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Grób	 Pański	 stanowi	 symbol	
grobu	 Jezusa.	Miejsce,	 gdzie	 zło-
żono	Pana	Jezusa,	było	własnością	
Józefa	z	Arymatei,	członka	Sanhe-
drynu.	Pochował	on	Chrystusa	we	
własnym	grobie,	który	odzwiercie-
dla	 typowe	 miejsce	 żydowskiego	
pochówku.	 Ma	 on	 dwie	 części	
połączone	ze	 sobą	wąskim	przej-
ściem.	 Pierwsza,	 dość	 obszerna,	
służyła	za	miejsce	modlitwy	 i	ża-
łoby	 dla	 rodziny.	 W	 drugiej	 zaś	
części,	 znacznie	 mniejszej,	 były	
wykute	 w	 skale	 podłużne	 wnęki,	
w	 których	 kładziono	 zmarłych.	
Wejście	 do	 grobu	 zasuwano	ma-
sywnym	 głazem	 przypominają-
cym	kamień	młyński.	Dlatego	ko-
biety	idące	do	grobu	martwiły	się	
i	„mówiły	między	sobą:	«Kto	nam	
odsunie	kamień	od	wejścia	do	gro-
bu?»”	(Mk	16,	3)

W	 Kościele	 od	 bardzo	 daw-
na	 istniał	 zwyczaj,	 że	 chrześci-
janie	 gromadzili	 się	 w	 Jerozoli-
mie	 w	 miejscach	 związanych	
z	 najważniejszymi	 wydarzeniami	
zbawczymi.	W	 ten	 sposób	w	du-
chu	 przemierzali	 oni	wraz	 z	Od-
kupicielem	drogę	od	Wieczernika,	
poprzez	Ogród	Oliwny	aż	do	miej-
sca,	w	którym	złożono	Jego	Ciało	
i	 gdzie	 dokonało	 się	 Zmartwych-
wstanie.	Z	czasem	inne	wspólno-
ty	 wiernych	 zaczęły	 przejmować	
tę	 tradycję	 i	 tak	 powstał	 zwyczaj	
urządzania	 Grobu	 Pańskiego	 –	
w	 Polsce	 jest	 on	 znany	 od	 XIV	
w.	 Zależnie	 od	 miejsca	 i	 okresu,	
w	 grobie	 umieszczano	 Najświęt-
szy	Sakrament,	bądź	krzyż.

Relacje,	opisujące	wygląd	Gro-
bów	 Pańskich	 w	 dawnej	 Polsce,	
pokazują	 jak	 wielce	 podniosłym	
charakterem	odznaczały	się	te	miej-
sca.	 W	 książce	 „Lud Polski. Jego 
zwyczaje, zabobony”	 autorstwa	
Łukasza	 Gołębiowskiego	 przeczy-
tać	 można	 następujący	 opis	 „Po	
nabożeństwie	 odbytem zaczynało 
się obchodzenie grobów. Mężczyź-
ni i damy wszystkie ubrane były na 
czarno. [...] Wszędzie niemal było 
wyobrażenie Jezusa i Najśw. Panny 
bolesnej przy nim, padała się zie-
mia, obroty niebios były wystawio-

ne, mnóstwo lamp i świec jarzących 
objaśniało to wszystko. U Jezuitów 
grób cały z szyszaków, pałaszów i in-
nej broni, wszędzie łagodna i smut-
na przygrywała muzyka. [...] Piękne 
kwestarki czarno ubrane, w każdym 
kościele siedząc, potrząsają tackami, 
wzywając dobroczynności dla sierot, 
ubogich i kalectwa. Groby po wsiach 
nie ustępowały miejskim, sadzono 
się w ich ubranie na przepych i oka-
załość; [...] Ogródek przed grobem 
wzorzysty z pięknie wzrosłego owsu, 
rzeżuchy, bukszpanu, próżne miejsca 
kolorowym piaskiem wysypane, po 
stronach drzewka cytrynowe, po-
marańczowe i kwiaty, lampy z kolo-
rowymi zasłonami. Domowników 
i rodzinę ich spisano i do klęczenia 
u grobów przeznaczonych ciągle 
przywożono i odwożono, muzyka 
na części podzielona przygrywała 
nieustannie lub przyjemnie dobra-
nych niewiast i mężczyzn, pobożne 
śpiewy nucących, słyszeć się dawały 
głosy”.

W	dawnej	Polsce	obraz	Grobów	
Pańskich	 jawił	 się	 niejako	 na	wzór	
swoistych	 atrakcji	 –	 z	 fontannami,	
ruchomymi	 elementami,	 światłami,	
kobiercami,	 rzeźbami	 czy	 nawet	
bronią.	 Groby,	 ich	 wystawność,	
oryginalność,	piękno	były	wyrazem	
prestiżu	kościoła	czy	zakonu.	Owe	
„cuda”	miały	 przyciągać	wiernych,	
przysparzać	 kościołowi	 nie	 tylko	
prestiżu,	 ale	 też	datków	od	odwie-
dzających.	 Z	 tych	 też	 powodów	
urządzano	w	Wielki	Piątek	i	Sobotę	
kwestę	przy	Grobie.

W	 Grobach	 występowały	 na	
ogół	 elementy	 bezpośrednio	 zwią-
zane	z	rozpamiętywanymi	wydarze-
niami,	a	więc	figura	Jezusa	zdjętego	
z	krzyża	i	jego	Matki.	Wyobrażenia	
historii	 biblijnych	pełniły	 rolę	Biblii	
ubogich,	przybliżały	bowiem	praw-
dy	 wiary	 tym,	 którzy	 dostępu	 do	
Biblii	nie	mieli.	Liczne	elementy	peł-
niące	funkcje	estetyczne	czy	nawet	
ludyczne,	 np.	 elementy	 ruchome,	

służyły	 nie	 tylko	 nadaniu	 świetno-
ści	 Grobu,	 ale	 też	 przyciągnięciu	
ciekawskich.	Występowały	również	
elementy	 związane	 z	 symboliką	
świąt	 wielkanocnych.	 Są	 to	 ogień	
(lampy,	świece	itp.)	oraz	woda,	czy-
li	 tryskające	 fontanny,	 źródła	wody	
bieżącej,	symbolicznie	uważanej	za	
najczystszą.	 Woda	 jest	 symbolem,	
nie	 tylko	oczyszczenia	 z	 grzechów	
poprzez	 śmierć	 Chrystusa,	 ale	 też	
symbolem	 jego	 czystości.	 Oskar	
Kolberg	wspomina:	wśród drzew wi-
dać było zaćmione słońce i księżyc,	
które	 nawiązują	 do	 końca	 i	 jedno-
cześnie	początku	świata.	

Grób	 Pański	 jest	 swego	 rodzaju	
dekoracją.	Współczesne	polskie	Gro-
by	 różnią	 się	 nieco	 od	 tych	 sprzed	
kilkuset	 lat.	 Nadal	 potrafią	 jednak	
urzekać	swoim	wyglądem	i	różnorod-
nością	 wystroju.	 Pomimo	 tej	 różno-
rodności	można	wskazać	na	elemen-
ty	konstytutywne	Grobu	Pańskiego.

Przedmiotem	 adoracji	 jest	 Je-
zus	 Eucharystyczny	 umieszczony	
w	monstrancji	-	złotym	lub	pozłaca-
nym	liturgicznym	naczyniu,	zwykle	
w	 kształcie	 słońca.	 Monstrancja,	
w	 której	 umieszcza	 się	 hostię,	 za-
zwyczaj	umieszczona	jest	centralnie	
w	Grobie	Pańskim,	na	podwyższe-
niu.	 Zawiera	 w	 sobie	 symbolikę	
związaną	z	Jezusem:	królewskie	zło-
to	 i	 kształt	 Słońca,	 z	 którym	uosa-
biany	 jest	 Chrystus.	 Zwykle	 przy-
krywa	się	 ją	białą	zasłoną,	zgodnie	
z	 odwieczną	 ludzką	 obawą	 przed	
bezpośrednim	kontaktem	z	 sacrum	
oraz	szacunkiem	dla	Boga.

Figura	Chrystusa	 jest	elementem	
charakterystycznym	 Grobu	 Pań-
skiego,	 zwykle	 gipsowa,	malowana.	
Stanowi	ona	nawiązanie	do	złożenia	
ciała	Chrystusa	w	grobie.	Tradycyjnie	
figurę	Chrystusa	umieszcza	się	w	gro-
bie	w	piątek	wieczorem.	W	niedzielę	
nad	 ranem	 zabierana	 jest	 z	 grobu.	
Pozostaje	on	pusty,	 co	ma	 symboli-
zować	zmartwychwstanie	Chrystusa.

Drewniany	krzyż	jest	nieodłącz-
nym	elementem	Grobów	Pańskich.	
Krzyż	 jest	 symbolem	 męczeńskiej	
śmierci	 Chrystusa,	 będącej	 obietni-
cą	życia	wiecznego	oraz	symbolem	
chrześcijaństwa.

Greccy	 Ojcowie	 Kościoła	 wi-
dzieli	 w	 krzyżu	 symbol	 Chrystusa,	
który	 rozpostarty	 na	 drzewie	 męki	
obejmuje	 cały	 wszechświat,	 jego	
wysokość	 i	 głębokość,	 szerokość	
i	 długość,	 przenika	 go	 swoim	 Bó-
stwem	i	harmonijnie	łączy	w	jedno.	
[...]	 Krzyż	 ogarnia	 sobą	 wszystkie	
tajemnice	 Chrystusa:	 mękę,	 zmar-
twychwstanie,	panowanie	nad	świa-
tem,	paruzję.

Świece	 są	 istotnym	 elementem	
świątyni.	W	kontekście	Grobu	przy-
pominają	lampki,	jakie	zapalamy	na	
grobach	zmarłych	ludzi.	Są	to	duże,	
kościelne	 świece,	 a	 nie	 nagrobne	
lampiony.	Świeca,	światło	to	przede	
wszystkim	 symbol	 Chrystusa	 –	
„światłości	świata”.	Rozprasza	ciem-
ność,	 swym	 światłem	 wprowadza	
porządek	 ludzki,	 jest	 czynnikiem	
porządkującym,	 przezwyciężają-
cym	chaos.

Kwiaty,	podobnie	jak	świece,	są	
obecne	w	 świątyni	 przez	 cały	 rok.	
W	szczególny	sposób	ozdabiają	też	
Grób	Pański.	Bez	 roślin	nie	można	
się	w	 świętowaniu	 obejść;	 podkre-
ślają	one	odmienność	i	niezwykłość	
czasu	 święta.	 W	 przedstawieniach	
Grobu	 Pańskiego	 najczęściej	 poja-
wiają	 się	 czerwone	 róże	 –	 symbol	
męczeństwa.	W	czerwonym	kolorze	
jest	 też	anturium,	drogi,	ale	bardzo	
ozdobny	 kwiat.	 Równie	 popularne	
jak	róże	są	lilie	uosabiające	czystość	
i	niewinność.	Białe	są,	bardzo	popu-
larne	w	polskich	kościołach,	horten-
sje.	Kolor	biały	to	światłość,	symbo-
lizuje	sacrum	oraz	czystość.	Oprócz	
czerwieni	 i	bieli	 równie	powszech-
ny	 jest	 fiolet.	 Kolor	 żółty	 pojawia	
się	w	tulipanach,	gerberach	i	innych	
drobniejszych	 kwiatach.	 Wiąże	 się	
on	z	symboliką	słoneczną	i	królew-
ską.	W	Grobach	się	także	inne	wio-
senne	kwiaty,	symbol	nadchodzącej	

wiosny.	Naturalny	mech	i	bluszcz,	
obrastające	 skały	 zrobione	 z	 tek-
tury,	 stanowią	 element	 dekoracji.	
Mech	 to	 roślina	porastająca	 jaski-
nie	 i	 kamienie,	 a	właśnie	w	 skale	
był	wykuty	grób,	w	którym	złożo-
no	Chrystusa.

Białe,	 fioletowe,	 granatowe	
czy	nawet	czerwono-białe	tkaniny	
stanowią	niemal	podstawowe	two-
rzywo	 współczesnych	 Grobów	
i	 stanowią	 tło,	 na	 którym	 rysują	
się	 pozostałe	 elementy.	 Oplatają	
też	podwyższenie,	na	którym	stoi	
monstrancja	i	leży	Jezus.	

Wyżej	 wymienione	 elemen-
ty	 Grobu	 uzupełniane	 są	 przez	
elementy	 scenograficzne:	 skały	
z	tektury,	papieru	i	styropianu	oraz	
wykonane	z	przeróżnych	materia-
łów	 symbole	 „naszych	 czasów”.	
Wymowę	 Grobu	 uzupełniają	 na-
pisy,	które	stanowią	często	o	jego	
przesłaniu.

Grób	 Pański	 z	 pewnością	
przybliża	 człowieka	 do	 Chrystu-
sa.	Wraz	z	 Jezusem	zamiera	 cały	
świat.	 Jak	 pisze	 Oskar	 Kolberg:	
Człowiek na widok tego obrazu 
(Grobu Pańskiego) malał w duszy 
i pokarzał; do serca wciskało się 
uczucie tęsknoty i trwogi tajemnej, 
że Bóg umarł – i świat się zatrzy-
mał w owym pochodzie, czeka-
jąc na Jego zmartwychwstanie. 
I w rzeczy samej, razem z kościo-
łem zatrzymywało się wszystko 
w owe dni; ustawał puls codzien-
nego życia, niknęły sprawy świec-
kie, naród myślą i sercem przenosił 
się w epokę największej za ludz-
kość ofiary. 

