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Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Koprzywnica!
Kilka chwil temu rok 2021, który obfitował w wiele ważnych dla naszej gminy wydarzeń, przeszedł 

do historii. Nam Mieszkańcom Gminy Koprzywnica pozostaje z zainteresowaniem  
i ciekawością spoglądać w przyszłość i zastanawiać się, co przyniosą nadchodzące dni. 

Przed nami wszystkimi jest wciąż tak wiele celów, nieodkrytych miejsc i przygód, 
które przyniesie los. Dziękujmy Państwu, za to, że wspólnie tworzymy samorządową 

wspólnotę. Jesteśmy głęboko przekonani, że razem zawsze poradzimy sobie 
w rozwiązywaniu wszelkich problemów, które staną nam na drodze.

Z całego serca życzymy Państwu dużo zdrowia, szacunku i zrozumienia we 
wspólnocie społecznej oraz wszelkiej pomyślności na ten nowy 2022r. Wierzymy, 

że Nowy Rok upłynie nam pod znakiem zgody, radości i trafnych decyzji.

Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy

Anna Ossowska

 Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica

Aleksandra Klubińska



Drodzy Mieszkańcy!

Minęły trzy lata od dnia kie-
dy objęłam funkcję Burmistrza 
Miasta i Gminy Koprzywnica.  
Za nami czas intensywnej pracy na 
rzecz naszej Małej Ojczyzny któ-
ry, nieoczekiwanie zdominowany 
został pandemią Covid 19. Liczne 
obostrzenia i ograniczenia związa-
ne z pandemią wywarły ogromny 
pływ na naszą pracę, kierowaniem 
gminą, urzędem i wypełnianiem 
codziennych obowiązków. Jako 
Burmistrz wspólnie z najbliższymi 
współpracownikami i pracownika-
mi urzędu stawiliśmy czoła wielu 
wyzwaniom i problemom. Efektem 
naszej pracy są inwestycje zarów-

no te małe jak i większe. Mówiąc 
małe mam na myśli zadania szyb-
kie w realizacji tzw. jednoroczne 
- remonty dróg, budowę chodni-
ków i remonty w obiektach uży-
teczności publicznej. Te większe 
to zadania wieloletnie, a co za tym 
idzie kosztowniejsze i z reguły bar-
dziej skomplikowane, chociażby 
kontynuacja inwestycji „Budowy 
kanalizacji sanitarnej i rozbudowy 
istniejącej oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Koprzywnica”.  

Koprzywnica zmienia się na lepsze. 
To widać. Moim zdaniem, zmieniło 
się również podejście do mieszkań-
ców i ich spraw. Konsekwentnie 
budujemy platformę współpracy. 
Rozmawiamy, codziennie wsłu-
chujemy się w potrzeby naszych 
mieszkańców.  Myślę, że teraz czu-
ją się niejako współgospodarzami 
miasta i gminy.

Przyszło nam żyć w trudnych cza-
sach, gdzie każdy dzień reżyseru-
je pandemia covid 19. Ten trud-
ny okres wyjątkowo podkreślił  
i pokazał, jak ważne jest zdrowie 
i drobne rzeczy, które mieliśmy na 
co dzień a często ich nie docenia-
liśmy. Ze względu na wprowadzo-
ne przez Rząd obostrzenia bez-
pośrednie kontakty z Państwem 
musiały zostać znacząco ograni-
czone, dla dobra nas samych, jak  
i naszych bliskich, dla dobra nas 
wszystkich. Nie mamy możliwości 
spotkać się na forum publicznym, 
by w szerszym gronie omówić zre-
alizowane inwestycje, pochwalić 
się tym co zostało zrobione. Dla-
tego do waszych rąk trafia Pismo 

Samorządowe Miasta i Gminy Ko-
przywnica – „Panorama Koprzyw-

nicka”. Jako Burmistrz pragnę, aby 
mieszkańcy mieli pełną wiedzę na 
temat wydatkowanych  z budże-
tu gminy środków finansowych, 
które moim zdaniem powinny być 
wydatkowane w sposób celowy, 
gospodarczy a przede wszystkim 
przejrzysty. Wykazywane w „Pano-
ramie Koprzywnickiej” inwestycje, 
wydarzenia, to tylko cząstka tego 
co wydarzyło w ciągu minionych 
trzech lat.  

