
rekultywacja i zalesienie. Przewodniczący R. M. końcowo pro-
ponuje aby te kwotę 100 tys. zł pożyczyć w WFOŚ, gdyż ist-
nieje możliwość umorzenia tej pożyczki nawet do 30% kwoty, 
a w banku komercyjnym nie mamy takiej możliwości.

W gminie Koprzywnica będą budowane dwa wielofunkcyj-
ne boiska o sztucznej nawierzchni – jedno boisko przy szkole 
podstawowej w Niedźwicach a drugie w Koprzywnicy. 

Projekt zmian w budżecie gminy:
 •. Zwiększenie dochodu o 110 tys. zł,
 •. Zwiększenie wydatków o 317 tys. zł,

 •. Przychody zaciąganych kredytów tj: 207 tys. zł, (w tym 
2 boiska – 271,500 zł),

 •. Drogi powodziowe ( ul. Rzeczna i Zbigniweice-30 tys. zł)
 •. Drogi powiatowe – 20 tys. zł,
 •. Drogi gminne – 15 tys. zł,
 •. Remont kotłowni – 62 tys. zł (w tym piec i wymiana sieci),
 •. Wysypisko śmieci – 100 tys. zł,
 •. Droga Dmosice z ul. Leśnej – 20 tys. zł,
 •. Zmniejszenie ul. Leśnej i rezerwy budżetowej o 10 tys. zł,

Za wnioskiem tym głosowało 12 radnych, przy 1 głosie 
przeciwnym. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została 
przyjęta. Uchwała XXI/100/O8.

Odnośnie pkt. 6 
Radni podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu (zał. 

Nr 6). Uchwała Nr XXI/102/08. Za wnioskiem głosowało 12 
radnych,  przy 1 głosie przeciwnym.

Odnośnie pkt. 7
Przewodniczący R. M. poinformował, że szpital w Sando-

mierzu pomału się prywatyzuje. Następnie odczytał projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. przekształcenia Sam. 
Publ. Zesp. Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu po-
przez likwidację Oddziału Nefrologii Dorosłych. Za wnioskiem 
glosowało 12 radnych przy 1 przeciwnym. Podjęta uchwała Nr 
XXI.103/08.

Odnośnie pkt. 8
Gościem sesji Rady Miejskiej była Pani Dyrektor M-GOKiS 

– Alicja Stępień. Omówiła różnorodne formy pracy z dziećmi 
i młodzieżą prezentowane w Domu Kultury pod okiem instruk-
torów poszczególnych kół zainteresowań.
 •. Koło teatralne (28 osób) pod opieką pani Marii Krygowskiej 

– zaprezentowało w dniu 6 lipca b.r. widowisko teatralne 
pt. ,,Przez wieki z cystersami” podczas pikniku ,,W cieniu 
cysterskiej jabłoni”. Nagrodą dla aktorów była wycieczka 
do Stadniny Koni w Samborcu kierowanej przez p. Jerzego 
Marcjana.

 •. W dniach 21.07.-30.07.08. były prowadzone ,,Warsztaty 
fotograficzne” w ramach projektu ,,Odjazdowe lato” przez 
instruktora p. Dariusza Krajewskiego – profesjonalnego 
grafika i fotografika z firmy Echo Media w Tarnobrzegu.

 •. Warsztaty wikliniarskie – odbyły się w dniach 
30-31.07.2008 r. – to jedna z ofert ciekawej propozycji 
spędzania wolnego czasu w M-GOKiS.

 •. M-GOKiS realizuje stałe zajęcia, w których mogą uczest-
niczyć dzieci i młodzież z terenu Gminy Koprzywnica: 
są to m.in. cotygodniowe spotkania Zespołu Ludowego 
,,Powiślanie” pod nadzorem chórmistrza p. Wiesława 
Woźniaka, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z nauką gry na 
instrumentach dętych pod kierownictwem p. Marka Ko-
siora, zajęcia plastyczne pod okiem p. Heleny Pileckiej, 
zajęcia taneczne z instruktorem p. Małgorzatą Ciach. Jest 
też w DK czynna stała wystawa prac dzieci i młodzieży 
należących do koła plastycznego oraz poplenerowa wy-
stawa obrazów wykonanych różnymi technikami przez 
malarzy z kraju.

Kończąc swoje wystąpienie Pani Alicja Stępień zachęciła 
radnych i sołtysów do aktywnej współpracy z M-GOKiS, gdyż 
jest otwarta na nowe inicjatywy i różne działania w lokalnym 
środowisku.

Odnośnie pkt. 9
Wiceprzewodniczący R. M. odczytał projekt uchwały 

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz okre-
ślenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso. Za 
podjęciem uchwały w w/w sprawie głosowało jednogłośnie 13 
radnych - Uchwała Nr XXI/104/08

Odnośnie pkt. 10
Przewodniczący R.M. przeczytał notkę z gazety ,,Po weryfi-

kacji” – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę 
rankingową projektów do realizacji w ramach Programu Odno-
wa Wsi. Znalazło się na niej 68 wniosków. Pomyślną weryfika-
cję przeszły również wnioski z naszego regionu. Stowarzyszenie 
Opactwa Cysterskiego ,,Ku Przyszłości” w Koprzywnicy otrzyma 
środki na odtworzenie dawnych zakonnych ogrodów.

W wolnych wnioskach zwrócił się do Burmistrza radny Kazi-
mierz Kitliński, iż na Sali Strażackiej w Domu Kultury występuje 
duży grzyb i zawilgocenie. Poprosił również o zainteresowanie 
się tym stanem i podjęcie stosownych działań zapobiegających 
dewastacji obiektu. Odpowiedzią było, stwierdzenie Burmistrza, 
że ciągle jest coś innego do wykonania – bardziej ważnego i dla-
tego przeciąga się to w czasie. Ponadto wymaga to pogłębionej 
analizy budowlanej i dużych nakładów finansowych.

Informację sporządził 
V- ce Przewodniczący R.M. w Koprzywnicy

mgr Kazimierz Kitliński

Informacja z obrad Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dn. 25 września 2008 roku. 

Otwarcia obrad sesji dokonał jej Przewodniczący – Pan 
mgr Stanisław Pawlik, który powitał przybyłych radnych, 
Pana Burmistrza i Panią Burmistrz, Przewodniczących Zarzą-
du Osiedli oraz sołtysów i zaproszonych gości. 

W sesji brało udział 13 radnych, jest wiec ustawowe 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał. 

Następnie Przewodniczący R. M przedstawił propono-
wany porządek obrad: 

Obrady odbyły się według zamieszczonego niżej po-
rządku.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu poprzedniej sesji. 
 3. Informacja Burmistrza z realizacji budżetu gminy mię-

dzy sesjami.
 4. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2008 roku.
 5. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
 6. Podjecie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na naby-

cie nieruchomości. 
 8. Wolne wnioski

Odnośnie pkt. 3
Pan Burmistrz przedstawił informację z realizacji budżetu 

między sesjami.  
 1. Modernizacja budynku OSP w Krzcinie.
 - wykonanie stropu podwieszanego na konstrukcji drew-

nianej 
 - wykonanie tynków wewnętrznych w budynku 
 - wykonanie podłoży i posadzek  
 - wykonanie instalacji elektrycznej
 - malowanie budynku wraz z montażem kominka o mocy 

15 KW 
 - wykonanie wjazdu z kostki betonowej  
Całość prac to koszt 67.731,23zł 

 2. „Zalew” – W dniu 15.09.2008 roku do Urzędu Marszał-
kowskiego Departament Funduszy Strukturalnych został 
złożony wniosek o dofinansowanie projektu pt. ,,Mo-
dernizacja zbiornika wodnego Koprzywianka –„Zalew”, 
projekt opiewa na kwotę 1.130.000 zł.