Ten	czas	oczekiwania	jest	rów-
nież	 potrzebny	 wiernym,	 którzy	
po	 dwóch	 tysiącach	 lat	 rozpatrują	
śmierć	Pana	i	przygotowują	się	do	
święta	 zmartwychwstania.	W	 roz-
myślaniach,	skupieniu,	kontemplacji	
tajemnic	wiary	pomaga	Grób	Pań-
ski,	 który	 śmierć	 Boga,	 tak	 trudną	
do	wyobrażenia,	próbuje	oddać.

Ks.	Adrian	Kalek

Grób Pański
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Na	królewskim	szlaku	z	Krakowa	do	San-
domierza,	nad	rzeką	Koprzywianką	na	pogra-
niczu	Wisły	i	lessowych	wzgórz	leży	miastecz-
ko	Koprzywnica.	W	samym	centrum	w	Rynku	
na	wzgórzu	usytuowany	jest	kościół	parafialny	
p.w.	Matki	Bożej	Różańcowej.

Miejsce	to	ma	różnorodną	i	bogatą	histo-
rię.	 Niewątpliwie	 jednak	 od	 zamierzchłych	
czasów	lud	tych	ziem	gromadził	się	tu	by	naj-
pierw	pod	wielkim	dębem	oddawać	cześć	po-
gańskim	bożkom,	a	potem	nawrócony	po	dziś	
dzień	chwalić	imię	Boga.	

Pierwszy	 koprzywnicki	 kościół	 p.w.	
Wszystkich	Świętych	powstał	właśnie	na	ryn-
ku,	w	1113	 roku	doszło	 do	 jego	 konsekracji.	
Niestety	burzliwe	dzieje	sprawiły,	że	po	daw-
nym	 kościele	 pozostał	 jedynie	 kościół	Matki	
Bożej	 Różańcowej.	 Przetrwały	 jednak	 stare	
unikatowe	tradycje	przekazywane	z	pokolenia	
na	pokolenie.

Jedną	z	takich	tradycji	są	Bziuki Koprzyw-
nickie.	W	sposób	uroczysty	i	wyjątkowy	miesz-
kańcy	 witają	 Zmartwychwstałego	 Chrystusa.	

W	parafii	M.B.R.	Zbawiciel	zmartwychwstaje	
już	w	Wielką	 Sobotnią	Noc.	Na	 jego	 powi-
tanie	 strażacy	 niosą	 światło	 –	 symbol	 naszej	
wiary.	W	trzeci	dzień	triduum	paschalnego,	na	
zakończenie	mszy	świętej	z	kościoła	wyrusza	
uroczysta	 procesja.	 Nigdy	 nie	 odbędzie	 się	
ona	 bez	 udziału	 odważnych	 strażaków.	 Kil-
ku z nich niesie zapalone pochodnie, butelki 
nafty i co pewien czas łyk nafty z ust wytry-
skują na płomień, który wtedy zmienia się 
ogniste efektowne kule.	W	 ten	 sposób	chcą	
jak	najbardziej	godnie	przywitać	Zmartwych-
wstałego	Chrystusa	i	rozświetlają	mu	drogę.	

Nawet	 najstarsi	 mieszkańcy	 miasteczka	
nie	pamiętają	jej	początków,	mówią	tylko,	że	
od	niepamiętnych	czasów	Zmartwychwstałe-
go	Jezusa	tak	witano	na	Maryjnym	Wzgórzu.	
Przypuszcza	się,	że	swoje	korzenie	bziukanie	
ma	 w	 czasach	 pogańskich,	 kiedy	 ogień	 był	
również	 bardzo	ważnym	 elementem	ówcze-
snych	 wierzeń.	 Jeszcze	 w	 latach	 sześćdzie-
siątych	 i	 na	 początku	 lat	 siedemdziesiątych	
oprócz	 tego	 światła	 oddawano	 również	 wy-
strzały	 na	 cześć	 Jezusa	 Zmartwychwstałe-
go.	Strażak	ubrany	w	długi	 skórzany	szewski	
fartuch,	 (w	Koprzywnicy	przez	 kilka	wieków	
istniał	prężny	cech	szewców)	uderzał	drągiem	
zakończonym	 armatnią	 łuską	 w	 szmaciany	
woreczek	wypełniony	substancją	wybuchają-
cą	pod	wpływem	uderzenia	(	mieszanina	nad-
chloranu	potasu	z	siarką	nazywaną	potocznie	
„kalichrokiem”)	inicjując	eksplozję.	

Tego	dnia	podczas	uroczystej	procesji	wo-
kół	kościoła	 strażacy	wraz	z	 rycerzami	Cho-
rągwi	Rycerstwa	Ziemi	Sandomierskiej	witają	
Zmartwychwstałego	 Jezusa.	 Tak	 Zmartwych-
wstaje	 Pan	 Jezus	 w	 Wielką	 Sobotnią	 Noc	
w	 Koprzywnicy:	 przy	 blasku	 świateł	 i	 huku	
armat.	 Strażacy	 kontynuują	 tę	 starą	 i	 piękną	
tradycje	zapoczątkowaną	nie	wiedzieć,	kiedy	
i	przez	kogo.

Kazimierz	Gorycki

Bziuki Koprzywnickie
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ŚNIADANIE 
WIELKANOCNE

Czwartego	kwietnia	na	Zamku	Kazimierzowskim	w	Sandomierzu	odbyła	się	kolejna	
edycja	Śniadania	Wielkanocnego.	Wydarzenie	to	rok	rocznie	ożywia	tradycje	wielkanocne	
regionu,	przyciąga	zespoły	folklorystyczne	i	ośrodki	kultury	jak	również	mieszkańców	ca-
łego	powiatu	sandomierskiego.	Tegoroczną	prezentację	Gminy	Koprzywnica	zdominował	
niezwykły	z	racji	swoich	okazałych	rozmiarów	i	oryginalny	w	formie	kosz	z	kory	wykonany	
przez	Pana Pawła Mazurkiewicza.	Olbrzymi	kosz	wypełniony	był	pisankami	wykonanymi	
tradycyjną	metodą	malowania	jaj	w	łupinach	cebuli.	Nie	zabrakło	w	nim	również	baranka	
upieczonego	w	błońskiej	piekarni,	chleba	koprzywnickiego	z	piekarni	„GS”	oraz	tradycyj-
nych	chrzanu	i	kiełbasy.	

Reprezentacja	MGOKiS	wraz	z	Panem Burmistrzem Markiem Jońcą	przeszła	w	barw-
nym	korowodzie,	gdzie	prócz	koszy	wielkanocnych	dzierżono	okazałe	wielkanocne	pal-
my.	Nasza	została	stworzona	podczas	specjalnych	warsztatów	florystycznych	o	tematyce	
wielkanocnej,	w	których	udział	wzięły	mieszkanki	z	terenu	miasta	i	gminy	wraz	z	dziećmi	
i	młodzieżą.	Warsztaty	prowadziły	Pani Dyr. Alicja Stępień i Pani Małgorzata Sarzyńska.	
Ponieważ	MGOKiS	ogłosił	II	konkurs	na	najpiękniejszą	palmę	i	pisankę	wielkanocną	–	naj-
lepsze	spośród	prac	zostały	zabrane	na	zamek,	gdzie	pełniły	role	dekoracji	Sali	rycerskiej.	
Kolejną	częścią	programu	było	tytułowe	wspólne	śniadanie.	W	tym	dniu	na	scenie	zapre-
zentował	się	nowy	zespół	wokalny	prowadzony	przez	Panią Anitę Bajorską,	działający	od	
stycznia	w	strukturach	MGOKiS.	To	pierwszy	występ	dziewcząt	poza	DK,	ale	jak	wszyscy	
obecni	zgodnie	stwierdzili	bardzo	udany	i	radosny.	Kolejne	minuty	Śniadania	umilił	wy-
stęp	zespołu	Ludowego	„Powiślanie”-	mającego	już	duże	doświadczenie	sceniczne	na	tego	
typu	imprezach,	notabene	obchodzącego	w	tym	roku	swoje	5	lecie.			

Uczestnictwo	w	tego	typu	wydarzeniach	jest	jednym	z	zadań	MGOKiS,	priorytet	ma	
tu	ochrona	dziedzictwa	kulturowego	wsi	a	także	jego	aktywna	promocja	gdyż	„Tradycja	to	
piękno,	które	chronimy,	a	nie	więzy	które	nas	krępują”.

NORTON

27	marca	b.r.	już	po	raz	drugi	w	budynku	
Miejsko-Gminnego	Ośrodka	Kultury	 i	 Sportu	
organizowane	 zostały	 warsztaty	 palmiarskie.	
Palma	wielkanocna	zwana	też	gałązką	wierz-
bową	 jest	 tradycyjnym	 symbolem	 Niedzieli	
Palmowej.	Jak	nakazuje	zwyczaj,	wielkanocne	
palmy	przygotowane	były	z	gałązek	wierzby,	
malin	i	porzeczek.	Dominującym	elementem	
była	 jednak	 wierzba	 jako	 znak	 zmartwych-
wstania	i	nieśmiertelności	duszy.	Innymi	kom-
ponentami	były	barwinek,	bukszpan	czy	bo-
rówka.	 Celem	 odbywających	 się	warsztatów	
jest	pielęgnowanie	dawnych	zwyczajów	oraz	
zachowanie	ciągłości	tradycji	kultury	ludowej.	
Podczas	 trwających	 warsztatów	można	 było	
podpatrzeć	 oraz	 nauczyć	 się	 sztuki	 robienia	
kwiatków	z	bibuły.	

Warsztaty	powiązane	były	również	z	kon-
kursem	plastycznym	na	wykonanie	dowolną,	
lecz	 tradycyjną	 metodą	 palmy	 wielkanocnej	

Miejsko	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	składa	serdeczne	po-dziękowania:	
Szkole	 Podstawowej	 w	 Gnieszowicach,	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Koprzywnicy	 oraz		

Przedszkolu	,,	Pod	sosnami”	w	Koprzywnicy
za	udział	w	II	Gminnym	Konkursie	Plastycznym	o	Tematyce
Wielkanocnej.	
Celem	ogłoszonego	konkursu	było	kultywowanie	tradycji	jak	również	obyczajów	wiel-

kanocnych.	 Podczas	 konkursu	 uczestnicy	 mieli	 zapoznać	 się	 ze	 sztuką	 rękodzielniczą	
związaną	z	obrzędowością	ludową.	

Cieszymy	się	zainteresowaniem	i	liczymy	na	dalszą	współpracę.

Zwycięscy	konkursu:
I	miejsce	–	Maciej i Eryk Grębowiec	ze	Sz.P.	z	Gnieszowic
II	miejsce	–	Tomasz Kmieć	ze	Sz.P.	z	Gnieszowic
III	miejsce	–	Marcin Siudak	ze	Sz.P.	z	Koprzywnicy

Wyróżnienie	za	nowatorską	formę	pisanki	(połączenie	
tradycji	z	nowoczesną	formą	sztuki	plastycznej)	
dla	Pauliny Kopeć	ze	Sz.P.	z	Koprzywnicy.

Warsztaty palmiarskie

„Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują”.  Ezra	Pond

lub	 pisanki.	 Konkurs	 ten	 kierowany	 był	 do	
dzieci	 i	młodzieży,	a	prace	plastyczne	zosta-
ły	 wyeksponowane	 na	 wystawie	 w	 MGO-
KiS	 oraz	 zaprezentowane	 podczas	 Śniadania	
Wielkanocnego	na	Zamku	w	Sandomierzu.	

a.o.
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Koprzywnickie 
Forum 
Kobiet

8	 marca	 to	 data	 znana	 wszystkim,	 tego	 dnia	 świętują	
wszystkie	 KOBIETY.	 Z	 okazji	 święta	 wszystkich	 pań	 Urząd	
Miasta	i	Gminy	wraz	z	Miejsko	–	Gminnym	Ośrodkiem	Kultu-
ry	i	Sportu	zorganizowali	Forum	Kobiet	Ziemi	Koprzywnickiej.	
Celem	 Forum	 było	 przedstawienie	 wizerunku	 współczesnej	
kobiety,	 określenie	 jej	 miejsca	 w	 lokalnej	 społeczności	 oraz	
pomoc	w	podjętych	przez	nie	planach	 i	zobowiązaniach	 jak	
również	udzielenie	im	wskazówek	w	podejmowaniu	nowych	
społecznych	przedsięwzięć.

W	czasie	Forum	rozmawialiśmy	o	tym,	czym	jest	aktywność	
współczesnych	kobiet,	czym	charakteryzuje	się	kobieta	liderka,	
a	także	jaki	i	dlaczego	je	warto	wspierać.	Zaprezentowaliśmy	
dobre	inicjatywy	warte	naśladowania,	wartościowe	projekty	re-
alizowane	dla	kobiet	i	przez	kobiety	w	różnych	regionach	kraju.	
Pokazaliśmy	też	dobre	praktyki	z	własnego	podwórka	oraz		lo-
kalne	kobiety	sukcesu.

Impreza	rozpoczęła	się	od	występu	utalentowanych	dziew-
cząt	z	grupy	wokalnej.	Tę	część	artystyczną	zatytułowano	,,Być	
kobietą…”.	