Rok 2021 upłynął pod znakiem 
obchodów i jubileuszy. Szczegól-
nie warto przypomnieć dwa wy-
darzenia. 01.01  bieżącego roku 
obchodziliśmy 20 rocznicę ponow-

nego nadania Koprzywnicy praw 
miejskich.  W tym miejscu szcze-
gólne podziękowania kieruję pod 
adresem ówczesnego burmistrza 
Pana Stanisława Pawlika, dzięki 
którego staraniom Koprzywnica 
po 132 latach ponownie uzyskała 
status Miasta. W maju Koprzywni-
cka straż świętowała 110 rocznicę 
powstania.

Żywię nadzieję że rok 2022 będzie 
dla nas wszystkich rokiem bardziej 
łaskawym. Liczę na spotkania z  
Państwem i możliwość bezpośred-
nich rozmów. Tymczasem na ten 
trudny okres pandemii życzę Pań-
stwu przede wszystkim zdrowia, 
powrotu do normalności, pogody 
ducha i wiary w lepsze jutro. Uwa-
żajcie na siebie i swoich najbliż-
szych .

W oczekiwaniu na spokojniejsze 
dni zachęcam Państwa do lektury 
„Panoramy Koprzywnickiej” oraz 
śledzenia na bieżąco strony inter-
netowej Gminy Koprzywnica oraz 
profilu na facebooku.

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Klubińska

Burmistrz  

Miasta i Gminy Koprzywnica
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INWESTYCJE DROGOWE

Nowe chodniki, nawierzchnie i pasy zieleni - 
Miasto i Gmina Koprzywnica pięknieje

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
jest priorytetem Burmistrza Miasta 
i Gminy Koprzywnica. W związku 
z powyższym w latach 2019 – 2021 
na terenie gminy Koprzywnica wy-
konano wiele modernizacji i remon-
tów dróg oraz podjęto działania 
mające na celu poprawę bezpie-
czeństwa na drogach.  Ze względu 
na zły stan techniczny dróg miesz-

kańcy gminy mierzyli się z szere-
giem komunikacyjnych utrudnień. 
Istniejąca infrastruktura drogowa 
pozostawiała wiele do życzenia. 
Urząd Miasta i Gminy w Koprzyw-

nicy podjął działania zmierzające 
do rozwinięcia sieci dróg oraz po-
prawienie stanu technicznego już 
istniejących. W latach 2019 – 2021 
przeprowadzono remont i moder-
nizację prawie 8 kilometrów dróg 
na kwotę ponad 3 miliony złotych, 
z czego otrzymano dofinansowa-
nie w wysokości około 2 miliony 
złotych. Wyremontowano między 
innymi następujące drogi: w miej-
scowości Ciszyca koło ujęcia wody, 
w miejscowości Koprzywnica:  ul. 
Polna, ul. Garncarska, ul. Tarnobrze-
ska, ul. Czynowa, ul. Sandomierska, 
skrzyżowanie ul. Tarnobrzeskiej i ul. 
Piaskowej oraz zabezpieczono dno 

wąwozu lessowego. Przebudowano 
drogi dojazdowe do gruntów rol-
nych w miejscowości Koprzywnica, 
Krzcin oraz  Błonie. Zostały wyre-
montowane drogi gminne na trasie 
Krzcin – Łukowiec oraz w Beszycach. 
Przebudowano również trasę ro-
werową Green Velo przebiegającą 
przez miejscowość Sośniczany, któ-
ra stanowi doskonałą promocję dla 
naszej gminy. Turyści oraz rowerzy-
ści doceniają dobrą nawierzchnię, 
oddalone od ruchliwych ulic ścieżki, 
dzięki którym można czuć się bez-
piecznie. Ponadto Gmina Koprzyw-

nica realizowała zadania wspólnie 
z powiatem, między innymi remont 
drogi powiatowej nr 0805T Koprzy-
wnica – Łążek w miejscowości Ko-
przywnica (ul. Piłsudskiego). 

trasa Green Velo

droga w Beszycach droga dojazdowa do gruntów rolnych w Błoniu

ul. Tarnobrzeska ul. Czynowa
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INWESTYCJE DLA KAŻDEGO

droga na odcinku Krzcin-Łukowiec ul. Sandomierska

ul. Jasińskiego wąwóz lessowy Koprzywnicy

droga w Ciszycy droga dojazdowa do gruntów rolnych w Koprzywnicy

Lisia Droga droga w Zbigniewicach
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INWESTYCJE DLA KAŻDEGO

Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców dzięki nowym lampom ulicznym.