 3. Wielofunkcyjne boiska sportowe o wymiarach 44x22 m 
w miejscowości Niedźwice i Koprzywnica. 

  Obecnie trwają prace ziemne w systemie gospodar-
czym przy obu boiskach. Nawierzchnia obu boisk ma 
być wykonana z trawy systetycznej. Przetarg odbędzie 
się 10.10.2008 roku.

 4. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Pod-
stawowej w Koprzywnicy. 

  Została wybudowana droga wewnętrzna o dł. 74 mb 
wraz z chodnikiem wykonanym z kostki betonowej 
o powierzchni 113 m. Wartość robót to 50.055,93 zł. 

 5. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 001279 T Po-
stronna Wieś. Wykonano nawierzchnię asfaltową dłu-
gości 600 mb – na powierzchni 1774 m. Wartość robót 
to 101.566,22 zł. 

 6. Drogi powiatowe wspólnie realizowane z gminą Ko-
przywnica- na dzień 30.09.2008 r. został ogłoszony 
przetarg dot.,,Przebudowy drogi powiatowej Nr 0853 T 
Ciszyca –Skotniki- w miejscowości Świężyce”.

Następnie będzie prowadzona przebudowa ul. Rzecznej 
w Koprzywnicy i drogi w Zbigniewicach, przebudowa drogi 
i ułożenie płyt w Dmosicach.

Kanalizacja miejscowości nie może przebiegać w drodze 
powiatowej, ponieważ powiat się na to nie zgadza. Może 
przebiegać jedynie w pasie przydrogowym. Nitka wodocią-
gowa jest poprowadzona wzdłuż rzeki Koprzywianki.

Odnośnie pkt. 4
Informację z wykonania budżetu gminy za półrocze 2008 

roku przedstawiła Zastępca Burmistrza – Pani mgr Dorota 
Kruszec-Nowińska.

Budżet gminy za I półrocze 2008 r. – to 15.865,036 zł po 
stronie dochodów i kwota 16.788.477 zł po stronie wydat-
ków. Plan dochodów wykonano w kwocie 8.340.457,68 zł, 
co stanowi 52,58 %. Otrzymane w I półroczu 2008 roku do-
tacje celowe z budżetu państwa i środki pozyskane z innych 
źródeł stanowiły kwotę 2.064.934,37zł, tj. 24,76 % ogólnie 
zrealizowanych dochodów. 

Wydatki: 
W I półroczu 2008 roku wydatkowano łącznie 

7.647.983,37 zł co stanowi 45,56 % uchwalonego planu. Re-
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ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH
„ODBUDOWA  DROGI GMINNEJ NR 4222031  
KOPRZYWNICA WIEŚ UL. RZECZNA”

„ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001281 T ZBIGNIEWICE WIEŚ” 
Obecnie są realizowane w/w odcinki dróg. 

„ODBUDOWA  DROGI W MSC  KOPRZYWNICA WIEŚ UL.RZECZNA” 
polega na wykonaniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej (o pow. 1180 m2), 
wymianie krawężnika oraz wykonaniu dwóch studzienek ściekowych. 
Koszt robót drogowych wynosi 120.450,60 zł 

„ODBUDOWA DROGI GMINNEJ  ZBIGNIEWICE WIEŚ”- DŁ 300 M 
(pow. 810 m2) polega na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, 
wykonaniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej i przepustu drogowego 
oraz uzupełnieniu poboczy. Koszt robót drogowych wynosi 52.383,75 zł.
Wykonawcą jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”
27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26, za kwotę: 172.834,35 zł z czego dotacja  
wynosi 100.000,00 zł  (biuro ds. usuwania klęsk żywiołowych)
udział gminy 72.834,35 zł

„ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001282T DMOSICE WIEŚ”
Odbudowa drogi polega na wykonaniu, wzmocnieniu istniejącej podbudowy 
tłuczniem kamiennym oraz wykonaniu nawierzchni z płyt drogowych 
na dł.60 m i nawierzchni asfaltowej na dł. 55 mb. Teresa Korpysz

Gmina Koprzywnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy przystępuje do realizacji projektu 
systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego „DO PRACY BY SIĘ SZŁO” skierowanego do zamieszkałych w Gminie Koprzywnica osób długo-
trwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Cele szczegółowe projektu to:
- zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia
- wzrost samooceny i wiary we własne siły
- aktualizacja wykształcenia i podniesienie kwalifikacji zawodowych
- powrót na rynek pracy
Okres realizacji projektu od 01.09.2008 do 31.12.2008.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy, ul. 11-go Listopada 88, 27-660 Koprzywnica
Tel. (0-15) 847 66 02 w. 39, 41,  fax. (0-15) 847 66 10, e-mail: opskoprzywnica@poczta.onet.pl

Gmina Koprzywnica znalazła się w gronie 154 be-
neficjentów, zakwalifikowanych do programu „Budowa 
wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych 
dla dzieci i młodzieży” w roku 2008, który ogłaszany 
jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

W wyniku realizacji w/w programu w naszej gminie 
powstaną dwa boiska sportowe o wymiarach 22,0 m 
x 44,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej. Jedno 
z boisk powstanie przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Koprzywnicy, drugie przy Szkole Podstawowej 
w Niedźwicach. 

W ramach boisk wielofunkcyjnych utworzone zosta-
ną boiska do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę 
i odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia przezna-
czone dla tych dyscyplin sportowych. Na boisku będzie 
można grać w tenisa ziemnego, badmintona, piłkę nożną 
i inne gry zespołowe. Całość boisk otoczona będzie ogro-
dzeniem stanowiącym jednocześnie łapacz piłek.

Koszt budowy boisk wyniesie 520 tys. zł. 

Dotacja z Ministerstwa Sportu to 260 tys. zł. Resztę 
stanowią zabezpieczone w tegorocznym budżecie środki 
własne. Pośrednikiem w finansowaniu przedsięwzięcia 
jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

alizacja w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przed-
stawia się następująco: 
 1. Oświata na zadania bieżące wydatkowano 3.254.377,12 zł 
  Na utrzymanie szkoły w Postronnej, prowadzonej przez 

stowarzyszenie przekazano dotację w wysokości 94.331,84 
zł, a na utrzymanie Szkoły w Krzcinie-58.692,48 zł

 2. Na pomoc społeczną- wydatkowano 1.576.056 zł . W ra-
mach tej jednostki wydatkowano 70.985 zł na pomoc ma-
terialną dla uczniów niepełnosprawnych. 