Do	udziału	w	Forum	zaprosiliśmy	ponad	200	aktywnych	
kobiet	z	terenu	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica.	Program	imprezy	
był	obfity	i	zróżnicowany.	

Jako	pierwsza	zabrała	 głos	p. Sekretarz Dorota Kruszec-
Nowińska	wygłaszając	referat	pt.:	,,Aktywność	kobiet	w	życiu	
publicznym”,	następnie	Prezes RZRKiOR	Maria Sokal	omówiła	
działalność	Koła	Gospodyń	Wiejskich.	

O	tym	jak	założyć	stowarzyszenie	opowiedział	Prezes	Sto-
warzyszenia	,,Ku	przyszłości”	Tomasz Kaczor	zaś	Koordynator 
gminny PPWOW Anna Mianowska	mówiła	o	tym	jaką	wielką	
szansą	na	rozwój	społeczności	wiejskich	jest	Poakcesyjny	Pro-
gram	Wspierania	Obszarów	Wiejskich.	

W	następnej	części	spotkania	zaprezentowały	się	p. Mał-
gorzata Chaja,	p. Ewa Michalska	i	p. Anna Paluch	nasze	lider-
ki	przedstawiły	swoje	dotychczasowe	dokonania	na	szczeblu	
gminnym.	Aktywne	Liderki	miały	okazję	pochwalić	się	swoimi	
dotychczasowymi	 dokonaniami	 oraz	 przekonać	 wszystkich	
o	tym,	że	warto	być	aktywną	osobą	i	swoją	charyzmą,	opty-
mizmem	i	odwagą	pozytywnie	zarażać	innych.	Kobiety	nie	są	
słabą	 płcią,	mogą	 dokonać	wszystkiego	 i	 wiele	 zmienić,	 ale	
bardzo	dużo	zależy	od	 ich	zaangażowania,	chęci	oraz	 silnej	
woli	przetrwania	pośród	dominującego	niekiedy	męskiego	śro-
dowiska.

Pod	koniec	spotkania	p. Agnieszka Duma	przedstawiciel-
ka	 firmy	 kosmetycznej	 Avon	 zapoznała	 uczestniczki	 Forum	
z	aspektami	pracy	konsultantki	oraz	wygłosiła	referat	pt.:,,	Ma-
gia	przyciągania	aktywnej	kobiety”.	

Na	specjalnie	przygotowanym	stoisku	kosmetycznym	moż-
na	było	zakupić	produkty	Avon.	

Po	zakończeniu	części	oficjalnej	uczestniczki	Forum	udały	
się	na	poczęstunek	zorganizowany	przez	gospodynie	wiejskie.	
Były	ciasta,	pierogi	z	mięsem	i	inne	smakołyki	regionalne.

I	Gminne	Forum	Kobiet	Ziemi	Koprzywnickiej	było	prze-
strzenią	do	dyskusji	o	tym,	jak	wspierać	się	wzajemnie	w	swo-
ich	działaniach,	dzielić	się	doświadczeniami,	korzystać	z	wie-
dzy	innych,	budować	wspólny	potencjał-	czyli	jak	wykorzystać	
kapitał	aktywnych	kobiet	w	gminie	Koprzywnica?	

Mamy	nadzieję,	że	w	pewnym	stopniu	pobudziliśmy	i	za-
inspirowaliśmy	 uczestniczki	 Forum	 do	 aktywnego	 działania	
w	najbliższym	czasie	na	rzecz	swoich	środowisk.

A.S.
L.Z.
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Zaprezentowanie	 wszystkich	 atutów	 i	 poszczególnych	
aspektow	turystyki	i	agroturystyki	było	głównym	celem	I	Mię-
dzynarodowych	 Targów	 Turystyki	 Wiejskiej	 i	 Agroturystyki	
w	Kielacach	odbywających	się		w	dniach	17	–	19	kwietnia.		

Również	i	nasza	gmina	zrzeszona	w	Sandomierskim	Stowa-
rzyszeniu	Rozwoju	Regionalnego	-	Lokalnej	Grupie	Działania	
brała	 w	 nich	 udział.	 Uczestniczyły	 tam	 również	 inne	 gminy	
powiatu	 sandomierskiego	 z	 	 gminą	 Lipnik	 na	 czele.	Wszyst-
kie	 te	podmioty	 skupione	 są	 także	na	Sandomierskim	Szlaku	
Jabłkowym.	Lokalna	Grupa	Działania	to	organizacja	zajmująca	
się	promocją	obszaru	gmin	powiatu	sandomierskiego	i	gminy	
Lipnik.

Spójnymi	 oraz	 innowacyjnymi	 produktami	 turystycznymi	
wystawionymi	na	konkurs		przez	Szlak		mający	swoje	stoisko	
czynne	przez	 cały	 czas	 trwania	 tej	 imprezy,	w	 ramach	LGD		
były:	„Zielona	szkoła	z	jabłkiem”	oraz	„Japkowy	raj”.				

18	 kwietnia	 w	 drugi	 dzień	 trwania	 targów	 Koprzywnica	
miała	swoje	„5	minut”,	prezentując	swoje	produkty	i	dorobek	
artystyczny.	Jako	jeden	z	kilkuset	zespołów	zaprezentowali	się	
„Powiślanie	”	–		w	ich	występie	scenicznym	pojawił	się	nowy	
element	–	duet	w	wykonaniu	Pani Barbary Goryckiej	 i	Pana 
Jana Materkowskiego,	 choć	 wykonywany	 po	 raz	 pierwszy,	
udał	się	wspaniale.	Zaraz	po	nich	wystąpiły	nasze	młode	talen-
ty,	czyli	„	Black	Stars”-	trzy	letni	wysiłek	poparty	ciężką	pracą	
wyraźnie	się	opłacił	–	prezentacja	 taneczna	zespołu	zgroma-
dziła	przed	 sceną	 rzeszę	widzów,	 którzy	nie	mogli	 uwierzyć	
w	to,	co	„wyrabiają	„	młodzi	tancerze”.	Ich	show	został	fotogra-
fowany	przez	ciekawskich	zwiedzających	a	także	nagrodzony	
gromkimi	brawami.	

Krótki	pokaz	artystyczny	może	dać	w	takich	przypadkach	
bardzo	wiele	–	gmina	pokazuje	się	bowiem	z	tej	dobrej	stro-
ny,	w	świadomości	ludzi	zakodowuje	się	obraz	miejsca	gdzie	
lokalna	 społeczność	 jest	 świadoma	 i	 dumna	 swojej	 tradycji	
a	przy	 tym	prężnie	się	rozwija	wykorzystując	najlepsze	ślady	
przeszłości	dla	przyszłości.	W	karczmie	,,lokalnych	specjałów”	
znalazły	się	prawdziwe	delicje	–	chleb	koprzywnicki	przygo-
towany	przez	piekarnię	GSCH	Koprzywnica	 	 robiący	każdo-
razowo	furorę	ze	względu	na	naturalny,	babciny	smak,	napit-
ki	i	inne	specjały	z	dostarczono	z	restauracji		„Jorgo”	Jerzego 
Wieczorka .

Na	targach	oprócz	wspomnianych	wyżej	grup	byli	obecni	
Pani Sekretarz UMiG Koprzywnica Dorota	Kruszec-Nowińska,	
Pracownicy	MGOKiS	wraz	 z	Panią Dyrektor Alicją Stępień,	
którzy	 bezpośrednio	 na	 stoisku	 LGD	 -	 SSJ	 promowali	 nasze	
okolice	min	poprzez	rozdawanie	przygotowanych	materiałów	
promocyjnych.

Nasza	obecność	na	tego	typu	wydarzeniach	jest	 inwesty-
cją	w	 rozwój	 gminy,	 która	według	 perspektywicznego	planu	
rozwoju	ma	się	stać	prężnym	ośrodkiem	turystyczno	–	sadow-
niczym.

Zaznaczenie	ośrodka,	jakim	jest	Koprzywnica	na	rynku	tu-
rystycznym,	niesie	bowiem	szanse	na	nowe	źródła	zaobroko-
wania	dla	rodzin	zajmujących	się	wyłącznie	rolnictwem	–	na	
dobrze	rozwiniętej	ofercie	turystycznej	może	się	wzbogacić	nie	
tylko	jedna	osoba	posiadająca	gospodarstwo	ale	i	cały	nasz	re-
gion,	spełniający	te	wszystkie	kryteria	które	decydują	o	powo-
dzeniu	turystyki	i	agroturystyki.	

Norton

TURYSTYKI 
WIEJSKIEJ 
I AGROTURYSTYKI 
W KIELCACH

TARGI
Turystyka i agroturystyka to nie-

wątpliwie przyszłość dla mieszkań-
ców wsi. Dlaczego? Coraz szybciej 
rozwijające społeczności dużych 
miast naszego kraju potrzebują azy-
lu- regionu w Polsce, który będzie 
wracał do korzeni, oferował smacz-
ne, zdrowe i tradycyjne jadło, a przy 
tym „kusił” piękną przyrodą, unikal-
nymi zabytkami i charakteryzował się 
sobie tylko właściwymi obyczajami. 
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URZ D MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY 
MIEJSKO-GMINNY O RODEK KULTURY I SPORTU W KOPRZYWNICY 

ZAPRASZAJ  NA:  
 

 
 
 

 
 
 

14:00 – 14:15 Rozpocz cie VII wi ta Ziemi Koprzywnickiej  
  na stadionie w Koprzywnicy 
  Zapowied  konkursu „Cudze chwalicie, a czy swoje znacie?” 

14:15 – 16:30 Bieg przedszkolaków i m odzie y szkolnej oraz  
  bieg „J drusiów” 

 

w tym czasie na Stadionie: 
14:15 – 14:30 „Mali arty ci” - wyst p dzieci z Przedszkola „Pod Sosnami” 

   z Koprzywnicy 
14:30 – 15:00 Rozgrywki Sportowe dzieci – mecz „Krasnali” 
14:30 – 15:00 „Ekspresja ruchu i d wi ku” - wyst p zespo ów z MGOKiS 
15:00 – 15:30 W rytmach folkloru – wyst p zespo u ludowego „Powi lanie” 
15:30 – 16:00 „Kola  rado ci” - wyst p grup z MGOKiS (grupy taneczne:  

  „Black Stars” i „Energy Team” oraz zespó  wokalny  
  „ adne Kwiatki”) 

16:00 – 16:20 „Kwiaty we w osach potarga  wiatr…” - wyst p uczestników 
                   Warsztatów Terapii Zaj ciowej z Sandomierza 

16:20 – 16:35 Og oszenie wyników konkursu wiedzy o regionie  
16:35 – 16:45 „ adne Kwiatki” - wyst p zespo u wokalnego 
16:45 – 17:30 Og oszenie wyników dla uczestników biegu  
17:30 - 20:00 Kabaret biesiadny „Fiesta” ze l ska 
20:00 – 24:00 Zabawa z zespo em „DRIMS” 

 
 

W TRAKCIE IMPREZY: EKSPOZYCJE WYSTAWOWE, WYSTAWA MALARSKA S UCHACZEK 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Z TARNOBRZEGA, PRZEJA D KI BRYCZK  ZE 
STADNINY KONI Z SAMBORCA, KIERMASZ ROZMAITO CI, LOTERIA, TEREN ZABAW 
(DMUCHANA ZJE D ALNIA, KARUZELA-SAMOLOTY, EUROBUNGEE, BASEN Z PI ECZKAMI, 
STATEK, BYK RODEO, SAMOCHODZIKI ELEKTRYCZNE, SI OMIERZ M OT) 
ORAZ SMAKO YKI: POTRAWY Z GRILLA, GOFRY, WATA CUKROWA, POPCORN, LODY… 
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godz. 900-1300 

  
 

ODR Oddzia  w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze” 
ul. Mokoszy ska 3 

 
tel. (0-15) 833 31 02 do 04 wew.48                    e-mail: gwia@op.pl 

 
 
 

 W OFERCIE: 
 

 OZDOBNY MATERIA  SZKÓ KARSKI:  
    drzewa, krzewy, byliny, ro liny jednoroczne, nasiona, cebule….. 

 WYPOSA ENIE OGRODÓW I TERENÓW ZIELENI: 
    pojemniki, donice, meble ogrodowe, elementy ma ej architektury… 

 

 TECHNIKA I TECHNOLOGIE: 
pod o a i substraty, nawozy i rodki ochrony ro lin, narz dzia, opakowania… 

 
  a ponad to: 
 

 ARAN ACJE OGRODOWE 

 PORADY DOTYCZ CE PROJEKTOWANIA I URZ DZANIA OGRODÓW I 
TERENÓW ZIELENI 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S towar z y -
szenie	„Sando-
mierski	 Szlak	
Jabłkowy”	 we	
w s p ó ł p r a c y	

z	 Urzędem	 Mar-
szałkowskim	 Województwa	 Świętokrzy-
skiego	 i	 Świętokrzyskim	 Ośrodkiem	 Do-
radztwa	 Rolniczego	 w	 Modliszewicach,	
Oddział	w	Sandomierzu,	„Centrum	Ogrod-
nicze”	 ogłasza	 konkurs	 fotograficzny	 pt.	
„Moje	korzenie	ogrodnicze”.