Na terenie gminy są stopniowo montowane nowe lapy uliczne, jest to efekt zgłoszeń mieszkańców poszcze-
gólnych sołectw bądź ulic, na które urząd nie jest obojętny. Od 2019 roku Urząd Miasta i Gminy wnioskował 
do Przedsiębiorstwa Gospodarstwa Energetycznego o montaż 9 lamp. W miejscach gdzie pojawiły się lampy 
poprawiła się zdecydowanie widoczność po zmroku oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Mikromuzeum - Galeria Historii w Koprzywnicy oficjalnie otwarta 

Nowa atrakcja  w Koprzywnicy - 
Galeria  Historii już działa.  Można 
zobaczyć setki przedmiotów sprzed 
1945 roku, w tym  imponującą od-
znakę sołtysa z lat 20-tych oraz 
klamrę członka Towarzystwa Gim-

nastycznego “Sokół” z przełomu XIX 
i XX wieku.    

Uroczyste otwarcie Galerii w ka-
meralnym gronie z udziałem władz 
miasta, radnych, współorganizato-
rów, ich rodzin, mieszkańców poka-
zało, że  powstanie Galerii Historii 
zapełniło lukę i spełniło oczekiwania 
wielu mieszkańców, pasjonatów hi-
storii oraz wzbogaciło ofertę Miej-
sko - Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy. To także 
miejsce, w którym odbywają się 
lekcje historii i cel rodzinnych spa-
cerów z dziećmi. 

Galeria Historii to miej-
sce, w którym można 
zobaczyć tematycznie 
ułożone i opisane w gab-
lotach militaria z czasów 
I i II wojny światowej, 
butelki, żelazka z duszą 
świeczniki, latarnie, ze-
gary, monety głównie 
z zaboru austriackiego 
i rosyjskiego - przełom 
XVIII i XIX w. oraz pocz. 
XX wieku. - Wszystkie 
odznaki i odznaczenia 
związane są z II Rzeczpo-

spolitą - tłumaczy Szymon Wiącek, 
jeden z inicjatorów powstania Gale-
rii. - Na krótko odzyskaliśmy tę wol-
ność i wszystkie te artefakty były 
wypuszczone w małej ilości. Czy to 
były medale, czy odznaczenia dla 
sołtysa. To są rzadkie przedmioty, 
bo tych osób piastujących urząd 
było mało.   

W gablotach prezentowane są tak-
że fotografie i medaliki. Jest klamra 
członka Towarzystwa Gimnastycz-
nego “Sokół” z przełomu XIX i XX 
wieku i inne pamiątki sprzed 1945 
roku. Są artykuły prasowe i regio-
nalne czasopisma. Zgromadzenie 
przedmiotów stało się zasługą kil-
kunastu osób, które swoją pasją 
i zainteresowaniami postanowiły 
podzielić się z mieszkańcami gminy, 
regionu i turystami odwiedzającymi 
Koprzywnicę. To członkowie Grupy 

Eksploracyjno-Historycznej “Wisła”, 
która rozwija swoją działalność pod 
dachem koprzywnickiego domu 
kultury. 

Ogromny wkład w powstanie Ga-
lerii Historii mają: Szymon Wią-
cek, który spełnił swoje marzenie 
o koprzywnickim małym muzeum, 
Mariusz i Joanna Woźniak, Radek  
Stylski, Radek Wójcik oraz Gustaw 
Tomczyk, którzy swoimi zbiorami 
wzbogacili koprzywnicką galerię. Na 
potrzeby Galerii zagospodarowano 
przestrzeń w holu, która dzięki licz-
nym eksponatom przenosi ogląda-
jących w przeszłość. 

Galeria Historii jest dostępna w go-
dzinach pracy Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzy-
wnicy od godziny 9 do godzin popo-
łudniowych. Wstęp jest bezpłatny. 