 3. Instytucje kultury – Biblioteka – 58.500 zł, Miejsko- Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu 180.000 zł

 4. Komunalna oczyszczalnia  ścieków 161.752,12 zł 
 5. a zadania inwestycyjne w I pół. wydatkowano 390.567,64 zł.
 6. Urząd Gminny, który realizuje pozostałe zadania wydatko-

wano-1.955.744,60 zł, w tym głównie na:
 -    administrację publiczną – 1.287.896,60 zł
 - gospodarkę komunalną – 232.960,93 zł 
 - odsetki od kredytów – 40.705,84 zł 
 - bieżące remonty dróg – 38.456,55 zł
 - utrzymanie hydroforni i ujęć wodnych – 51.416,97 zł 
 - bieżące utrzymanie jednostek straży pożarnych – 77.361 zł
 - kultura fizyczna i sport – 45.481,95 zł 
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 30.052,61 zł 

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza br. wyniosło 
1.420.206,40 zł, co stanowi 8,96% planowanych dochodów.

Zastępca burmistrza przedstawiła Uchwałę Składu Orze-
kającego RJO z dnia 10 września 2008 roku w sprawie opi-
nii o sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu gminy za 
I półrocze 2008 roku. Opinia ta jest pozytywna.

Odnośnie pkt.  5
W tej części obrad sesji zabrał głos Przewodniczący Komisji 

Oświaty – Pan Maciej Banaś, który stwierdził, że zwiększenie 
deficytu o 400 tys. zł sprawia na nim duże wrażenie. Analiza 
z wykonania budżetu za I półrocze nie zapowiadała wzięcia 
atak dużego kredytu. Zaznaczył, że ta kwota ,,szokuje” i autor 
tego budżetu uderzył się w pierś, a nie obarczać odpowiedzial-
nością np. dyrektorów szkół. Ponadto czy nie należy szukać 
innych źródeł pokrycia zobowiązań czy musi być zaciągnięty 
kredyt?

Zdaniem Burmistrza główną przyczyną zwiększenia defi-
cytu jest to, że stale rosną koszty energii, ZUS, podatki, opłaty 
lokalne, subwencje nie wystarczają na działalność w oświacie. 
Zastępca Burmistrza oświadczyła, że wzrost kosztów utrzyma-

nia to aktualny ich wzrost o nawet 15% w stosunku do tego 
co podaje GUS. Dodała, że planowanie do budżetu musi się 
opierać na założeniach Ministerstwa Finansów.

Radny Maciej Banaś – Przewodniczący Komisji Oświaty 
oświadczył, że Pan Burmistrz obarcza za wszystko kierowników 
jednostek organizacyjnych. Nie tak dawno jak 3 miesiące temu 
pan Przewodniczący odczytał pisma kierowników jednostek 
organizacyjnych, którzy informowali o brakujących środkach. 
Złożone informacje zostały obcięte przez Pana Burmistrza.

W gminie będzie zainstalowany monitoring oraz zatrud-
nionych będzie dwóch pracowników niepełnosprawnych. PE-
FRON wyłożył na ten cel 79.000 zł. 

Przewodniczący R. M. odczytał projekt uchwały w spra-
wie dokonania zmian w budżecie gminy (Zał. Nr 4) dotyczący 
zwiększenia o 400.000 zł. Za wnioskiem głosowało 8 radnych 
przy 7 osobach wstrzymujących się.

Odnośnie pkt. 6
Przewodniczący R.M. odczytał projekt uchwały w sprawie 

zbycia działki w Zbigniewicach. 
Za przyjęciem wniosku głosowało jednogłośnie 15 radnych. 

Uchwała została przyjęta – Nr XXIII/111/08

Odnośnie pkt. 8
Pan Burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie zo-

stanie zaproponowane utworzenie jednostki organizacyjnej za-
kładu Gospodarki Komunalnej. Zakład miałby swoją strukturę, 
kierownika, księgową oraz pracowników, którzy wykonywaliby 
wszystkie prace komunalne łącznie z zarządzaniem siecią wo-
dociągową, kanalizacyjną i wykonawstwem budowlanym.

Radny Kitliński zwrócił się z zapytaniem do Pana Burmistrza. 
Czy przy modernizacji oczyszczalni ścieków przewidywany 
jest punkt utylizacji sprzętu ochrony roślin, gdyż aktualnie rol-
nicy i sadownicy myją beczki gdzie popadnie zanieczyszczając 
środowisko. Miejsce takie jest potrzebne od zaraz. Ponadto za-
pytał, co z sanitariatami na Rynku w Koprzywnicy.

Burmistrz poinformował, że nie przewiduje przy oczysz-
czalni ścieków miejsca na utylizacje sprzętu rolniczego lub 
ogrodniczego używanego do oprysków. Za duży koszt tego 
przedsięwzięcia. Dodał też, że nie przewiduje wyposażenia 
Rynku w sanitariaty.

V-ce Przewodniczący RM 
mgr Kazimierz Kitliński

Na łamach naszej gazety ogłaszamy konkurs pt.: ,,W barwach 
jesieni”. Jesień to czas pięknych kolorowych krajobrazów, które 
tworzą bogato zabarwione owoce i liście roślin. Może potraficie 
Państwo rozpoznać te cztery rośliny zamieszczone na zdjęciach:

Rozwiązanie konkursu i listę nagrodzonych 
osób zamieścimy w numerze 13/08. Pomiędzy 
czytelników, którzy do końca listopada nadeślą ku-
pony z prawidłowymi odpowiedziami rozlosujemy 
atrakcyjne nagrody. Odpowiedzi prosimy przesyłać 
na adres naszej redakcji: 

KONKURS

,,Koprzywnickie Pejzaże”
ul. Rynek 39
27-660 Koprzywnica
lub dostarczyć osobiście.

1
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Alicja Stępień
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Tą piękną pieśń śpiewano kiedyś 
na wiejskich weselach, ubogaco-
nych prawdziwą tradycją wynikającą 
z tożsamości wsi, jaka ukształtowała 
się na przestrzeni wieków. Powrót 
do korzeni mogliśmy przeżywać 
dzięki wydarzeniu „Wesele z okolic 
Rymanowa” organizowanemu w ra-
mach projektu „Sięgając do korzeni” 
finansowanego z PPWOW. 

Współczesne wesele to niepełna 
i jakże już zmieniona wersja tego, co 
niegdyś odgrywało tak ważną rolę. 

„Siadła pszczółka na jabłoni i zapyliła kwiat,
Czemu żeś mi moja miła zawiązała ten świat?

 Jam Cię tylko pokochała, 
 Tyś mnie nie musiał brać.” 

Warto choćby przez przedstawienie 
przypominać dawne obyczaje wesel-
ne, co też czynią „Rymanowianie”. 

Inscenizacja ta dzieliła się na 
pięć części: Zmówiny, Rękowiny, 
Potańcówkę na boisku, Oczepiny 
i wreszcie Przenosiny. Każda z nich, 
starannie opracowana przez Panie 
Janinę Bolanowską oraz Danutę 
Litarowicz – miała swój niepowta-
rzalny klimat i urok wywołując, a to 
salwę śmiechu, a to zdumienie czy 
nawet nostalgię. Wprowadzenie 

łemkowskiej pary i piosenek, które 
śpiewano w niezamieszkałej obec-
nie Wołtuszowej miało na celu uka-
zanie, że Łemkowie i Polacy przez 
wiele lat żyli ze sobą w zgodzie.