Sandomierszczyzna	to	jeden	z	najciekaw-
szych	 krajoznawczo	 ogrodniczych	 obszarów	
w	kraju.	Tradycje	ogrodnicze	sięgają	tu	wcze-
snego	 polskiego	 średniowiecza.	 Bogactwem	
sandomierskiej	 wsi,	 oprócz	 ziemi	 i	 ludzi	 jej	
wiernych,	 są	 kultura	 i	 tradycje	 ogrodnicze	
ukształtowane	 przez	 stulecia.	 Świadomość	
tego	 bogactwa	 to	 podstawa	 umacniania	 po-
czucia	tożsamości		mieszkańców	wsi	i	małych	
miasteczek,	to	powód	do	zadowolenia	i	dumy	
z	miejsca	w	którym	się	żyje.	Jednak	wiele	war-

tości	tego	dziedzictwa	utraciliśmy,	inne	można	
jeszcze	 uratować.	 Przede	 wszystkim	 jednak	
trzeba	 je	dostrzec	 i	uznać	że	 są	 i	będą	nam	
potrzebne.

Celem	konkursu	jest	ukazanie	przez	foto-
grafię	rodzinnych	tradycji	ogrodniczych	miesz-
kańców	regionu,	czyli	tego	czym	możemy	się	
poszczycić	i	ocalić	dla	potomnych.		Do	kon-
kursu	powinny	być	zgłaszane	 stare	 fotografie	
z	rodzinnych	zbiorów,	przedstawiające	sceny	
z	życia	 sadów,	ogrodów,	pól,	 również	z	wy-

staw	ogrodniczych,	szkoleń,	pokazów	czy	
konferencji	 dotyczących	 ogrodnictwa	 na	
Ziemi	Sandomierskiej.	Miejscem,	w	którym	
zebrane	zostaną	ślady	wieloletniej	 tradycji	
związanej	 z	 sadownictwem	 będzie	 „Izba	
tradycji	ogrodniczej”	w	Obrazowie.	Każdy	
z	 uczestników	 konkursu	 ma	 szanse	 mieć	
swój	 wkład	 w	 przygotowanie	 ekspozycji	
obrazującej	 życie	 sandomierskich	 sadów,	
specyficzny	 klimat	 ogrodów	 oraz	 ludzi,	
którzy	 od	 pokoleń	 związani	 są	 z	 ogrod-
nictwem.	Dlatego	 zapraszamy	 do	 udziału	
w	 konkursie.	 Więcej	 szczegółowych	 in-
formacji	można	uzyskać	w	Domu	Kultury	
w	Koprzywnicy.

Alicja	Stępień

Konkurs fotograficzny 
„Moje korzenie ogrodnicze”

„Cudze chwalicie, swego nie znacie,
Sami nie wiecie, co posiadacie” 
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Na	łamach	naszej	gazety	
ponownie	ogłaszamy	
konkurs.	
Rozwiązanie	konkursu	
i	listę	nagrodzonych	
zamieścimy	w	numerze	
16/09.	Z	pomiędzy	
czytelników,	którzy	do	
końca	czerwca	nadeślą	
kupony	z	prawidłowymi	
odpowiedziami	
rozlosujemy	nagrody.	
Odpowiedzi	prosimy	
przesyłać	na	adres	naszej	
redakcji:

,,Koprzywnickie	Pejzaże”
ul.	Rynek39
27-660	Koprzywnica
lub	dostarczyć	osobiście.

KONKURS
1

Imię	i	nazwisko:

Adres:

Nr	tel.:K
U
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W

Y

2

3

4

              Rozwiązanie konkursu z nr 14/2009r.
W	numerze	czternastym	zaprezentowały	się:
1.	kosodrzewina
2.	dereń
3.	bukszpan
4.	brzoza

Nagrodę	otrzymuje	Anna	Swatek	z	Niedźwic,	gratulujemy.

Alicja	Stępień

Data	22.IV.2009	r	była	dniem	szczególnym	dla	słuchaczek	
Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	z	Tarnobrzega,	bo	w	tym	dniu	
o	godz.	1600		rozpoczęła	się	nasza	wyprawa		do	Koprzywnicy.	
Właściwe	była	 to	przeprawa	bo	13	„studentek”	Uniwersytetu			
Trzeciego	Wieku	należących	do	sekcji	plastycznej	przeprawiło	
się	promem	przez	Wisłę.	Po	drugiej	stronie	rzeki	czekał	na	nas	
samochód	 z	Urzędu	Miasta	 i	Gminy	 który,	w	dwóch	 turach	
zawiózł	 nas	 do	 Zespołu	 Poklasztornego	w	Koprzywnicy.	Na	
dziedzińcu	 kościoła	 św.	 Floriana	oczekiwał	na	nas	przewod-
nik	Pan	Jan Burek.	Jego	zadaniem	było	oprowadzenie	nas	po	
całym	dawnym	opactwie.	Tak	zainteresowanych	historią	zabyt-
ku	 ale	 też	 detalami	 architektonicznymi,	 zdobieniami	 i	malar-
stwem	a	przede	wszystkim	zasłuchanych	w	słowa	przewodnika	
rzadko	można	spotkać	wśród	zwiedzających.	Dlatego	Pan	Jan	
z	przyjemnością	 	dzielił	 się	z	nami	 	 swoją	wiedzą.	Po	około	
dwóch	godzinach	które,	zdały	nam	się	chwilą,	przemieściliśmy	
się	do	MGOKiS	w	Koprzywnicy,	gdzie	odbył	się	wernisaż	na-
szych	prac.	Na	wystawie	znalazło	się	ok.	60	obrazów,	wyko-
nanych	techniką	temperową	i	plakatową.	Autorki	 to	Krystyna 
Frąszczak, prezes zarządu Uniwersytetu a zarazem malarka 
Ewa Chciuk, Zofia Kawalec, Anna Werhun, Ada Grębowiec, 
Terasa Worek, Zofia Kniaź ,Teresa Zamasz, Maria Ostaszew-
ska, Maria Gospodarczyk, Emilia Foltarz, Irena Głogowska, 
Anna Orlof, Anna Ziółkowska, Iza Sienkiewicz, Maria Lewic-
ka.	Tematyka	naszych	prac	to	głównie	martwe	natury,	pejzaże,	
kwiaty.	Obrazy	te	powstały	w	ciągu	roku	na	cotygodniowych	

spotkaniach	pod	kierunkiem	mgr Heleny Pileckiej	 która,	 jest	
jednocześnie	 pracownikiem	 MGOKiS,	 zajmuje	 się	 reklamą	
imprez	organizowanych	przez	DK	a	 także	prowadzi	dziecię-
ce	 koło	 plastyczne.	 Stąd	 powiązanie	 między	 Tarnobrzeskim	
Uniwersytetem	 Trzeciego	 Wieku	 a	 koprzywnicką	 placówką	
kulturalną.	W	wernisażu	spośród	koprzywnickiej	społeczności		
uczestniczyli	 między	 innymi:	 Sekretarz Gminy Pani Dorota	
Kruszec- Nowińska,	Nauczyciele	 PSP	w	Koprzywnicy,	 prze-
wodniczącą	 ZNP,	 przedstawiciele	 Szkolnego	 Koła	 CARITAS	
oraz		Związku	Emerytów	i	Rencistów	jak	również	mieszkańcy	
z	Koprzywnicy	i	okolic.	

Między	koprzywnickimi	a	tarnobrzeskimi	gośćmi	nawiąza-
ła	się	bardzo	sympatyczna	wymiana	zdań	i	poglądów	na	temat	
działalności	kulturalnej	w	Koprzywnicy.	Mieszkańcy	chwalili	się	
turystycznymi	szlakami	zachęcając	do	odwiedzin.	Słuchaczek	
nie	trzeba	było	zachęcać	bo	skrawek	ziemi	koprzywnickiej	jaki	
zobaczyły	w	drodze	do	promu	 i	 z	 powrotem	ze	wzgórzami	
kwitnących	sadów	brzoskwiniowych	i	morelowych,	zachwycił	
je	 tak	 bardzo	 że	 padły	 słowa	 „nie	malujmy	martwych	natur,	
malujmy	Koprzywnicę”.	Uczestniczki	wyprawy		były	zachwy-
cone	serdeczną	i	prawie	familijną	atmosferą	spotkania	z	piękną	
oprawą	 naszego	 wernisażu,	 aranżacją	 sali	 wystawowej	 oraz	
innymi	wnętrzami	DK.	Dużą	 radość	 sprawiło	nam	 	zaintere-
sowanie	naszą	działalnością	Uniwersytetu	 jaką	okazywali	 lo-
kalni	 uczestnicy	 wernisażu	 zaproszeni	 przez	 organizatorów.	
Wszystko	co	dobre,	szybko	się	kończy	o	godzinie	2000	zgod-
nie	z	wcześniejszymi	ustaleniami	odwieziono	nas	do	promu.	
W	drodze	powrotnej	było	tyle	zachwytów	nad	całością	wypra-
wy	że,	szkoda	iż	nie	mogli	tego	usłyszeć	gospodarze.	

„Malujmy Koprzywnicę” – czyli wernisaż prac 
słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Tarnobrzegu.  

Serdeczne	podziękowania		należą	się	od	grupy	malarek	Pani 
Dyrektor	Alicji Stępień gdyż	to	dzięki	jej	pomysłowi	współpra-
ca	z	Uniwersytetem	Trzeciego	Wieku	nie	zakończy	się	na	jed-
nej	wystawie.	Już	w	najbliższym	czasie	bo	3	maja,	słuchaczki	
wybieramy	się	liczną	grupą	na	Święto	Ziemi	Koprzywnickiej.	

		 	 	 	 	 	
Uczestnicy	 i	 instruktor	sekcji	malarskiej	działającej	w	ramach	
Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	w	Tarnobrzegu	
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1) Część I. 
Usługi dla dzieci i młodzieży 

Wpłynęło	9	ofert,	z	czego	zamówienia	udzielono	5	usługodaw-
com,	którzy	spełnili	wymagane	kryteria.
1.	 Stowarzyszenie	Rozwoju	Wsi	Postronna,	Byszów,	Kępie
2.	 Stowarzyszenie	Rozwoju	Wsi	Niedźwice	
3.	 Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Postronnej
4.	 Ludowy	Klub	Sportowy	„ZRYW	ZBIGNIEWICE”
5.	 Uczniowski	Klub	Sportowy	„JUNIOR”	Niedźwice

2) Część II.
Usługi dla dzieci i młodzieży, 
osób starszych oraz rodzin

Wpłynęło	13	oferty,	z	czego	zamówienia	udzielono	11	usługo-
dawcom,	którzy	spełnili	wymagane	kryteria.
1.	 Miejsk	o-	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy,	
2.	 Sołectwo	Gnieszowice
3.	 Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Zbigniewicach
4.	 Szkoła	Podstawowa	w	Gnieszowicach
5.	 Sołectwo	Sośniczany	Pani	Sulicka	Agata
6.	 Sołectwo	Błonie
7.	 Stowarzyszenie	800-lecia	Opactwa	Cysterskiego	„Ku	Przy-

szłości”,	w	Koprzywnicy	i	Miejsko-	Gminny	Ośrodek	Kul-
tury	i	Sportu	w	Koprzywnicy,	

8.	 Stowarzyszenie	800-lecia	Opactwa	Cysterskiego	„Ku	Przy-
szłości”	w	Koprzywnicy		i	Parafia	Rzymsko	Katolicka	pw.	
św.	Floriana	w	Koprzywnicy

9.	 Stowarzyszenie	800-lecia	Opactwa	Cysterskiego	„Ku	Przy-
szłości”	w	Koprzywnicy	i	Miejsko-	Gminna	Biblioteka	Pu-
bliczna	w	Koprzywnicy

10.	 Sołectwo	Łukowiec
11.	 Mieszkańcy	ul.	Żeromskiego	Pani	Jolanta	Gach

3) Część III.
Usługi dla osób starszych

Wpłynęło	3	oferty,	z	czego	zamówienia	udzielono	3	usłu-
godawcom,	którzy	spełnili	wymagane	kryteria.
1.	 Stowarzyszenie	na	Rzecz	Osób	z	Chorobą	ALZHEIMERA	
2.	 Stowarzyszenie	„Integracja”
3.	 Polski	Związek	Emerytów	Rencistów	i	Inwalidów	Koło	nr	1	

w	Koprzywnicy

4) Część IV.
Usługi dla rodzin

Wpłynęła	1	oferta,	z	czego	zamówienia	udzielono	1	usłu-
godawcy,	który	spełnił	wymagane	kryteria.
1.	 	Miejsko	-	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Koprzywnicy	

Koordynator	gminny	PPWOW
Anna	Mianowska

Gmina Koprzywnica ogłosiła konkurs na działania o charakterze 
integracyjnym i aktywizacyjnym, w ramach Poakcesyjnego 
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) . 

Wartość podpisanych 
umów na kwotę 
207 000,00 zł 
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W	 dniu	 19	 marca	 2009	 r.	 w	 MGOKiS	
w	Koprzywnicy	odbyło	 się	 spotkanie	 człon-
ków	Oddziału	Związku	Nauczycielstwa	Pol-
skiego.	 Gościem	 honorowym	 był	 Burmistrz	
Miasta	i	Gminy	mgr	inż.	Marek Jońca.