Do oglądania licznych eksponatów 
zachęcają gospodarze obiektu, któ-
rzy mają nadzieję, że prezentowana 
tematyka zainteresuje wielu miesz-
kańców, także tych najmłodszych. 

Wszystkie przedmioty znajdują-
ce się w muzeum są gromadzone, 
przechowywane i eksponowane 
zgodnie z przepisami formalno-
-prawnymi, co potwierdza uzyskana 
zgoda Świętokrzyskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków.

“Aleja Książęca” po remoncie
Wyremontowany został ciąg pieszy nazywany potocznie przez mieszkańców 
“Aleją Książęcą”, która prowadzi z centrum Koprzywnicy w stronę Zespołu 
Placówek-Oświatowych. Aleja zyskała nowy wygląd. Położony został chod-
nik z kostki brukowej. Obrzeża zostały obsiane trawą. Zamontowano nowe 
ławeczki. 
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W gminie Koprzywnica odremontowano nawierzchnię 
drogi na trasie rowerowej Green Velo 

Prawie dwa kilometry liczy odre-
montowany odcinek drogi gminnej 
w miejscowości Sośniczany, w gmi-
nie Koprzywnica, po której prowa-
dzi trasa rowerowa Green Velo. 
Prace remontowe trwały od połowy 
lipca do 14 sierpnia 2020 roku. 

Przebudowa drogi polegała na 
wzmocnieniu istniejącej podbu-
dowy kruszywem kamiennym na 
mechanicznym profilowaniu i za-
gęszczaniu podłoża oraz ułożeniu 
warstwy wiążącej z mieszanki mi-
neralno - asfaltowej. Odremonto-
wana nawierzchnia drogi jest sze-
roka na 2 metry 70 
centymetrów. Pobocza 
zostały uzupełnione 
kruszywem łamanym 
oraz zostały podwój-
nie utrwalone po -
wierzchniowo emul-
sją asfaltową i grysami 
kamiennymi.

Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo 
Ro b ó t  D ro gow yc h 
“DROKAM” - Tomasz 
Wojtas. Koszt robót 
drogowych wyniósł 
401 660,15 zł. Zada-
nie zostało dofinanso-
wane przez Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego w kwocie 
372.810,15 zł. Wkład gminy - 43 
850,00 zł.

Tym samym komfort jazdy trasą 
znacznie poprawił się, a rowerzyści, 
którzy odwiedzają gminę Koprzy-
wnica, nie mają już powodów do 
narzekań, na zły stan drogi, która 

prowadzi między malowniczymi 
sadami i polami. Burmistrz Koprzy-
wnicy dziękuje Marszałkowi Woje-
wództwa Świętokrzyskiego za dofi-
nansowanie zadania z nadzieją, że 
dzięki odremontowanej trasie, będą 
z niej częściej korzystali mieszkańcy 
gminy i turyści.

Łącznie trasa Green Velo na tere-
nie gminy Koprzywnica liczy prawie 
dwa kilometry. 700 metrów liczy 
trasa biegnąca przez miejscowość 
Sośniczany. Pozostały odcinek trasy 
przebiega przez Koprzywnicę. 

Nad zalewem w Koprzywnicy powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy 

Nad zalewem w Koprzywnicy wybudowany został ciąg 
pieszo-rowerowy o długości około 150 metrów. Umiej-
scowiony jest on na południowym brzegu małego zbior-
nika. Nowo powstały ciąg jest łącznikiem istniejącej już 
wcześniej ścieżki, dzięki temu możliwe jest teraz przemie-
rzenie trasy wokół mniejszego zbiornika po utwardzonej 
nawierzchni.

Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zamontowane zostały 
ławki, które służą spacerowiczom do odpoczynku. Do bu-
dowy wykorzystano kostkę przekazaną przez Starostwo 
Powiatowe w Sandomierzu, natomiast pozostałe mate-
riały zostały zakupione przez gminę z środków własnych.
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INWESTYCJA ZA INWESTYCJĄ

Trwa rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica. Tradycyjne 
i historyczne akcenty otoczone nowoczesną szatą zieleni