Przy opracowywaniu scenariu-
sza skorzystano z wywiadów oraz 
literatury. By nie przeinaczyć kart 
przeszłości, związanych z kulturą lu-
dową regionu podkarpackiego, kon-
sultowano się z Panem Krzysztofem 
Ruszelem - Dyrektorem Muzeum Et-
nograficznego w Rzeszowie. Konsul-

tacji muzycznej udzielili Pan Edward 
Piotrowski oraz Pani Iwona Śliwka. 
Wiadomo, gdy muzyczka rżnie trze-
ba i ładnie do niej zatańcować – tak 
też było z 27-oma „aktorami”, któ-
rzy choreografię do przedstawienia, 
ćwiczyli pod okiem Pań Danuty 
Litarowicz i Iwony Śliwki. W wido-
wisku występują osoby z Sieniawy, 
Posady Górnej, Beska i Rymanowa. 
W skład zespołu „Rymanowianie” 
wchodzą nie tylko ludzie starsi. Jego 
szeregi zasilają też dzieci i młodzież, 

które nie wstydzą się swoich korzeni, 
a przy okazji czerpią z tego niesamo-
witą satysfakcję.

Wszystko, co dobre i piękne 
szybko się kończy, toteż żal było, gdy 
dobiegła końca ostatnia scena wese-
la, na osłodę jednak, już po chwili 
rozpoczęła się biesiada z udziałem 
sandomierskich Zespołów Ludo-
wych i Kół Gospodyń Wiejskich- ku 
uciesze zebranych do tańca przy-
grywała kapela Rymanowska. Za-
brzmiały ludowe, rubaszne, skoczne 

Wesele
z okolicRymanowa

Na ludową nutę...
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dźwięki –wyjątkowe i jakże piękne.
Kultura ludowa może być nie-

zwykłą inspiracją, a nawet pobocz-
nym źródłem dochodu.

Trzeba z niej tylko dobrze i mą-
drze korzystać, jednakże przede 
wszystkim ją pielęgnować.

Tak jak to robią twórcy „Wesela 
z okolic Rymanowa”, z których na 
pewno warto brać przykład.

Według Pani etnograf Ireny Go-
dyń z Sandomierza:

Widowisko „Wesele z okolic 
Rymanowa” to ogromne przeżycie 
zarówno dla widzów, jak  również 
i dla wykonawców, ponieważ nie 
jest to tylko opracowany i wyreży-
serowany spektakl sceniczny,  ale 
jest częścią naszej tradycji i kultury 
kształtowanej przez pokolenia, do 
której wszyscy należymy.

Zawarcie małżeństwa jest chyba 
najważniejszym momentem w życiu 
człowieka. Rodzimy się i umieramy 
bez własnej woli i wpływu, a zawar-
cie małżeństwa możemy przeżywać 
w pełni świadomie. Zawsze jest to 
moment, który decy-
duje o całym na-
szym życiu. 

W  dawnej 
tradycyjnej kul-
turze ludowej 
waga tego wy-
darzenia była znacznie 
większa niż obecnie – 
małżeństwa zawierano 
na całe życie, bo była to 
podstawowa i właściwie 
jedyna instytucja zapewnia-
jąca człowiekowi przetrwa-
nie – chleb, dom i wychowa-
nie, miejsce w społeczeństwie 
i umiejętność poruszania się w ży-
ciu. Dlatego ten ważny moment 
w życiu pojedynczego człowieka 

był też ważnym momentem w ży-
ciu wsi. Wesela  trwały wiele dni 
i brali w nich udział  niemal wszy-
scy mieszkańcy wsi przyjmując  do 
swego grona i sankcjonując nową 
rodzinę rozbudowanymi obrzędami 
i samą swoją obecnością. Wszyst-
kie te obrzędy i zwyczaje, na który 
składał się cały proces powstawania 
nowej rodziny są głęboko uzasad-
nione i mają swoje znaczenie, a ko-
rzeniami sięgają czasów przedchrze-
ścijańskich. Miały przede wszystkim 
zapewnić młodej parze dobry start 
w nowe życie, zarówno pod wzglę-
dem materialnym  (targi o posag, 
rabunkowe przenosiny, dary) jak 
i sprzyjanie Opatrzności Boskiej 
i akceptacji społecznej. Był to też 
pierwszy sprawdzian dla młodej 
pary jak sobie poradzi 
w życiu. W otoczeniu 
i wsparciu ro-
dziny i bliskich 
z n a j o m y c h 
p i e r w s z e 
kroki są 

łatwiejsze. Podstawową potrzebą 
każdego człowieka jest poczucie 
bezpieczeństwa wynikające z po-
czucia przynależności do rodziny 
i grupy o takim samym rozumieniu 
świata, zwyczajów i tradycji, gdzie 
może czuć się u siebie wśród swo-
ich. Więź ta jest kształtowana i roz-
wijana przez aktywny udział we 
wspólnych sprawach, i we wspól-
nym przeżywaniu. Dlatego występ 

zespołu „Rymanowianie” jest wspól-
nym przeżyciem widzów i aktorów, 
którzy nie są tylko aktorami, ale no-
szą w sobie wielowiekową tradycję 
swojego regionu, mają ją w sercach 
i we krwi, dlatego widowisko to jest 
tak autentyczne i prawdziwe.

Byłoby wspaniale, gdyby zna-
lazły się osoby, które zechciałyby 

z nami stworzyć „Wesele Koprzyw-
nickie” – jeśli tak, to zapraszamy do 
współpracy z M-GOKiS. Dla nas 
wszystkich będzie to wielkie wy-
zwanie i wielka szansa by nie za-
przepaścić tej pięknej tradycji, póki 
jeszcze da się ją odtworzyć i urato-
wać echa tamtych dni.

Irena Godyń - etnograf 
Marta Ordon
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Już po raz kolejny w Obrazowie 
odbyło się święto sadowników. Te-
matem przewodnim plenerowej wy-
stawy była prezentacja Sandomier-
skiego Szlaku Jabłkowego.

Każda Gminna miała swoje sto-
isko, na którym prezentowała spe-
cjały regionalne oraz materiały z nią 
związane. Koprzywnica zachwy-
cała tym razem bułkami błońskimi, 
podpłomykami czy dżemem owo-
cowym. Wielu zwiedzających za-

Jabłkobranie 
trzymywało się też, aby podziwiać 
panoramę koprzywnicką namalowa-
ną aby przez Panią Helenę Pilecką, 
piękne poplenerowe obrazy a także 
rękopisy, mapy, plany itp. dotyczące 
powstawania ogrodnictwa na Ziemi 
Sandomierskiej.

Niemałe zainteresowanie bu-
dził także chłopiec w przebraniu 
cystersa – całe stoisko miało niepo-
wtarzalny urok i smak. W imprezie 
tej uczestniczyli – posłowie, sena-

torowie, oraz władze samorządowe 
różnego szczebla, a wśród nich wice 
wojewoda świętokrzyski – Piotr Żo-
łądek wręczający odznaki zasłużo-
ny dla rolnictwa. Część artystyczna 
obfitowała w wiele atrakcji – wy-
stąpili w niej m.in. Gabi Gold oraz 
zespół Boys. Jabłkobranie, mimo 
że nie było ładnej pogody można 
zaliczyć do udanych, szkoda tylko 
że ten nastrój mąciły zmartwienia 
sadowników związane z niskimi ce-
nami jabłek.