„To	jeszcze	nie	koniec	kadencji,	ale	war-
to	uzmysłowić	wszystkim,	 jak	wiele	dokonał	
obecny	Zarząd	dla	wszystkich	pracowników	
oświaty	na	terenie	swego	działania...”	-	takimi	
słowami	powitała	zebranych	prezes	Oddzia-
łu	ZNP	w	Koprzywnicy	kol.	Teresa Majczak.	
Serdeczne	 podziękowania	 złożyła	 związ-
kowcom	 za	 wybór	 wspaniałego	 Zarządu,	
którego	 zaangażowanie	 w	 społeczną	 pracę	
przyniosło	 dobre	 owoce	 nauczycielom	oraz	
pracownikom	 administracji	 i	 obsługi,	 także	
tym,	którzy	do	naszego	związku	nie	należą.	
Skład	obecnego	Zarządu:	Grażyna Milarska 
-	wiceprezes,	Marta Kalist	–	skarbnik,	Małgo-
rzata Galek	–	sekretarz,	Elżbieta Toś	–	prze-
wodnicząca	sekcji	pracowników	administracji	
i	obsługi,	Grażyna Jasińska, Barbara Sulicka 
i Sławomir Grzyb.

Dzięki	zabiegom	i	prośbom	Zarządu	Od-
działu	oraz	przychylności	organu	prowadzą-
cego	 szkoły	 zostało	 pozytywnie	 załatwione	
szereg	 spraw,	 ważnych	 dla	 pracowników	

Pod	 takim	 hasłem	 Uczniowski	 Klub	
Sportowy	„JUNIOR”	działający	przy	Szko-
le	Podstawowej	w	Niedźwicach	już	po	raz	
kolejny	 przeprowadza	 cykl	 zajęć,	 których	
celem	 jest	 nauka	 i	 doskonalenie	 technik	
pływania.	 Ta	 akcja	 jest	 wynikiem	 udziału	
w	 projekcie	 na	 zajęcia	 sportowo	 –	 rekre-
acyjne	dla	uczniów,	którego	pomysłodaw-
cą	 i	 sponsorem	 jest	 Ministerstwo	 Sportu	
i	Turystyki.	Nasz	szkolny	klub	bierze	udział	
we	 wszystkich	 edycjach	 tego	 projektu	
i	dzięki	temu	pozyskuje	pokaźne	dotacje	fi-
nansowe	pokrywające	w	pełni	koszt	nauki	
pływania.	

Uczniowie	 systematycznie	 od	 2007	
roku	pobierają	naukę	pływania	na	pływal-
ni	 MOSiR	 w	 Sandomierzu.	 17	 listopada	
2008	roku	tam	właśnie	z	 inicjatywy	UKS	
„JUNIOR”	 odbyły	 się	Gminne	 Indywidu-
alne	Mistrzostwa	 w	 Pływaniu	 Dziewcząt	
i	Chłopców	z	udziałem	uczniów	ze	szkół	
w	Niedźwicach,	Koprzywnicy	 i	Gnieszo-
wic.		

Dzięki	tym	wyjazdom	instruktorzy	do-
strzegli	 i	odkryli	 talent	pływacki	Dominiki 

„JUŻ PŁYWAM”
Guz,	 która	 obecnie	 należy	 do	 Międzysz-
kolnego	Uczniowskiego	Klubu	Sportowego	
„FOKA”	w	Sandomierzu	i	startuje	w	zawo-
dach	 pływackich	 	 lidze	 wojewódzkiej	 ze	
świetnymi	wynikami.

W	 tej	 edycji	 projektu	 klub	 pozyskał	
z	Ministerstwa	Sportu	 i	Turystyki	16	tysię-
cy	złotych,	czyli	80%,	zaś	pozostałe	20%	
musi	pokryć	sponsor,	którego	szukamy.

Zajęcia	będą	odbywały	się	od	kwietnia	
do	listopada	2009	roku,	jeden	raz	w	tygo-
dniu	po	dwie	godziny.	Z	projektu	skorzysta	
60	dzieci,	podzieleni	na	4	grupy	w	zależ-
ności	od	wieku	i	umiejętności.	Każda	grupa	
posiada	swojego	instruktora	z	kwalifikacja-
mi,	uprawnieniami	do	nauki	i	prowadzenia	
zajęć	 z	pływania	 i	wykształceniem	peda-
gogicznym.

Główny	cel	jaki	nam	przyświecał	przy	
organizacji	 tych	zajęć	 to:	zagospodarowa-
nie	wolnego	czasu,	promowanie	zachowań	
sprzyjających	 zdrowiu	 i	 bezpieczeństwu,	
doskonalenie	 zdobytych	 już	 umiejętności	
oraz	nauka	nowych	technik	pływackich.	

Opiekunowie

SPOTKANIE 
ZWIĄZKOWE

oświaty:	wzrost	dodatków	za	wychowawstwo,	
motywacyjnego	 i	 opiekuna	 stażu,	 coroczne	
podwyżki	płac	dla	pracowników	administracji	
i	 obsługi	 oraz	 najważniejsze	 –	 nagrody	 Bur-
mistrza	 dla	 nauczycieli	 wyróżniających	 się	
w	pracy	dydaktycznej.

Zabierając	głos,	pan	Burmistrz	podkreślił,	
że	 nauczyciele	 mają	 decydujący	 wpływ	 na	
kształcenie	 i	 wychowanie	 młodego	 pokole-
nia,	a	także	na	krzewienie	kultury	w	lokalnym	
środowisku.	Zaznaczył,	że	bardzo	sobie	ceni	
współpracę	z	ZNP	szanując	jego	silną	pozycję	
w	systemie	obowiązującego	prawa.	Jednocze-
śnie	 Burmistrz	 zapewnił	 o	 silnych	 staraniach	
samorządu	w	pozyskiwaniu	unijnych	środków,	
koniecznych	dla	dobrego	rozwoju	i	należyte-
go	funkcjonowania	oświaty	w	naszej	gminie.

Kolejnym	 punktem	 spotkania	 było	 wyty-
powanie	 osoby	 do	 Komisji	 Rewizyjnej.	 Jed-
nogłośnie	wybrano	na	to	miejsce	kol. Elżbietę 
Kalinowską.

Część	 nieoficjalną	 umilił	 występ	 zespołu	
wokalnego,	działającego	w	Domu	Kultury,	pod	
kierunkiem	pani	Anity Bajorskiej.	Przy	kawie,	
w	kameralnej	i	serdecznej	atmosferze,	związ-
kowcy	przyjemnie	spędzili	resztę	wieczoru.

Małgorzata	Galek
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SUPER
„PIERWSZAKI”

„Pierwsze	 uczniowskie	 doświad-
czenie	 drogą	 do	wiedzy”	 –	 to	 projekt,	
w	 który	 zaangażowali	 się	 nauczycie-
le,	uczniowie	 i	 rodzice	ze	Szkoły	Pod-
stawowej	 w	 Niedźwicach.	 Dlaczego?		
Ponieważ	 chcemy	 dać	 szansę	 rozwoju	
wielorakich	 inteligencji	 drzemiących	
w	każdym	dziecku,	w	myśl	 zasady,	 że	
każde	dziecko	jest	zdolne.

Ten	 projekt	 jest	 współfinansowany	
przez	Unię	Europejską	w	ramach	Euro-
pejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 reali-
zowanego	przez	Grupę	Edukacyjną	S.	A.	
na	zlecenie	Ministerstwa	Edukacji	Naro-
dowej.	Czas	trwania:	od	01.10.2008	do	
31.12.2011	roku.

Warunkiem	 uczestnictwa	 było	
przystąpienie	 do	 losowania	 (w	naszym	
przypadku	 z	 pozytywnym	 efektem),	
a	 następnie	 podpisanie	 deklaracji	 zgo-
dy	 przez	 trzech	 nauczycieli	 nauczania	
początkowego,	 którzy	będą	 realizować	
projekt	przez	okres	trzech	kolejnych	lat.

Nasuwa	się	pytanie:	czy	i	dlaczego	
warto	przystąpić	do	projektu?		Realizo-
wanie	zadań	wynikających	z	 tego	pro-
jektu	niesie	za	sobą	wielorakie	korzyści:
	Dziecko	 –	 rozwija	 własny	 potencjał	
intelektualny,	 buduje	 motywację	 do	
nauki,	 korzysta	 z	 bogatego	 zestawu	
środków	dydaktycznych,	dostaje	szan-
sę	lepszego	startu	szkolnego,	a	przede	
wszystkim	 rozwija	 inteligencję	 języ-
kową,	 ruchową,	 matematyczno-lo-
giczną,	wizualno-przestrzenną,	 przy-
rodniczą,	muzyczną,	 interpersonalną	
i	intrapersonalną;

	Nauczyciel	–	wdraża	najnowsze	kon-
cepcje	pedagogiczne,	tworzy	i	wyko-
rzystuje	autorskie	pomysły;

	Szkoła	 –	 otrzymuje	 zestaw	 środków	
dydaktycznych	 (o	 wartości	 ponad	
8.000	zł)	służących	uczniom	I-ej	kla-
sy,	uzyskuje	lepsze	efekty	pracy;

	Rodzice	 –	 odkrywają	potencjał	 swo-
ich	dzieci	–	mogą	lepiej	zorganizować	
im	środowisko	rozwoju;

	Środowisko lokalne	–uzyskuje	wspar-
cie	dla	edukacji	elementarnej	zwięk-
szające	sukces	edukacyjny	 i	życiowy	
dziecka.
Dla	nas	–	nauczycieli	najważniejsze	

jest	 dziecko,	 jego	 wszechstronny	 roz-
wój,	kreatywność,	otwartość	na	wiedzę,	
i	 to	było	bodźcem	do	przystąpienia	do	
programu.	Liczymy	tylko	na	pozytywne	
efekty.

Nauczyciele	i	Rodzice
	

Taki	cel	przyświecał	organizatorom	cyklu	
zawodów	 sportowych	 pod	 nazwą:	 ”Popula-
ryzacja	 i	 upowszechnianie	 kultury	 fizycznej	
i	sportu	na	terenie	Gminy	Koprzywnica”	w	ra-
mach	projektu	KAROL.	

Zadanie	to	było	realizowane	w	dniach	od	
16.04.2008	do	15.12.2008	roku	i	składało	się	
z	 szeregu	konkurencji	 sportowych,	 które	od-
bywały	 się	 w	 różnych	 miejscach	 takich	 jak:	
hala	 sportowa	 w	 Niedźwicach,	 pływalnia	
miejskiego	sportu	 i	 rekreacji	w	Sandomierzu,	
czy	zalesione	tereny	Beszyc.

Głównym	 organizatorem	 był	 Uczniowski	
Klub	 Sportowy	 JUNIOR	 Niedźwice,	 a	 nad	
jego	 realizacją	 czuwał	 nauczyciel	wychowa-
nia	fizycznego	mgr	Maciej Boćkowski.

SPORT TO ZDROWIE
Uczniowski	 Klub	 Sportowy	 na	 realizację	

tego	 zadania	 zyskał	 fundusze	 z	Ministerstwa	
Sportu	i	Turystyki	w	kwocie	5.450	zł,	a	także	
dofinansowanie	z	Bezpiecznego	Powiatu	San-
domierskiego.

Zadanie	 realizowali	 i	 sędziowali	 nauczy-
ciele	wychowania	fizycznego	ze	szkół	podsta-
wowych	w	 składzie:	mgr	Maciej Boćkowski,	
mgr	Anna Kocenia,	mgr	Tomasz Oszczudłow-
ski,	mgr	Marta Kalist	i	mgr	Justyna Misiak.

Dnia	 20.03.2009	 roku	 w	 Szkole	 Podsta-
wowej	w	Niedźwicach	 odbyło	 się	 uroczyste	
podsumowanie	projektu	z	udziałem	Pani	Se-
kretarz	Doroty Kruszec – Nowińskiej,	 Pana	
Burmistrza	 Marka Jońcy,	 dyrektora	 placów-
ki	 –	 Krzysztofa Chmielowca,	 nauczycieli		
w	–	 f-u	z	poszczególnych	szkół	 i	oczywiście	
młodych	sportowców.

Pan	dyrektor	Krzysztof Chmielowiec	 ser-
decznie	podziękował	przedstawicielom	szkół	
za	zaangażowanie,	poświęcenie	czasu	i	przy-
gotowanie	dzieci	do	zawodów.

Merytorycznego	podsumowania	przedsię-
wzięcia	dokonał	Maciej Boćkowski.

Najlepsi	sportowcy	w	naszej	gminie	otrzy-
mali	z	rąk	Pani	Burmistrz	wspaniałe	upominki	
np.	MP4,	MP3,	śpiwory,	piłki	i	słodycze	–	za-
sponsorowane	 przez	 Urząd	 Miasta	 i	 Gminy	
Koprzywnica.

Na	 zakończenie	 przy	 kawie,	 herbacie	
i	słodkim	ciasteczku	pozostała	już	tylko	chwila	
wspomnień,	refleksji	i	nadziei,	że	takie	projekty	
będą	jeszcze	miały	miejsce	w	naszej	gminie.

Agnieszka	Ambroziak
Renata	Dobrowolska

Udział	w	tym	przedsięwzięciu	wzięło	652	
uczestników	–	uczniów	szkół	podstawowych	
Gminy	Koprzywnica.

Celem	głównym	projektu	było	rozwijanie	
i	 utrwalanie	 zainteresowań	 sportowych	 oraz	
wszechstronny	i	harmonijny	rozwój	dziecka	za	
pomocą	naturalnych	form	ruchu,	a	także	pro-
pagowanie	zdrowego	stylu	życia	i	uprawianie	
sportu	przez	dzieci.	Cel	szlachetny	biorąc	pod	
uwagę	 zwiększone	 zainteresowanie	 dzieci	
grami	komputerowymi,	Internetem	i	telewizją.