Rynek Główny w Koprzywnicy prze-
chodzi gruntowną przemianę, wi-
zytówka miasta i gminy w końcu 
doczekała się długo wyczekiwane-
go remontu. Inwestycja rozpoczęła 
się w czerwcu 2021 roku, pierwszy-
mi pracami jakie zostały wykonane 
to wymiana oświetlenia w ramach 
których zamontowano gustowne 
lampy parkowe świecące w nowej 
technologii LED. Dokonano wymia-
ny starego bruku na kostkę granito-
wą z utworzeniem mozaiki z jasnej 
i ciemnej kostki oraz poszerzenie 
głównej płyty rynku. Na nowej pły-
cie wybudowano piękne i masywne 
drewniane altany, jedna pełni funk-
cję zadaszenia zabytkowej pompy 
strażackiej, druga zaś będzie peł-
niła rolę turystyczno-rekreacyjną. 
Przy południowym brzegu płyty wy-
murowano postument na którym 
zostaną zamontowane dwie duże 
tablice w kształcie gotyckich smu-
kłych okien. Na jednej z nich wypa-
lono tekst „Z dziejów Koprzywnicy” 
zawierający kalendarium ważnych 
wydarzeń od czasów przedchrześ-
cijańskich do współczesności oraz 
umieszczono herb miasta. Druga 
tablica przedstawia postać księcia 
Bolesława V Wstydliwego, który 
nadał Koprzywnicy prawa miejskie. 
Wszystkie obiekty małej architek-
tury będą oświetlane po zmroku.  
W zachodnio-północnym rogu ryn-
ku zamontowano trzy nowe maszty 
flagowe na których będzie moż-
na celebrować barwy narodowe 
i gminne. Wokół głównej płyty ryn-
ku zaprojektowano długie wąskie 
rabaty z różami, niskim żywopło-
tem i inną wieloletnią roślinnością 
oraz roślinami jednorocznymi, któ-
re mogą się zmieniać wraz z porami 

roku. Rewitalizacji terenów rynku 
głównego towarzyszy także inwe-
stycja przebudowy ul. Rynek obej-
mująca wymianę wodociągu, prze-
budowę parkingów wokół rynku 
oraz wymianę nawierzchni asfalto-
wej.  Projekt obejmuje przebudowę 
drogi na odcinku 207m, wykonaniu 
nowej nawierzchni jezdni oraz no-
wej nawierzchni miejsc postojo-
wych, zjazdów i chodników z kostki 
brukowej w miejsce istniejących 
płyt chodnikowych i kostki bruko-
wej. Rynek Główny pełni w mieście 
głównie funkcję reprezentacyjną 
i jest jego wizytówką, w ramach 
przedsięwzięcia przeprowadzone 
zostaną prace porządkowe, utwo-
rzenie nawierzchni utwardzonych, 
a przede wszystkim prace związane 
z urządzeniem zieleni, wraz z  syste-
mem automatycznego nawadnia-
nia, zasilającym planowane rabaty 
i trawniki. Projekt nie przewiduje 
wycinki dużych drzew, zachowana 

zostanie obszerna powierzchnia 
biologicznie czynna, uzyskując przy 
tym teren spójny, reprezentacyjny 
i dobrze adoptujący się w danym 
otoczeniu.
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 Remont piwnic w Urzędzie Miasta i Gminy Koprzywnica 
Zupełnie nowy wygląd zyskały pomieszczenia zlokalizowane w piwnicach budynku Urzędu Miasta i Gminy Koprzy-
wnica, w których przechowywane są dokumenty i ar-
chiwalne materiały. Dzięki generalnemu remontowi do 
pomieszczenia wstawiono regały, na podłodze pojawiła 
się wylewka. Ściany zostały odgrzybione i wymalowane. 

Użytkowane przez lata pomieszczenia archiwum były 
w stanie fatalnym. Brak półek, leżący na podłodze gruz, 
panująca wilgoć powodowały, że archiwum nie spełniało 
żadnych wymogów i standardów. Burmistrz Aleksandra 
Klubińska, zleciła wykonanie niezbędnych robót pra-
cownikom urzędu, którzy wykorzystując niesprzyjającą 
pogodę na zewnątrz remontowali pomieszczenia piw-

nic. Zakres przeprowadzonych prac był ogromny. Po-
mieszczenie archiwum zostało odwodnione. Założono 
centralne ogrzewanie. Wykonana została wylewka na 
podłodze, której wcześniej nie było. Została położona 
gładź, a ściany pomalowano. Na potrzeby dokumentów 
do archiwum wstawiono regały. 