Marta Ordon

20 września na sandomierskim 
Zamku Kazimierzowskim  królowa-
ło jabłko, bynajmniej nie tylko to 
królewskie, ale także te z sadu będą-
ce motywem przewodnim  kolejnej 
już VI edycji, „Srebrnej chochli” – 
konkursu na dziedzictwo kulinarne 
ziemi sandomierskiej.  

W tym roku przyszło nam ry-
walizować z gminami: Dwikozy, 
Łoniów, Samborzec, Wilczyce oraz 
Miastem i Gmina Zawichost. Komi-
sja jurorska obradująca w składzie: 
Zofia Czubowa Dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu, Iwo-
na Łukawska - Kustosz Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu, Anna 
Rzeszut, Zofia Wydro członkinie 
Zespołu Obrzędowego Lasowiaczki 

z Baranowa Sandomierskiego, Jerzy 
Kozioł z-ca Redaktora Naczelnego 
Tygodnika Nadwiślańskiego, naj-
pierw wysłuchała prezentacji słow-
nej, po czym dokonała degustacji 
każdej z potraw znajdujących się na 
pięknie udekorowanych stołach. 

W międzyczasie przybyli goście 
oglądali prezentację Sandomierskie-
go Szlaku Jabłkowego  przygotowa-
ną przez Panią Alicję Stępień.

Burzliwe obrady zaowocowały 
następującym werdyktem: nagroda 
główna dla  Miasta i Gminy Zawi-
chost, za przygotowanie i najciekaw-
szą prezentację „Japconki”, potrawy 
prostej ale bardzo smacznej, mającej 
głęboką tradycję. Komisja oceniała 
potrawy w oparciu o przyjęte kryte-

ria regulaminowe VI edycji konkur-
su „Nasze sandomierskie - kulinaria 
regionalne”. Jabłko - podstawowy 
składnik wiejskich dań uwzględnia-
jące m.in.: pochodzenie regionalne, 
dobór produktów, sposób wykona-
nia, indywidualne walory smakowe, 
przyjętą formę wystawienniczą.

Przypominanie   kulinarnych  
tradycji to właściwie dziś niezbęd-
na konieczność w świecie, gdzie 
wszystko ma taki sam, plastikowy 
smak. Doceniają to mieszkańcy  
wielkich miast, gdzie  robią one fu-
rorę pomimo, iż mają wysoką cenę. 
My potrawy przygotowywane z na-
turalnych składników mamy na co 
dzień  co jest naszym nieodpartym 
walorem i cennym skarbem.

Marta Ordon

„Srebrna chochla”

My też tam byliśmy...
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Zawitali do nas
goście z Niemiec

Wiemy, że kontakty między-
narodowe są bardzo ważne dla 
prawidłowego funkcjonowania we 
współczesnym świecie. Aspekt ję-
zykowy odgrywa bardzo ważną 
rolę ale nie tylko on. Ważny jest 
również postulat poznania rówie-
śników a w szczególności sposób 
ich życia, warunków w których 
funkcjonują  oraz  ich kultury, dla 
wyeliminowania zakorzenionych 
stereotypów. 

Zespół Szkół  Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w San-
domierzu – Mokoszynie od 4-lat 
współpracuje ze szkołą rolniczą 
w Döbeln, położoną w niemiec-
kiej Saksonii nieopodal Drezna. Ze 
swoim mikroklimatem i bogatą hi-
storią to urocze miejsce przypomina 
charakterem Sandomierz i okolice. 
W dniach od 30.IX. – 4.X.2008 r. 
w ramach dalszej międzynarodowej 
współpracy goście z Saksonii po raz 
kolejny odwiedzili sandomierską 
ziemię. Podczas tak krótkiego po-
bytu nasza szkoła zadbała o to, aby  
goście z Saksonii mogli zwiedzić 
ciekawe miejsca sandomierskiej zie-
mi w tym klasztor Cystersów w Ko-
przywnicy.

Po obejrzeniu Domu Kultury 
w Koprzywnicy i zapoznaniu z jego 
działalnością, którą naświetliła nam  
Pani  Alicja  Stępień  pojechaliśmy 
do klasztoru. Tam  ksiądz Jerzy Bu-
rek bardzo ciekawie opowiedział 
nam jego historię a z wieży Kulawki 
mogliśmy podziwiać cudowna pa-
noramę Koprzywnicy. 

Po niemałym wysiłku wejścia na 
wieżę zostaliśmy zaproszeni do piw-
nic – miejsca niesamowitego, urokli-
wego o niepowtarzalnej atmosferze 
– na degustację regionalnych potraw. 
Trudno opisać wrażenia jakich do-
znali nasi goście dzięki spontanicz-
ności  i gościnności gospodarzy.  

Powstaje pytanie – dlaczego 
w planie zwiedzania różnych miejsc 
– wybraliśmy  Koprzywnicę. Otóż 
w odległości 30 km od zaprzy-
jaźnionej szkoły w miejscowości 
Klosterbuch znajduje  się również  
klasztor cystersów – funkcjonujący 
na podobnych zasadach co klasz-
tor w Koprzywnicy. We wrześniu 
2007 r. uczniowie i nauczyciele 
z ZSRCKU zostali zaproszeni na 
X jubileuszowe dożynki, które od-
bywały się na terenie klasztoru cy-
stersów w  Klosterbuch.  

Młodzież z naszej szkoły za-
chwyciła licznie przybywających go-
ści śpiewem oraz grą na akordeonie. 
Niezwykłą atrakcją stała się wystawa 
polskich zwyczajów dożynkowych 
oraz degustacja typowo wiejskich 

W dniu 13.09.2008 r. Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Koprzywnicy 
reprezentowała Miasto i Gminę Ko-
przywnica na obchodach związa-
nych z 30-leciem istnienia Cemen-
towni Ożarów. Należy podkreślić, 
że organizatorzy po raz kolejny za-
praszają naszą orkiestrę do udziału 
w obchodach „Dni Cementowni 
Ożarów”.

Oprócz licznych gwiazd jak: 
Golec uOrkiestra, Maryla Rodo-
wicz, czy prowadząca Katarzyna 
Dowbor i wielu innych wystąpiła 
nasza orkiestra. Przemarsz ulicami 
miasta trwał godzinę, mieszkańcy 
wychodzili licznie, aby posłuchać 
marszy w wykonaniu naszej orkie-
stry zobaczyć przepiękne nasze 
barwne mundury. Podczas prze-

Koncertowaliśmy w Ożarowie

przysmaków – dożynkowego chle-
ba ze smalcem, kwaszonych ogór-
ków i swojskiej kiełbasy. Podczas 
dożynek prezentowany był piękny 
wieniec dożynkowy, który został 
wykonany przez liderki społeczne 
z Krzcina, a następnie przekazany 
na ręce pani prezes tamtejszego sto-
warzyszenia klasztoru. W tym roku 
nasza szkoła również prezentowała 
tradycje dożynkowe, jakie panują 
w Polsce na dożynkach landu Sak-
sonii w Oschatz a wieniec dożynko-
wy jaki był prezentowany pochodził 
z aktywnego sołectwa Błonie. Za-
uważyliśmy jak bardzo dużo łączy 
obydwa klasztory i rejony. Obecnie 
powstają  już  wstępne plany pra-
cy aby  stowarzyszenie  800-lecia 
Opactwa Cysterskiego „Ku przy-
szłości” w Koprzywnicy i klaszto-
ru w Klosterbuch mogły ze sobą  
współpracować. Mamy głęboką 
nadzieję, że ta współpraca między 
klasztorami zaowocuje i przyniesie  
obustronne korzyści. 