Wszystkie	 postawione	 na	 początku	 cele	
zostały	 zrealizowane	 w	 stopniu	 bardzo	 do-
brym.

W	sumie	odbyło	się	16	zawodów	w	8	następujących	dyscyplinach:

–	 Turniej	Tenisa	Stołowego	Dziewcząt	i	Chłopców;
–	 Indywidualne	Mistrzostwa	Badmintona	Dziewcząt	i	Chłopców;
–	 Zawody	w	Gimnastyce	Sportowej	Dziewcząt	i	Chłopców;
–	 Drużynowe	Biegi	Przełajowe	Dziewcząt	i	Chłopców;
–	 Indywidualne	Mistrzostwa	w	Pływaniu	Dziewcząt	i	Chłopców;
–	 Turniej	Piłki	Nożnej	Dziewcząt	i	Chłopców;
–	 Turniej	Unihokeja	Dziewcząt	i	Chłopców;
–	 Zawody	Pucharowe	w	Kolarstwie	Górskim	Dziewcząt	i	Chłopców;

Uczniowie	z	poszczególnych	szkół	biorący	udział	w	zawodach	gromadzi-
li	punkty	dla	swojej	szkoły	i	indywidualnie-	dla	siebie.

Końcowa	punktacja	dla	szkół	była	następująca:

	I	 miejsce		–	Szkoła	Podstawowa	w	Niedźwicach
	II	 miejsce		–	Szkoła	Podstawowa	w	Koprzywnicy
	III	 miejsce		–	Szkoła	Podstawowa	w	Gnieszowicach
IV	 miejsce		–	Szkoła	Podstawowa	w	Postronnej

Punktacja	indywidualna	była	następująca:	
-	wśród	dziewczyn:

	I		 miejsce		–	Dominika Guz	–	SP	Niedźwice	(114	pkt)
	II		 miejsce		–	Monika Mazur	–	SP	Niedźwice	(64	pkt)
	III	 miejsce		–	Ksjusza Sałata	–	SP	Niedźwice(62	pkt)
IV	 miejsce		–	Izabela Materkowska	–	SP	Koprzywnica	(50	pkt)
V	 miejsce		–	Joanna Fiederonek	–	SP	Gnieszowice	(47	pkt)
VI	 miejsce		–	Aleksandra Zaręba	–	SP	Niedźwice

-wśród	chłopców:

	I	 miejsce		–	Damian Olechowski	–	SP	Niedźwice	(96	pkt)
II	 miejsce		–	Karol Karczmarski	–SP	Niedźwice	(69	pkt)
III	 miejsce		–	Karol Koziarz	–	SP	Niedźwice	(63	pkt)
IV	 miejsce		–	Jakub Bryła	–	SP	Koprzywnica	(59	pkt)
V	 miejsce		–	Jacek Zaręba	–	SP	Niedźwice	(55	pkt)
VI	 miejsce		–	Damian Sieradzki	SP	Gnieszowice	(41	pkt)
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z dnia 12 marca 2009 roku 
Obrady	odbyły	się	według	zamieszczonego	niżej	porządku:				
Porządek	obrad:
1.	 Otwarcie	obrad.
2.	 Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	poprzedniej	sesji.
3.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	ustalenia	przebiegu	drogi	gminnej	przez	teren	Gminy	Koprzyw-

nica.
4.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	nabycie	nieruchomości.
5.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	udzielenia	dotacji	na	prace	konserwatorskie
6.	 Podjecie	uchwały	w	sprawie	ustalenia	regulaminu	określającego	wysokość	oraz	szczegóło-

we	warunki	przyznawania	nauczycielom	dodatku	motywacyjnego,	funkcyjnego	i	za	warunki	
pracy,	szczegółowy	sposób	obliczania	wynagrodzenia	za	godziny	ponadwymiarowe	i	godzi-
ny	doraźnych	zastępstw,	wysokość	i	warunki	wypłacania	nagród	i	 innych	świadczeń	oraz	
wysokość	 i	 szczegółowe	zasady	przyznawania	 i	wypłacania	dodatku	mieszkaniowego	dla	
nauczycieli	na	2009	r.

7.	 Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2009	rok	
8.	 Wolne	wnioski	i	zapytania	radnych.
9.	 Zamknięcie	obrad	sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:
	UCHWAŁA	Nr	XXX/142/09w	sprawie	ustalenia	przebiegu	drogi	gminnej	przez	teren	Gminy	

Koprzywnica	
	UCHWAŁA	NR	XXX/143/09	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	nabycie	nieruchomości
	 U	C	H	W	A	Ł	A	Nr	XXX/144/09	w	sprawie	udzielenia	dotacji	na	prace	konserwatorskie
	UCHWAŁA	XXX/145/09w	sprawie:	ustalenia	regulaminu	określającego	wysokość	oraz	szcze-

gółowe	warunki	przyznawania	nauczycielom	dodatku	motywacyjnego,	funkcyjnego	i	za	wa-
runki	pracy,	szczegółowy	sposób	obliczania	wynagrodzenia	za	godziny	ponadwymiarowe	
i	godziny	doraźnych	zastępstw,	wysokość	i	warunki	wypłacania	nagród	i	innych	świadczeń	
oraz	wysokość	i	szczegółowe	zasady	przyznawania	i	wypłacania	dodatku	mieszkaniowego	
dla	nauczycieli	na	2009	r.	

	UCHWAŁA	Nr	XXX/146/09	w	sprawie	dokonania	zmian	w	budżecie	gminy	na	2009	rok	.

z dnia 27 marca 2009 roku 

1.	 Otwarcie	obrad.
2.	 Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	poprzedniej	sesji.
3.	 Informacja	z	wykonania	budżetu	między	sesjami.
4.	 Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2009	r.
5.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	poparcia	działań	Burmistrza	dotyczących	dofinansowania	pro-

jektu	inwestycyjnego	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007-	2013	
–	działanie	3.4	„Odnowa	i	rozwój	wsi”.

6.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie:		upoważnienia	Kierownika	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Ko-
przywnicy	do	podejmowania	działań	wobec	dłużników	alimentacyjnych.

7.	 Podjęcie	 uchwały	w	 sprawie	określenia	wzoru	 formularza	 informacji	 o	 nieruchomościach	
i	obiektach	budowlanych	oraz	deklaracji	na	podatek	od	nieruchomości.

8.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	określenia	wzoru	formularza	informacji	o	gruntach	i	deklaracji	
na	podatek	rolny.

9.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	określenia	wzoru	formularza	informacji	o	lasach	oraz	deklaracji	
na	podatek	leśny.

10.	Wolne	wnioski	i	zapytania	radnych.
11.	 	Zamkniecie	obrad	sesji.

Zostały podjęte następujące uchwały:
	UCHWAŁA	NR	XXXI/147/09	w	sprawie	dokonania	zmian	w	budżecie	gminy	na	2009	rok.
	UCHWAŁA	NRXXXI/148/09	w	sprawie	poparcia	działań	Burmistrza	dotyczących	dofinan-

sowania	projektu	inwestycyjnego	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	
2007-2013-	działanie	3.4	„Odnowa	i	rozwój	wsi”

	UCHWAŁA	NR	XXXI/149/09	w	sprawie		upoważnienia	Kierownika	Ośrodka	Pomocy	Spo-
łecznej	w	Koprzywnicy	do	podejmowania	działań	wobec	dłużników	alimentacyjnych.

	UCHWAŁA	NR	XXXI/150/09	w	sprawie	określenia	wzoru	formularza	informacji	o	nierucho-
mościach	i	obiektach	budowlanych	oraz	deklaracji	na	podatek	od	nieruchomości

	UCHWAŁA	NR	XXXI/151/09	w	sprawie	określenia	wzoru	formularza	informacji	o	gruntach	
i	deklaracji	na	podatek	rolny.

	UCHWAŁA	NR	XXXI/152/09	w	sprawie	określenia	wzoru	formularza	informacji	o	lasach	oraz	
deklaracji	na	podatek	leśny.

Janina	Podobińska

Informacja z obrad rady miejskiej w Koprzywnicy 
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26.04.2009r.	Zespół	MGOKiS	w	Koprzyw-
nicy	 „Black	 Stars”	 uczestniczył	 w	 Festiwalu	
Tańca,,Powiew	 Interpretacje	 Taneczne”	 pod	
patronatem	 Prezydenta	 Miasta	 Tarnobrzega	
Jana Dziubińskiego.	Zespół	ten	godnie	zapre-
zentował	naszą	gminę	w	tym	turnieju.

Poziom	spotkania	był	bardzo	wysoki.	Tur-
niej	obejmował	trzy	kategorie	wiekowe,	w	któ-
rych	znajdowało	się	po	16	formacji	tanecznych	
z	 różnych	miast:	 Kielc,	 Radomia,	 Rzeszowa,	
Mielca,	Stalowej	Woli,	Tarnobrzega,	Leżajska	
i	Przemyśla.

Zespół	nasz	zyskał	bardzo	wielką	aproba-
tę	wśród	Jury	tego	turnieju.	 Jako	wyróżnienie	
otrzymaliśmy	 statuetkę	 i	 dyplom	 uznania	 za	
udział	w	tym	turnieju.	Poza	tym	po	raz	pierw-

Black Stars
na Festiwalu Tańca 
w Tarnobrzegu

szy	 mogliśmy	 zaprezentować	 naszą	 Gminę	
regionalnej	 telewizji	 Tarnobrzeg,	 która	 trans-
mitowała	wszystkie	relacje	z	 tego	turnieju	na	
żywo.

Udział	w	tego	rodzaju	turnieju	był	dla	nas	
bardzo	dużym	wyzwaniem,	zważywszy	na	to,	
że	 startowaliśmy	 jako	 pierwsi,	 pomimo	 tego	
odebraliśmy	wiele	pozytywnych	ocen.	Pomi-
mo	dużej	rywalizacji	atmosfera	na	Hali	OSiR	
w	Tarnobrzegu	była	przyjacielska	a	różnorod-
ność	form	tanecznych	i	strojów	uatrakcyjniała	
występy	zespołów.

Po	powrocie	z	występów	w	Tarnobrzegu	ze-
spół	„Bleck	Stars”	zatańczył	na	stadionie	w	Ko-
przywnicy	w	przerwie	meczu	z	Osiekiem.

M.Ciach

Po	raz	kolejny	19	kwietnia	2009	r.	odbyła	
się	 Taneczna	 Gala	 Tarnobrzega.	 Gala,	 którą	
okazje	mieli	oglądać	 również	 tancerze	z	Ko-
przywnicy,	jest	podsumowaniem	2	dni	rywali-
zacji	ponad	200	par	tanecznych	z	całej	Polski,	
w	 tym	 ponad	 60	 par	 Tarnobrzeskiej	 Szkoły	
Tańca	 Samba.	 Ogólnopolski	 Turniej	 Tańca	
Towarzyskiego	 rozpoczął	 się	 w	 sobotę	 18	
kwietnia	 i	 trwał	 do	 godzin	 popołudniowych	
w	niedzielę.

Podczas	 niedzielnej	 Gali	 Tanecznej	 za-
tańczyli	Kuba Mędrzycki	 i	 Justyna Banasiak	
–	Tancerze	–	 finaliści	ostatniej	 edycji	 progra-
mu	You	Can	Dance.	Ogromną	radość	sprawiła	
naszym	 tancerzom	 wiadomość	 oraz	 zapro-
szenie	w	niedzielne	przedpołudnie	na	szkole-
nie	z	Kubą	i	Justyną.	Podczas	tego	spotkania	

TANECZNA GALA TARNOBRZEGA
15-osobowa	 grupa	 tancerzy	 z	 Koprzywnicy	
mogła	 nabyć	 nowych	 umiejętności	 tanecz-
nych,	ucząc	się	z	Kubą	i	Justyną	układu	w	sty-
lu	hip-hop,	a	także	porozmawiać	z	nimi	o	pasji	
do	tańca,	zaangażowaniu	i	sporcie.

W	pokazie	wystąpiła	również	Grupa	Akro-
batyczna	Fly	Cube	–	uczetnicy	ostatniej	edycji	
programu	Mam	talent.	Czołowa	para	europej-
ska	w	tańcach	latynoamerykańskich	–	Marek 
Dedik	 i	 Kristina Horvatova	 –	 wprowadziła	
nas	rytmami	gorącej	samby,	namiętnej	rumby	
i	 ognistego	 paso	 doble	 w	 niezwykły	 nastrój	
i	 pozostawiła	 w	 nas	 mnóstwo	 pozytywnych	
emocji.	W	kombinacji	10	tańców	turniej	poka-
zowy	zatańczyło	4	najlepsze	pary	klasy	A	run-
dy	 przedpopołudniowej.	Miejsce	 na	 podium	
w	 tym	 turnieju	wywalczyły	2	najlepsze	pary	

Szkoły	Tańca	Samba.	No	i	oczywiście	tance-
rze	 tarnobrzeskiej	 Samby	 przedstawili	 show	
w	 pokazach	 tanga	 argentino,	 salsy	 i	 chore-
ografii	hip-hop.	