Powstał parking przed Urzędem Miasta i Gminy
Przebudowo miejsca postojowe 
oraz dojazdy do budynku. Wyko-
nano nową konstrukcję parkingu 
wymieniając jego nawierzchnie na 
kostkę brukową oraz opaskę wzdłuż 
budynku. Ponadto zagospodarowa-
no teren przed budynkiem urzę-
du. Pojawiły się nowe nasadzenia 
roślin i krzewów. Zamontowano 
trzy maszty flagowe. W celu od-
prowadzenia wody zamontowano 
kanalizację deszczową, osuszono 
i utwardzono plac wewnętrzny, 
tworząc parking dla samochodów 
pracowników.

Wyremontowano pomieszczenia 
remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Koprzywnicy 

Siedziba druhów ochotników z Koprzywnicy zyskała nowy 
wygląd. Po generalnym remoncie świetlicy, odnawiane 
będą kolejne pomieszczenia w budynku. Pozytywne zmia-
ny widać już w sali głównej remizy. Wymieniono instalację 
elektryczną. W miejscach, gdzie istniała potrzeba wymie-
niono centralne ogrzewanie. Odnowiono i odmalowano 
elewację ścian, położono gładź. Nowy blask zyskał także 
kominek. Zamontowano nowe parapety.
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Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy 
po remoncie. Wewnątrz jest dużo nowości!

Wyremontowany taras, odremon-
towane toalety - dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 
remont holu i powstanie Galerii 
Wystaw Czasowych, to tylko nie-
które zmiany, jakie zaszły w odre-
montowanym wnętrzu Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy. 

Na odremontowanym tarasie po-
wstało miejsce do odpoczynku. 
Odnowiono toalety, które dosto-
sowano do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Prace remontowe 
prowadzono systemem gospodar-
czym przez pracowników gminnej 
grupy remontowej przy finansowa-
nym wsparciu  burmistrz Koprzy-
wnicy i Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. 
Część materiałów pozyskano od 
sponsorów. 

W ho lu  zamontowano nowe 
oświetlenie i szyny z zawieszkami. 
Zgodnie z zapowiedzią  Krzysztofa 
Pitry, dyrektora MGOKiS w Koprzy-
wnicy, w galerii  przez cały rok  or-
ganizowane są wystawy czasowe 
z udziałem lokalnych artystów.  

W drugiej części pomieszczenia po-
wstała  niewielka izba regionalna 
- Mini Galeria z artefaktami ukazu-
jącą piękno, historię i tradycje Ko-
przywnicy. Galeria Historii Regionu 

oficjalnie została 
otwarta podczas 
I Nocy Muzeów 
w  m a j u  2 0 2 1 
roku. Powsta-
nie Galerii Hi-
storycznej było 
możliwe dzięki 
grupie  pas jo -
natów z Grupy 
Eksploracyjno 
- Historycznej 
“Wisła”.  

Grupa Eksplo-
racyjno-Histo-
ryczna Wisła to 
pasjonaci krze-
wienia wiedzy 
i  dz ia ła lnośc i 

edukacyjno-historycznej, miłośnicy 
historii, mieszkańcy gminy Koprzy-
wnica oraz dwóch powiatów: san-
domierskiego i tarnobrzeskiego. To 
osoby pełne zaangażowania i chęci 
do wspólnych działań na rzecz i dla 
lokalnej społeczności. Grupa funk-
cjonuje od czerwca 2020 r. przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy. Drzwi ga-
lerii są zawsze otwarte, a w swoje 
progi zaprasza pasjonatów małych 
i dużych, hobbystów, kolekcjonerów 
i koneserów. W galerii podziwiać 
można takie eksponaty jak militaria 
sprzed 1945r., hełmy, monety, zega-
ry, medaliki, odznaczenia czy tzw., 
szatkę okopową. Zawsze można za-
pytać o przebieg eksploracji, o któ-
rej chętnie opowiadają członkowie 
grupy. Grupa Eksploracyjno-Histo-
ryczna cały czas się spotyka, rozwija 
i chętnie włącza w działania zapla-
nowane i inicjatywy mieszkańców. 
Członkowie odbyli już wiele spot-
kań z młodzieżą; były to prelekcje 
z omówieniem artefaktów z możli-
wością bezpośredniego oglądnięcia 
i dotknięcia przedmiotów. 