Lidia Kosanowska

marszu były oklaski, słowa podzię-
kowania, a nawet wzruszenie, że 
młodzież tak przepięknie gra trudny 
repertuar marszowy. Występ naszej 
orkiestry podobał się tak bardzo, 
że musieliśmy na specjalną prośbę 
organizatorów przemaszerować po 

Ożarowskich uliczkach dwukrotnie. 
Choć było zimno i strasznie wiało to 
nasza orkiestra stanęła na wysokości 
zadania i swoim występem w chłod-
ny dzień dodała wszystkim otuchy 
i ciepła na dalsze występy. 

Marek Kosior
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Nauczyciele ogrodnictwa z całej Polski 
na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym

W dniach 24-26 września 
2008 r. w Zespole Szkół Rolniczych 
CKU w Sandomierzu- Mokoszynie 
odbyło się seminarium dla nauczy-
cieli ogrodnictwa z całej Polski or-
ganizowane przez Krajowe Centrum 
Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Te-
matem seminarium była „Przedsię-
biorczość na obszarach intensywnej 
produkcji ogrodniczej”. Cały dzień 
25 września poświęcony był inicja-
tywie jaka powstała na tym terenie, 
czyli Sandomierskiemu Szlakowi 
Jabłkowemu. Jest to rozległy teren 
obejmujący cały powiat sandomier-
ski z jego bocznymi, wiejskimi, uro-
kliwymi zakamarkami, do których 
nieraz trudno dojechać samocho-
dem a już na pewno autokarem, ale 
w tym tkwi również urok tych miejsc. 
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 
zwróciło się o pomoc w organizacji 
seminarium do Świętokrzyskiej Izby 
Rolniczej. Nie bylibyśmy w stanie 
w ciągu jednego dnia odwiedzić 
całego szlaku. W związku z tym 
nasza wizyta dotyczyła tylko nie-
których miejsc na szlaku. Chcieli-
śmy pokazać szczególnie te miejsca, 
które świadczą o przedsiębiorczości 
mieszkańców. 

Wizytację szlaku rozpoczęliśmy 
w Mokoszynie, gdzie uczestnicy 
uzyskali ogólne informacje o szlaku 
i w czasie jazdy do Samborca mogli 
z góry podziwiać panoramę doliny 
Wisły. Kolejnym etapem była prze-
twórnia owoców SAMBOR w Sam-
borcu. Jako, że czasy są takie, że 
trudno już wyżyć z samej produkcji 
rolnej a nawet sadowniczej, sadow-
nicy już od kilkunastu lat poszukują 
lepszych możliwości zbytu, więk-
szej opłacalności. Sposobem na 
to okazała się własna przetwórnia, 
którą utworzyło kilku sadowników 
z terenu gminy Samborzec i przy-
ległych w 1997 r. Od tamtej pory 
zmieniła się struktura udziałowców 
– zwiększyła się ich liczba, a prze-
twórnia działa do dziś, mając jak 
to w biznesie swoje gorsze i lepsze 
chwile. Produkuje się w niej koncen-
trat jabłkowy, który w znakomitej 
większości jest eksportowany. Mieli-
śmy szczęście, że naszym przewod-
nikiem po zakładzie był sam jego 
Prezes Henryk Kapusta. Widziałam, 
że całe przedsięwzięcie wywarło na 
zwiedzających duże wrażenie. 

Ale już czas było opuścić to 
miejsce bo dalszym etapem na-
szej wycieczki była Koprzywnica. 
Po drodze mieliśmy okazję podzi-
wiać estetyczne plantacje pomi-

dorów sadzonych przy palikach 
i piękne sady z trwającymi w nich 
właśnie zbiorami. Wszak to jeden 
z największych ośrodków produk-
cji ogrodniczej w Polsce. Urodzaj 
w tym roku naprawdę obfity, tak że 
podziwiać było co. 

W Koprzywnicy powitała nas 
jak zwykle ciepło Dyrektor miej-
scowego Ośrodka Kultury Alicja 
Stępień. Ośrodek działa dopiero od 
roku, ale nie ma charakterystycz-
nego dla takich małych miasteczek 
zapyziałego charakteru. Już przed 
budynkiem widać rękę dobrego 
gospodarza a od wejścia czuje się 
atmosferę i ciepło tego miejsca. 
Z pewnością wymagało to wiele 
pracy, żeby w ciągu roku zrobić tak 
dużo. Widać, że ośrodek tętni ży-
ciem i ma atmosferę twórczej pra-
cy. Na pewno chętnie przychodzą 
tu ludzie na różne imprezy a mło-
dzież na zajęcia, które Dom Kultu-
ry im proponuje. Naprawdę miło 
było tam przez chwilę posiedzieć 
i wysłuchać tego co w telegra-
ficznym skrócie powiedziała nam 
o działalności Ośrodka Pani Ala. 
Największe zainteresowanie gru-
py wzbudziła perspektywa rekon-
strukcji ogrodów cysterskich, które 
niegdyś tutaj były. To z inicjatywy 
Pani dyrektor ogrody te zaczną 
od nowa istnieć. Są już pierwsze 
przyznane pieniądze z Działania 
Odnowa Wsi na to przedsięwzię-

cie. Mnie osobiście zaimponowała 
dobra współpraca między przed-
stawicielami Kościoła, administra-
cji, kultury i samych mieszkań-
ców, którzy chętnie włączają się 
w planowane działania.  Niestety 
nie mogliśmy tam dłużej zabawić, 
bo czekał już na nas Ksiądz Jerzy 
Burek proboszcz tutejszej para-
fii, który przyjął nas także bardzo 
serdecznie. Byliśmy urzeczeni tak-
że mocą tego miejsca, jego histo-
rią i pięknem. W klimat dawnego 
klasztoru wprowadza już sam wi-
dok z zewnątrz, ale po wejściu do 
środka kościoła czy obiektów po-
klasztornych zachwyca surowością 
architektoniczną a jednocześnie 
bogactwem historycznych śladów 
jakie kryją w sobie te mury. To tu 
zaczęło się prawdopodobnie ogrod-
nictwo sandomierskie. Tu, przy 
tym klasztorze, który istniał od XII 
wieku. Bo to zakonnicy rozpoczę-
li tę trudną sztukę wyrafinowanej 
uprawy. Niestety i stąd musieliśmy  
jechać dalej, bo na szlaku jest jesz-
cze wiele ciekawych miejsc, które 
warto pokazać. Dlatego najlepiej 
zwiedzać te miejsca spokojnie, nie 
śpiesząc się przez kilka dni. Zachę-
caliśmy do tego także uczestników 
tej wycieczki – żeby wrócili tutaj 
z rodziną lub uczniami i zwiedzili 
spokojniej i dokładniej pokazane 
tylko w okamgnieniu miejsca. 