Gala	jest	również	dowodem	na	to,	iż	tań-
czyć	może	każdy	i	że	taniec	jednoczy	–	w	jed-
nym	 pokazie	 zatańczyli,	 bowiem	 nasi	 naj-
młodsi	 6-7	 letni	 tancerze,	 ich	 starsi	wiekiem	
i	doświadczeniem	koledzy	oraz	rodzice!	Swo-
ją	pracą	i	 tym	pokazem	chcemy	udowodnić,	
że	 poza	 wynikiem	 sportowym,	 taniec	 prze-
kazuje	 wiele	 wartości,	 pozytywnych	 emocji,	
a	przede	wszystkim	sprawia,	że	nasze	dzieci	
stają	się	szczęśliwsze.	I	to	jest	dla	nas	najwięk-
szą	nagrodą	i	satysfakcją.

Justyna	Klag
fot.	Łukasz	Dziewic
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RAINDROPS- Młodzi, piekielnie zdolni, pozytywnie zakręceni, inteligentni. Tak 
najkrócej można scharakteryzować zespół, który gościł u nas po raz pierwszy 14 
lutego – z ich udziałem odbyły się rockowe walentynki. O szczegółach ich historii 
przeczytacie poniżej…warto zostać ich fanem - myślę że to taki nasz świętokrzyski 
„PECTUS”, grają ostry, melodyczny rock i bardzo dobrze im to idzie.   

RAINDROPS

Norton: Jak zaczęła się wasza przygoda 
z zespołem? Kto go tworzy?

	
Marcin Majczak:	 Zespół	 powstał	 na	 po-

czątku	 2008	 roku,	 a	 stało	 się	 to	 w	 murach	
jednej	 z	 sandomierskich	 szkół.	 Praktycznie	
od	 początku	 swojego	 istnienia	 postawiliśmy	
na	tworzenie	i	granie	swoich	utworów.	Mamy	
dość	 szeroki,	 bo	 aktualnie	 sześcioosobowy	
skład.	 Śpiewaniem	 zajmuje	 się	 Aleksandra 
Abramczyk,	która	może	się	pochwalić	liczny-
mi	sukcesami	solowymi.	Nasi	instrumentaliści	
są	niezwykle	utalentowani.	Gitarzystą	prowa-
dzącym	 jest	Paweł „Jimmi” Lipa.	Na	gitarze	
rytmicznej	 gra	Andrzej „Młody” Tokarczyk,	
a	jego	brat	Aleksander „Olo” Tokarczyk	 jest	
naszym	 klawiszowcem.	 Bartek „Kiljan” Kil-
jański trzyma	 „groove”	 na	 basie,	 a	 ja,	 czyli	
Marcin „Szagi” Majczak	nadaję	całości	rytm	
na	 perkusji	 oraz	 piszę	 teksty.	 Ostatnio	 ze	
względu	 na	 natłok	 obowiązków	 „zatrudnili-
śmy”	 menadżera,	 którym	 jest	 Paweł Szmuc 
(Pan Stokrotka).

Powstawanie	 nazwy	 naszego	 zespołu	 to	
długa	opowieść.	Aktualna	nazwa	 jest	 trzecią	
z	 kolei.	 Startowaliśmy	 pod	 nazwą	 „Niemiła	
Niespodzianka”,	 następnie	 zmieniając	 ją	 na	
„The	Raindrops”	–	był	to	pomysł	naszego	basi-
sty.	W	końcu,	po	pewnych	perypetiach	doszli-
śmy	do	wniosku,	że	najlepiej,	jeśli	nazwiemy	
się	po	prostu	„Raindrops”.	

Norton: Jaki gatunek muzyki gracie, co 
wpływa na jej brzmienie? Jakie nurty mu-
zyczne was najbardziej inspirują,?

Marcin Majczak:	Gatunek	muzyczny	w	ja-
kim	najczęściej	 się	 poruszamy	 to	 indie	 rock.	
„Indie”	 to	 skrót	od	angielskiego	słowa	„inde-
pendent”,	co	znaczy	niezależny,	niepodległy.	
Mówiąc	 prostymi	 słowami	 gramy	 niezależną	
muzykę	rockową,	powoli	wykształcając	swój	
własny,	unikalny	styl.	Najlepszą	inspiracją	do	
tworzenia	takiej	muzyki	jesteśmy	sami	dla	sie-
bie.	Wpływa	niewątpliwie	na	to	specyfika	na-
szego	składu	z	głównym	wokalem	kobiecym.	
Wiadomo,	że	na	każdego	z	nas	wcześniej	mia-
ła	wpływ	inna	muzyka	i	każdy	posiada	pewien	
„bagaż”	muzyczny.	Jednak	tworząc	nowe	utwo-
ry,	nie	chcemy	powielać	utartych	schematów.

Norton:Teksty, które piszecie poruszają 
zagadnienia…

Marcin Majczak:	Teksty	naszych	piosenek	
poruszają	 wiele	 zagadnień	 związanych	 bez-
pośrednio	z	człowiekiem,	jego	naturą	i	osobo-

wością.	Ostatnio	jestem	nastawiony	na	pisanie	
tekstów	występujących	przeciwko	agresji,	np.	
w	piosence	pt.	„Agresji	Deszcz”	(tutaj	 trochę	
pomógł	Kiljan),	a	 także	o	przełamywaniu	sa-
mego	siebie,	zmianach	na	lepsze	–	szczególnie	
w	utworze	pt.	„Prawdziwa”.	

Norton: Czy wiążecie z graniem swoje 
plany na przyszłość, marzycie o tym, aby 
uczynić z grania swoją drogę życiową?

Marcin Majczak:	 Aktualnie	 granie	w	 ze-
spole	jest	raczej	takim	dodatkowym	hobby,	ale	
nasze	podejście	do	sprawy	jest	poważne.	Czy	
wiążemy	z	naszą	twórczością	plany	na	przy-
szłość?	–	tutaj	odpowiem	tylko	za	siebie.	Dla	
mnie	granie	jest	świetną	rozrywką,	ale	raczej	za-
wsze	w	życiu	będzie	zajęciem	drugoplanowym.

Norton: Uważa się, że „rockowcy” to in-
dywidualiści ludzie, którzy mają swój świat..
Utożsamiacie się z tą opinią?

Marcin Majczak:	Może	odpowiem	w	ten	
sposób	 –	 nie	 czuję	 się	 „rockowcem”	 ale	 lu-
dzie,	 którzy	 tworzą	 muzykę,	 piszą	 teksty	
zazwyczaj	 są	bardziej	wrażliwi	na	 to	co	nas	
otacza.	Posiadanie	bogatego	życia	wewnętrz-
nego	 to	 pozytywna	 cecha,	 jednak	 uciekanie	
od	 świata	 i	 zamykanie	 się	 tylko	 w	 tej	 prze-
strzeni	 jest	 niebezpieczne.	 Każdy	 człowiek	
jest	inny,	więc	każdy	w	pewnym	stopniu	jest	
indywidualistą.	Niektórzy	mocniej	podkreślają	
swoją	odrębność,	co	widać	na	naszym	przy-
kładzie	(śmiech).

Norton: Wierzycie w to, że marzenia się 
spełniają? Czy kierujecie się filozofią „dąże-
nia do celu mimo wszystko”?

Marcin Majczak:	 Zawsze	 warto	 wierzyć	
w	marzenia,	a	życie	pokazało	nam	już,	że	jeśli	
się	 chce	 to	można	wiele	 zrobić.	 Codziennie	
musimy	 pokonywać	 trudności,	 ale	 „filozofia	
dążenia	do	celu	mimo	wszystko”	to	chyba	za	
dużo	powiedziane.	W	każdym	wypadku	nie	
dajemy	się	przytłoczyć	przeciwnościom	 losu	
i	idziemy	do	przodu.

Norton:	Dziękuję	za	wyczerpujące	odpo-
wiedzi.

Marcin Majczak:	 Dziękuję	 za	 wywiad	
i	polecam	się	na	przyszłość	(śmiech).

Norton:	Na	pewno	 skorzystamy	 :o)	 I	 ży-
czymy	kolejnych	sukcesów.	

26	 marca,	 wiosenne	 słońce	 zaczyna	
nam	dogrzewać,	o	godz	14.00,	my	-	mło-
dzież	na	co	dzień	uczęszczająca	do	MGO-
KiS	 w	 Koprzywnicy	 na	 zajęcia	 taneczne	
i	 wokalne	 zbiera	 się	 całą	 bandą,	 przed	
budynkiem,	 gdzie	 czeka	 podstawiony	 au-
tobus.	 JEDZIEMY	 DO	 STALOWEJ	 WOLI	
do	KINA	„BALLADA”	NA	FILM	„KOCHAJ	
I	 TAŃCZ”.	 Towarzyszyli	 nam	 opiekuno-
wie	 z	DK.	 Po	drodze	nie	obyło	 się	 oczy-
wiście	bez	 tradycyjnego	podchrupywania,	
wzajemnego	 częstowania	 się	 prowiantem	
z	plecaka	i	dyskusji	na	różnorakie	tematy.	

Kto	 jak	 kto,	 ale	my	kochamy	 tańczyć.	
Dlatego	strasznie	się	ucieszyliśmy	na	wieść	
o	tym,	że	jest	możliwość	takiego	wyjazdu,	
co	po	prostu	znaczy,	że	ekipa	MGOKiS	zna	
młodzież	z	którą	współpracuje	chce	jej	słu-
chać	i	stwarzać	szerokie	możliwości	zarów-
no	rozrywki	jak	i	rozwoju,	za	co	jesteśmy	
im	 wdzięczni,	 szczególnie	 pani	 Dyrektor	
i	naszym	instruktorom.

Na	15.30	jesteśmy	w	kinie,	zaopatruje-
my	się	w	popcorn	bez	którego	klimat	nie	
był	by	 taki	 sam,	po	czym	 idziemy	szukać	
dogodnych	miejsc	na	sali	kinowej.	Nie	jest	
to	 trudne,	 bowiem	 szczęśliwie,	 składa	 się	
tak,	że	jesteśmy	tylko	my	i	nikt	więcej.	Jesz-
cze	chwila	wiercenia	się	na	swoich	fotelach,	
gaśnie	światło,	ale	za	to	pojawia	się	obraz	
na	 ekranie	 i	 zaczyna	 się…	 dwugodzinna	
podróż	 w	 inny	 świat,	 wymarzony,	 trochę	
bajkowy,	 pełen	 radości,	 zabawy,	 dobrego	
humoru,	miłości	–	i	oczywiście	tańca.

Pierwsza	 scena	 na	 ekranie	 widzimy	
Izę	 Mikko	 –	 czyli	 filmową	 Hanię,	 czeka	
na	 rozmowę	 w	 sprawie	 pracy	 w	 gazecie	
i	oczywiście	ją	dostaje,	za	chwilę	pojawia	
się	 tańczący	 na	 rusztowaniu	męski	 boha-
ter	Wojtek	 (Maciej	Damięcki)	 duet	 jak	 się	
okaże	doskonały	–	ona	ma	we	krwi	i	w	no-
gach	talent	do	tańca	choć	nie	zdaje	sobie	
z	tego	sprawy,	przy	tym	wygląda	niemalże	
jak	lalka	Barbie,	on	super	przystojny,	super	
utalentowany,	super	pracowity	z	super	cha-
rakterem.	 Spada	 jej	 wprost	 z	 nieba	 (czyli	
z	 rusztowania)	 niestety	 do	 kontenera	 na	
śmieci	ustawionego	przed	siedzibą	jej	no-
wej	pracy.	Od	tej	pory	ich	ścieżki	zaczynają	
się	krzyżować-	zadaniem	Hani	w	nowej	re-
dakcji	jest	napisanie	artykułu	o	tancerzach	,	
okazją	ku	temu	jest	przyjazd	do	Polski	słyn-
nego	artysty	w	tej	dziedzinie	–	Jana	Ketllera	
który,	 zorganizuje	 akademie	 dla	 młodych	
talentów	-	na	jego	casting	zgłosi	się…	Woj-
tek	bo	jego	marzeniem	wcale	nie	jest	praca	
na	rzecz	rodzinnej	firmy	budowlanej	tylko	
ni	mniej	ni	więcej	co	najmniej	dorównanie	
swojemu	 gurru	 -	 związanego	 stosunkami	
rodzinnymi…	z	jego	przyszłą	ukochaną.

W	rozwijającej	się	znajomości	młodych	
i	 ambitnych,	 na	 przeszkodzie	 stoi	 narze-
czony	Hani	 -	uporządkowany,	pedantycz-
ny	wręcz,	dobrze	sytuowany	dentysta.	Tak	
więc	 to	 rodzące	 się	 nieśmiało	 i	 subtelnie	
uczucie	będzie	hakiem,	na	którym	zaczepi	
się	główna	przynęta	–	taniec.	Jest	go	mnó-
stwo	w	filmie	–	Wojtek	swoją	pasją	zaraża	
i	 Hanię	 –	 z	 którą	 zaczyna	 ćwiczyć,	 nie-
uchronnie	 wchodzą	 sceny	 właśnie	 z	 tym	
duetem	 –	 robiące	 na	 widzu	 niesamowite	
wrażenie-	 najlepsza	 jest	 chyba	 ta	 rozgry-
wająca	 się	 na	 dachu	 o	wschodzie	 słońca	
w	 połączeniu	 z	 muzyką	 wbija	 w	 krzesło	
i	powoduje	efekt	„otwartej	buzi”	z	zachwy-
tu	 rzecz	 jasna.	 Są	 i	 sceny	 grupowe	 –	 np.	
z	warsztatów	prowadzonych	przez	wspo-
minanego	tu	już	mistrza	tańca	-	pojawia	się	
kolejny	smaczek	–	w	rolę	uczniów	wcielają	
się	 tancerze	 ze	 słynnych	programów	 tele-
wizyjnych	 „You	 can	 Dance”	 czy	 „Tańca	
z	Gwiazdami”	wśród	nich	między	 innymi	
Ewa	Szabatin	czy	Ania	Bossak,	a	to	i	tak	te	
najwięcej	 „wyeksponowane”.	 Rywalizacja	
na	 wysokim	 poziomie	 o	 wyróżnienie	 nie	
przeszkadza	 bynajmniej	 w	 we	 wspólnej	
zabawie	w	specjalnym	klubie	dla	tancerzy	
rozgrywa	się	prowadzona	na	luzie,	aczkol-

wiek	 dość	 „profesjonalnie	 „bitwa	 tanecz-
na”	 -	 kolejna	 scena,	 od	 której	 nie	można	
oderwać	 oczu,	 ba!	 ma	 się	 ochotę	 wstać	
z	fotela	i	samemu	„pobujać”	i	tak	właściwie	
jest	przez	bite	dwie	i	pół	godziny.

Grzechem	 by	 było	 nie	 wspomnieć	
o	 jednej	 z	 najpiękniejszych	 scen	 filmu	 –	
nad	wyraz	artystycznego	tańca	do	piosenki	
„Apologaize”	 Timbalanda,	 wykonywane-
go	przez	mima	na	peronie.	Nietuzinkowy,	
wzruszający,	 bez	 zbędnych	 akcesoriów,	
namolnego	tła	czy	dość	ekspresywnych	fi-
gur	a	jednak	mówiący	tak	wiele.

Nie	 brakuje	 momentów	 moraliza-
torskich	 oraz	 trzymających	 w	 napięciu,	
śmiesznych	 a	 nawet	 romantycznych	 za	
przykład	niech	nam	posłuży:	moment	gdzie	
mdleje	partnerka	warsztatowa	Wojtka	któ-
rą	 gra	 Ania	 Bossak-	 a	 traci	 przytomność	
z	 powodu	 przedawkowania	 środków	 do-
pingujących	–	morał	nasuwa	się	sam,	jeśli	
chodzi	o	romantyzm	ewidentnie	będzie	to	
chociażby	nocny	spacer	głównych	postaci,	
powracających	 z	 klubu	 i	 nieśmiało	 trzy-
mających	 się	za	 ręce,	czy	 spotkanie	Hani	
z	 kolegami	 Wojtka,	 wśród	 których	 głów-
nym	rozśmieszającym	jest	Platon	(genialna	
kreacja	aktorska	Kuby	Wesołowskiego)	lub	
wpadanie	narzeczonego	tańczącej	dzienni-
karki	do	basenu	z	bieżni.	

No	to	dość	przykładów	i	opisów,	całe-
go	 filmu	nie	ma	 tu	 sensu	streszczać,	 i	 tak	
nawet	w	połowie	nie	uda	nam	się	 słowa-
mi	 wyrazić	 obrazów,	 jakie	 zobaczyliśmy.	
Co	 więcej	 były	 to	 zgoła	 inne	 stereotypy	
w	całym	scenariuszu	niż	zawsze.	Brak	jest	
w	tym	filmie	wulgarności,	przemocy,	pesy-
mizmu,	 zawiłych	 problemów	 przez	 które	
cierpi	większość	bohaterów.	Są	raczej	same	
pozytywne	wzorce	 i	uczucia,	a	nawet	 je-
śli	zdarzają	się	problemy	czy	zawirowania	
a	 pojawiać	 się	muszą,	 bo	 fabuła	 stała	 by	
się	zbyt	mdła,	pokazane	są	sposoby	na	ich	
rozwiązanie.	 Przesłań	 płynących	 z	 filmu	
jest	 kilka	 –	między	 innymi	 o	 tym,	 iż	 bez	
ciężkiej	uczciwej	pracy	i	wyrzeczeń	nic	się	
nie	osiągnie,	nawet	w	tak	na	pozór	„błahej”	
dziedzinie	życia	jaką	jest	taniec.	Kolejne	to	
o	podejmowaniu	właściwych	wyborów	ży-
ciowych	i	szukaniu	swojej	drogi	życiowej.	
Widz	dowiaduje	się,	że	nie	zawsze	trzeba	
iść	po	trupach	do	celu	a	w	życiu	t	często	
dochodzi	 do	 sytuacji,	 gdzie	 dokonujemy	
wyborów	 pomiędzy	 tym	 co	 jest	 ważne	
i	 ważniejsze.	 Tak	 mądre	 wnioski	 idealnie	
nadają	 się	 szczególnie	 dla	 nas	 młodych,	
może	dorośli	to	wiedzą	ale	my	chyba	jesz-
cze	nie	do	końca	pojmujemy.	Często	wła-
śnie	takie	niepozorne	metafory	filmowe	są	
nam	w	stanie	 „nakłaść	pewne	prawdy	do	
głowy”.	

Pomijając	 jednak	 omawiane	 przed	
chwilą	kwestie,	 chcemy	zapewnić,	 że	na-
wet	 jeśli	 ktoś	 chce	 iść	 by	 posmakować	
samego	 tańca	 to,	 warto	 pójść	 właśnie	 na	
sans	„Kochaj	i	tańcz”	–	film,	jak	się	każdy	
przekona	 pod	 koniec,	 ma	 jak	 najbardziej	
trafny	tytuł.	Także	z	jeszcze	jednego	powo-
du,	ktoś	kiedyś	powiedział,	„gdy	tańczę	nie	
mogę	oceniać,	nienawidzieć,	nie	mogę	się	
oddzielić	od	życia,	mogę	być	tylko	wesoły	
i	pełny	chęci	do	tańca”.	Więcej	tłumaczyć	
nie	trzeba	to	najlepsze	podsumowanie	dla	
samego	filmu	i	idei	jaką	kierowali	się	jego	
twórcy.	Gorąco	polecamy.

Dążąc	do	puenty	podkreślamy	fakt	że	
wszyscy	wrócili	z	kina	pełni	radości	 i	do-
brych	 wrażeń,	 z	 przeżyciami	 i	 spostrze-
żeniami	 które	 gdyby	 zechcieć	 wypisać	
zapewne	zajęły	by	całą	gazetę,	co	jest	nie-
możliwe.	 Wielu	 z	 nas	 szczególną	 uwagę	
zwracało	 na	 choreografię	 pojawiającą	 się	
w	produkcji,	z	której	zaczerpnęliśmy	inspi-
rację	i	pomysły	do	naszych	działań	tanecz-
nych.	

Za	ten	wyjazd,	spędzone	razem	chwile	
inspiracji,	motywacji	 i	 radości	dziękujemy	
wszystkim	z	DK.	

Uczestnicy	wyjazdu.	

My też to widzieliśmy!
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28.02.2009	r.	odbył	się	II	Gminny	Otwarty	
Turniej	Szachowy	o	puchar	Dyrektor	Miejsko-
Gminnego	 Ośrodka	 Kultury	 i	 Sportu	 w	 Ko-
przywnicy.	 Jak	co	roku	turniej	 ten	cieszył	się	
dużym	zainteresowaniem	dzieci	i	młodzieży?	
Partie	szachowe	rozgrywane	były	na	profesjo-
nalnych	 szachownicach	z	 zegarami.	Czas	na	
rozegranie	 pojedynku	 szachowego	 wynosił	
20	minut.	

Tytuł	 szachowego	mistrza	w	Gminie	 Ko-
przywnica	 obronił	 Tomasz Ciach.	 W	 brato-
bójczym	 finale	 pokonał	 swojego	 brata	Woj-
ciecha	 Ciacha.	 Trzecie	 miejsce	 w	 turnieju	
zdobył	Kszysztof Cebuchowski,	czwarte	Józef 
Sroczyński	 a	 piąte	 Stanisław Rowiński.	 Po-
ziom	rozgrywek	zdecydowanie	rośnie.	Cieszy	
nas	również	coraz	większy	udział	młodzieży	
w	organizowanych	przez	nas	rozgrywkach.

Wojciech	Ciach
Łukasz	Pyszczek

II Turniej Szachowy

W	zorganizowanym	turnieju	Tenisa	Stoło-
wego	w	dniu	18.03.2009r.	uczeń	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Koprzywnicy	Mateusz Sroczyński	
zdeklasował	rywali	w	Kategorii	seniorów.

Z	 turnieju	 na	 turniej	 widać	 było	 progres	
formy	tego	zawodnika,	ale	nikt	z	nas	nie	spo-
dziewałby	 się	 może	 nawiązać	 walkę,	 a	 co	
więcej	wygrać	 ze	 starszymi	 uczestnikami	 tej	
dyscypliny	 sportu.	 Jacek Milarski,	 Mateusz 
Słowik i	Konrad Pyszczek	byli	pełni	uznania	
dla	talentu	tego	młodego	chłopca

Wszyscy	 zgodnie	 twierdzą,	 że	młody	 ta-
lent	w	Gminie	Koprzywnica	gra	na	miarę	An-
drzeja	Grubby.

Mateusz 
Mistrzem!!!

W	kategorii	juniorów	
pierwsze	miejsce	zajął:

1.	Tokarski Grzegorz
2.	Pawlik Dariusz
3.	Sieradzki Damian

W	kategorii	kobiet:

1.	Kotyra Magda	
2.	Niezabitowska Ola
3.	Ciach Alicja 

Wojciech	Ciach
Łukasz	Pyszczek

Tabela klasy A po 17 rozegranych meczach
1. Koprzywianka 17 43 53:11
2. Baszta 16 40 47:19
3. Stal 17 39 41:19
4. Stopnica 16 37 44:15
5. Arka 17 31 46:30
6. Osiek 17 30 27:16
7. Zryw 17 29 52:28
8. Wisła 17 23 45:44
9. Kamienna 16 19 24:25
10. Świniary 17 17 16:32
11. Star 14 9 18:33
12. Sokłół 17 6 19:54
13. Marol 17 6 15:49
14. Tarłów 17 1 7:81

15. Brody
mecz	
został	

odwołany

Najlepsi	strzelcy:	

30	–	 Ł.Pyszczek	
	 (Koprzywnica)
18	–		P.	Pacholczak	
	 (Zryw)
14	–	 M.	Gębura	
	 (Arka),	
	 R.Kaczmarski	
	 (Baszta)

Ostatnio	rozegrane	
spotkania:

KS	Tarłow	-	Zryw	
Zbigniewice	0:4	(0:2)

Koprzywianka	Koprzywnica	
–	Piast	Osiek	0:0



Dyrekcja	 Liceum	 Ogólnokształ-
cącego	 w	 Chobrzanach	 informuje,	
że	w	 dniach	 19-20	września	 odbę-
dzie	się	zjazd	absolwentów	związa-
ny	z	60-leciem	istnienia	szkoły.	Za-
interesowanych	prosimy	o	kontakt	ze	
szkołą.	Nr	tel.	(015)	831	43	20

Ogłoszenie

W	dniu	3.03.2009	r.	na	obiekcie	Miejsko-
Gminnego	 Ośrodka	 Kultury	 i	 Sportu	 w	 Ko-
przywnicy	odbył	się	Gminny	Otwarty	Turniej	
Gier	Warcabowych.	Wzięło	w	nim	udział	po-
nad	 30	 zawodników	 i	 zawodniczek.	O	 tytuł	
najlepszego	 warcabisty	 w	 Gminie	 Koprzyw-
nica	 trwała	 zacięta	 rywalizacja.	 Najlepszym	
w	 tej	 dyscyplinie	 sportu	okazał	 się	Zdzisław 

Turniej warcabowy

Cebuchowski	 na	 pokonanym	 polu	 zostawił	
Stanisława Rowińskiego	i	Konrada Pyszczka.

Gra	 w	warcaby	 uczy	 strategicznego	my-
ślenia,	przewidywania	zamiarów	przeciwnika	
i	kontroli	nad	emocjami	w	czasie	bezpośred-
niego	pojedynku.

Wojciech	Ciach
Łukasz	Pyszczek

	

28.03.2009r.	na	koprzywnickiej	hali	sportowej	odbył	się	II	Gminny	Turniej	
w	Wyciskaniu	Sztangi	–	leżąc.

W	 tym	 roku	organizatorzy	zadbali	o	 to,	aby	nie	zabrakło	obciążenia	dla	
najlepszego	zawodnika	tej	dyscypliny	sportu.	Nasze	spotkanie	cieszyło	się	bar-
dzo	dużym	zainteresowaniem	młodzieży	z	Miasta	i	Gminny	Koprzywnica	oraz	
okolic.	

W	kategorii	OPEN	zwyciężył	Jan Żarów	z	Tarnobrzega	podnosząc	150	kg.
W	poszczególnych	kategoriach	wagowych	zwyciężyli:
Do	67,5	kg	–	Konrad Krysa	z	Sandomierza	105	kg
Do	75	kg	–	Szymon Sucharski	z	Koprzywnicy	128	kg
Do	82,5	kg	–	Jan Żarów	z	Tarnobrzega	150	kg
Do	90	kg	–	Robert Konratowska	z	Sandomierza	135	kg	

Wojciech	Ciach
Łukasz	Pyszczek

Wyciskanie Sztangi

Restauracja „Jubilatka” 
w	Koprzywnicy	ul.	Krakowska	137	

zaprasza	do	korzystania	z	usług	
w	zakresie	organizacji:	wesel,	komunii,	
chrzcin	a	także	styp	i	innych	imprez.	
Szczegółowych	informacji	udzielamy	

pod	nr	tel:	015/	847	61	24.