Dalszym etapem naszej podróży 
były stawy rybne w Zawidzy w gmi-
nie Łoniów, gdzie uczestnicy mieli  
możliwość degustacji miejscowych 
specjałów: ryb słodkowodnych 
z grilla, karpia w marynacie a nawet 
kieliszeczek dębówki na rozgrzewkę, 
jako że ciepło w tym dniu nie było. 
Po tym posileniu się, była też okazja 
do uczty duchowej, bo gmina Ło-
niów to także sanktuarium w Sulisła-
wicach z monstrualnymi gotyckimi 
wieżami i obrazem Matki Bożej Bo-
lesnej, zwanej Sulisławską otaczany 
kultem religijnym. To także stary 
kościółek, będący małym muzeum 
historii „Jędrusiów”. Sanktuarium 
opiekują się księża „Zmartwych-
wstańcy”, którzy bardzo serdecznie 
zaopiekowali się naszą grupą. Ale to 

nie koniec wizyty w Sulisławicach, 
bo tutaj także mieliśmy spotkanie 
z Wiesławem Kubickim – społecz-
nikiem, obecnie m.in. przewodni-
czącym Rady Gminy, strażakiem, 
który w budynku wyremontowa-
nym za środki z Działania Odno-
wa Wsi, stanowiącym centrum wsi 
opowiedział nam o inicjatywach, 
jakie tutaj były realizowane. Dalej 
poprzez gminę Klimontów, bogatą 
także przyrodniczo i kulturowo do-
jechaliśmy do gospodarstwa Pana 
Mariana Głodowskiego w Faliszowi-
cach, gm. Obrazów. Jest to bardzo 
nowoczesne gospodarstwo sadow-
nicze, specjalizujące się w produkcji 
jabłek, wiśni i winorośli, prowadzo-
ne metodą Integrowanej Produkcji 
Owoców (IPO). Sady i plantacja wi-
norośli, jak i dyskusja z Panem Ma-
rianem, jego profesjonalizm wywarł 
na grupie duże wrażenie. Drugim 
gospodarstwem w tej gminie, które 
odwiedziliśmy jest gospodarstwo 
Pana Czesława Forkiewicza w Dę-
bianach. Gospodarstwo także profe-
sjonalnie prowadzone na poziomie 
europejskim, metodą IPO. Szczegól-
nie interesowała nas tu dystrybucja 
produktów – mieliśmy możliwość 
obejrzenia linii sortowniczej i ich 
przechowalnictwo – komory prze-
chowalnicze. 

W Obrazowie jest też gospodar-
stwo Państwa Haliny i Kazimierza 
Wojtasów, zajmujące się produkcją 
owoców. Właściciele gospodarstwa 
prowadzą także sezonowy skup 
owoców, dom weselny oraz zajmują 
się agroturystyką. O tym wszystkim 
była okazja porozmawiać z Panią 
Haliną, która podejmowała naszą 
grupę obiadem, zakończonym na 
deser oczywiście ciastem z owoca-
mi. Pani Halina jest zaangażowana 
w tworzenie Szlaku Jabłkowego, 
działa aktywnie w stowarzyszeniu, 
chce aby w Obrazowie powstało 
muzeum historii ogrodnictwa na 
Ziemi Sandomierskiej. Jest budynek 
po dawnej szkole, w którym można 
zagospodarować salę na ten cel. 

No i ostatni etap naszej podróży 
– gmina Dwikozy, gdzie odwiedzi-
liśmy jako pierwszą firmę rodzinną 

MEGAVITA, należącą do rodziny 
Małkiewiczów. Po firmie oprowa-
dziła nas Pani Jadwiga Małkiewicz 
– szefowa, która pokazała nam pro-
dukowane tutaj kwaszonki sałatki, li-
nie i ciągi technologiczne. Mieliśmy 
okazję degustacji tych produktów 
i szczerej rozmowy z właścicielką, 
która mówiła o rozwoju firmy i za-
mierzeniach na przyszłość. Drugim 
miejscem w tej gminie, jakie przy-
szło nam odwiedzić, to duża firma 
przetwórcza EXPOL, która powsta-
ła po przekształceniach dawnej 
Chłodni Igloopol. EXPOL to dwa 
zakłady przetwórcze w Nowym 
Sączu i Dwikozach.  Produkuje się 
w nich koncentraty i aromaty owo-
cowe a także mrożonki owocowe 
i warzywne. Zakład jest wyposa-
żony w nowoczesną infrastrukturę 
techniczną. Grupa miała możliwość 
obejrzenia części zakładu. Wszyst-
kie wnętrza – hale produkcyjne, 
zaplecze socjalne i biurowo-labora-
toryjne spełniają wszystkie wymogi 
higieniczno-sanitarne. Do głównych 
produktów EXPOLU należą: koncen-
trat jabłkowy, z czarnej i czerwonej 
porzeczki, wiśniowy, truskawkowy, 
malinowy i z czarnego bzu oraz 
aromaty owocowe jak również mro-
żone pomidory, kalafiory, brokuły, 
por. Produktem ubocznym są także 
suszone wytłoki używane głównie 
do celów energetycznych. 

Pobyt grupy na Szlaku jabłko-
wym na tym zakończyliśmy. O tym, 
że był on udany i wzbudził duże 
zainteresowanie niech świadczy po-
dziękowanie skierowane do Prezesa 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej pod-
pisane przez dyrektora Krajowego 
Centrum Doradztwa Pana Ryszarda 
Wintera. Kilku uczestników dekla-
rowało przyjazd z rodziną a nawet 
z uczniami ze swojej szkoły, szcze-
gólnie wiosną, kiedy drzewa owo-
cowe budzą się do życia i cały szlak 
spowity jest delikatną białą i różową 
pianą kwiatów.

Ewa Borycka
Główny specjalista ds. agroturystyki 

i wiejskiego gospodarstwa domowego
Świętokrzyska Izba Rolnicza 
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L.p. Nazwa zajęcia: Dzień tygodnia Godzina

1. Piłka siatkowa 
dziewczęta

poniedziałek, godz. 1600

piątek, godz. 1530

2. Tenis stołowy
środa 
i codziennie na małej sali

godz. 1730

3. Karate środa godz. 1600

4. Siłownia codziennie poniedziałek – piątek godz. 1600-1900

5. Bilard codziennie poniedziałek – piątek godz. 1600-1900

6. Szachy codziennie poniedziałek – piątek godz. 1600-1900

7.
„Arka” 
Koprzywnica
– treningi

wtorek godz. 1600

piątek godz. 1600

8.

Piłka Nożna 
„Krasnale”
rok urodzenia 
1999-2003

czwartek godz. 1600

9.
Akrobatyka 
sportowo
-taneczna

poniedziałek godz. 1600

środa godz. 1600

10.
Tańce zespołu 
„Black Stars”

poniedziałek godz. 1600

11.
Wyjazdy 
na basen

poniedziałek godz. 1700

zajęć prowadzonych na 
Hali Sportowej MGOKiS w Koprzywnicy:

ważny od: września 2008 – czerwca 2009

Zapraszamy grupy do rezerwacji wolnych terminów korzystania z dużej sali
Wojciech Ciach

Ha r m o n o g r a m

Tabela rozgrywek w piłce nożnej:

Poz. Nazwa Mecze Pkt. Z R P Bramki Bilans

1 Koprzywianka Koprzywnica 9 23 7 2 0 25 - 5 +20

2 Piast Stopnica 9 21 6 3 0 25 - 9 +16

3 Stal Kunów 9 20 6 2 1 28 - 9 +19

4 Baszta Rytwiany 8 18 6 0 2 22 - 13 +9

5 Zryw Zbigniewice 9 16 5 1 3 33 - 18 +15

6 Wisła Nowy Korczyn 8 14 4 2 2 22 - 16 +6

7 Arka Pawłów 9 13 4 1 4 25 - 21 +4

8 Piast Osiek 9 11 2 5 2 15 - 11 +4
9 GKS Świniary 9 11 3 2 4 12 - 17 -5
10 Kamienna Brody 9 10 3 1 5 14 - 15 -1
11 Star Starachowice 9 6 1 3 5 11 - 22 -11
12 Sokół Jachimowice 9 5 1 2 6 11 - 24 -13
13 Marol Jacentów 8 2 0 2 6 5 - 24 -19
14 KS Tarłów 8 0 0 0 8 5 - 49 -44

Kol. Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2

9 2008-10-19 Sokół Jachimowice 1:3 Koprzywianka Koprzywnica

9 2008-10-19 Zryw Zbigniewice 7:1 Marol Jacentów

8 2008-10-12 Koprzywianka Koprzywnica 6:0 Zryw Zbigniewice

7 2008-10-05 Stal Kunów 0:0 Koprzywianka Koprzywnica

7 2008-10-05 Zryw Zbigniewice 3:0 Star Starachowice

6 2008-09-28 Koprzywianka Koprzywnica 1:0 Kamienna Brody

6 2008-09-28 GKS Świniary 1:1 Zryw Zbigniewice

5 2008-09-21 Piast Osiek 0:5 Koprzywianka Koprzywnica

5 2008-09-21 Zryw Zbigniewice 13:1 KS Tarłów

4 2008-09-13 Koprzywianka Koprzywnica 5:2 Baszta Rytwiany

4 2008-09-13 Wisła Nowy Korczyn 1:2 Zryw Zbigniewice

3 2008-09-07 Piast Stopnica 1:1 Koprzywianka Koprzywnica

3 2008-09-07 Zryw Zbigniewice 6:1 Sokół Jachimowice

A oto wyniki kolejek meczów:

Piłka nożna
L.p. Nazwa zajęcia: Dzień tygodnia Godzina

1.
Nauka gry na instrumentach dętych poniedziałek 1400-2000

Próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej piątek 1800-2000

2.
Spotkanie koła redakcyjnego gazety 
„Koprzywnickie Pejzaże”

wtorek 1500-2000

3.
Próba zespołu ludowego 
„Powiślanie”

wtorek 1600-2000

4.
Nauka tańca dla młodzieży ze szkołą 
„Samba” z Tarnobrzega

wtorek
1600-1800

czwartek

5. Zajęcia plastyczne i florystyczne środa 1400-1600

6.
Zajęcia ruchowo-rekreacyjne - 
Aerobic

środa
1930-2030

piątek

7.
Nauka języka angielskiego metodą 
„Callana”

czwartek od 1600

sobota od 900

8. Próba taneczna zespołu „Black Stars” piątek 1700-1900

9.
Inne tematyczne zajęcia wynikające 
z potrzeb społeczeństwa

Sobota od 900

Dom Kultury prowadzi nabór do poszczególnych sekcji tematycznych:
plastycznej, muzycznej, tanecznej, sportowej oraz wydawniczej. Zapisy prowadzone są w budyn-

ku Domu Kultury oraz telefonicznie pod nr telefonu (015) 847-63-22

Zapraszamy także zainteresowane osoby do rezerwacji wolnych terminów w celu korzystania 
z sali widowiskowej.

Opracowanie tekstu  harmonogramu ® 
Wojciech Sroczyński

zajęć 
prowadzonych 

w Miejsko
-Gminnym 

Ośrodku 
Kultury 
i Sportu 

w Koprzywnicy:

ważny od: 
października/listopada
2008 do czerwca 2009

H a r m o n o g r a m



W dniu 24.08.2008 r. nad zalewem w Koprzywnicy odbył się 
I Gminny Otwarty Triatlon. Składał się z konkurencji takich jak:

   200 m  – pływanie stylem dowolnym
 5000 m – jazda na rowerze
 2500 m  – bieg 

Wakacyjne rywalizacje sportowe

W okresie wakacyjnym M-GOKiS oraz UMiG w Koprzywnicy we 
współpracy z Komendą Powiatowej Policji oddział w Koprzywnicy 
prowadził darmową naukę pływania dla dzieci i młodzieży na tere-
nie kąpieliska nad koprzywnickim zalewem. W akcji „Już pływam” 
uczestniczyło 30 dzieci z Gminy Koprzywnica w tym dzieci wypo-
czywające na wakacjach na terenie całej gminy.

Miesięczne zajęcia zakończyły się wręczeniem dyplomów oraz 
pokazami sprawnościowymi straży pożarnej i policji. W nagrodę 
uczestnicy otrzymali słodycze oraz mogli wspólnie miło spędzić czas 
podczas wieczornego grillowania.

W dniach 20 i 24 sierpnia odbyły się dwa Otwarte Gminne Turnieje w siatkówce plażowej. Zawody te 
odbywały się nad koprzywnickim zalewem i cieszyły się dużą frekwencją, a sam poziom rozgrywek był bardzo 
wysoki. Zwycięskie pary otrzymały nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy i medale, które zostały ufundowa-
ne przez Dom Kultury. Poniżej prezentujemy jak przedstawiały się wyniki tych rywalizacji:

W turnieju Siatkówki Plażowej w dwóch kategoriach uczestniczyło w sumie 17 drużyn (34 os.). 

W kategorii kobiet udział wzięło 5 drużyn (10 os.)
 I miejsce zajęły:  Lidia Sokołowska i Małgorzata Ciach
 II miejsce zajęły:  Anna Zaręba i Agnieszka Maśloch
 III miejsce zajęły:  Alicja Ciach i Justyna Jesionek

W kategorii mężczyzn zaprezentowało się 12 drużyn (24 os.)
 I miejsce zajęli:  Damian Lipiec i Albert Zarobkiewicz
 II miejsce zajęli: Paweł Zwolski i Pyszczek Konrad
 III miejsce zajęli: Ozdoba Jan i Ozdoba Maciej

Wyniki rywalizacji w Turnieju Drużyn w piłce siatkowej:
 I miejsce zajęli: Paweł Kruczek i Grzegorz Śledź
 II miejsce zajęli:  Krzysztof Cebuchowski i Mateusz Słowik
 III miejsce zajęli:  Dominika Plak i Maciej Ozdoba

PŁYWANIE

SIATKÓWKA PLAŻOWA

A oto wyniki tej rywalizacji w dwóch kategoriach.
W kategorii Mężczyzn poszczególne miejsca i czasy zajęli:

   I miejsce Wojciech Ciach czas: 22 min 15 sek
 II miejsce  Bartłomiej Łabudzki czas: 22 min 50 sek
 III miejsce Jacek Łabudzki czas: 24 min 02 sek
 IV miejsce Tomasz Nasternak  czas: 29 min 40 sek
 V miejsce Jakub Jarzębak czas: 33 min 30 sek

W kategorii Kobiety:

 I miejsce Alicja Ciach  czas: 29 min 37 sek

W przyszłym roku postaramy się zorganizować w Koprzywnicy 
Otwarte Mistrzostwa Polski Lekarzy w tej dyscyplinie sportu – poinfor-
mował  nas o tym Pan doktor Jacek Łabudzki.

Wojciech Ciach

TRIATLON

nad zalewem