Galeria jest czynna od poniedziałku 
do piątku.

Grupa spotyka się cyklicznie - w każ-
dą środę o godzinie 17.00 w domu 
kultury, w Koprzywnicy.
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Stadion w Koprzywnicy w nowej odsłonie - 
trybuny po generalnym remoncie

Po wielu latach oczekiwania przez 
kibiców i zawodników został ukoń-
czony remont na stadionie K.S. Ko-
przywianka. Do prac przystąpiono 
w końcu 2019 roku. W kolejnym 
roku zdemontowano zniszczoną 
konstrukcję betonową i przygoto-
wano nową podbudowę pod try-
bunę. Usunięto z zadaszenia starą 
przeciekającą blachę i założono 
nowe pokrycie dachu i tylnej ściany. 
Stalową konstrukcję oczyszczono 
i pomalowano. Zostały zamontowa-
ne biało niebieskie krzesełka w bar-
wach klubu. Całość prac była sfinan-
sowana z budżetu Miasta i Gminy, 
a także przez sponsorów. Za pomoc 
finansową Burmistrz podziękowała 
Panu Longinowi Bokwie Prezesowi 
Kopalni Dolomitu w Sandomierzu, 
radnemu powiatowemu panu Zdzi-
sławowi Nasternakowi, Karolowi 
Misiurowi właścicielowi firmy Pat-
-Kor, Zarządowi i zawodnikom KS 
Koprzywianka. W podziękowaniu 
za wspieranie klubów sportowych 
z terenu naszej gminy burmistrz 
Aleksandra Klubińska otrzymała pa-
miątkowy grawer z rąk wiceprezesa 
ŚZPN Przemysława Witkowskiego. 
Burmistrz zaprosiła do aktywnego 
spędzania czasu i korzystania z bo-
gatej oferty przygotowanej przez 
MGOKiS.

burmistrz Aleksandra Klubińska otrzymała podziękowania od zarządu  
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Kielcach.  
Grawerton wręczył Przemysław Witkowski, wiceprezes ŚZPN w Kielcach
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Budowa Domu Ludowego w Błoniu

Mieszkańcy sołectwa Błonie będą 
mieli swój własny Dom Ludowy. 
Wyczekiwany od wielu lat budynek 
powstanie na terenie zabytkowego 

parku podworskiego i wzorowany 
jest na dawnym dworze rodziny Za-
rzyckich. Park objęty jest ochroną 
konserwatorską a na jego malowni-

czym terenie już zlokalizowana jest 
duża altana oraz siłownia zewnętrz-
na. Dom Ludowy będzie miejscem 
spotkań i integracji lokalnej spo-
łeczności, która przez długie lata 
nie miała “swojego miejsca”. Budy-
nek jest na ukończeniu, prezentuje 
prostą, dostojną parterową bryłę  
z tradycyjnymi akcentami, takimi jak 
szlachetna ceramiczna dachówka 
w kolorze ceglastym oraz masywne 
klasyczne filary okraszające główne 
wejście do budynku. W 2022 roku 
budynek zostanie w pełni oddany 
do użytku mieszkańców, będą oni 
mieli do dyspozycji dwie łazien-
ki, pomieszczenia gospodarcze, 
dużą kuchnię i piękną salę główną 
w kształcie litery „L”, cały budynek 
to ponad 120 metrów kwadrato-
wych zaprojektowanych w pełni 
funkcjonalnie zgodnie z potrzebami 
lokalnej społeczności i bez wątpie-
nia stanie się wizytówką Błonia.

Zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Postronnej
W 2019 roku przy zaangażowaniu 
Burmistrz Aleksandry Klubińskiej 
i strażaków ochotników w miejsco-
wości Postronna rozpoczęły się sta-
rania o przejęcie na mienie Gminy 
budynku po byłym Kółku Rolniczym, 
a obecnej strażnicy i świetlicy. Dzię-
ki zgromadzonym przez miesz-
kańców materiałom świadczącym 
o stałym użytkowaniu obiektu i wy-
granej sprawie sądowej o zasiedze-
nie w 2021 roku strażnica stała się 
własnością Gminy. Przeprowadzono 
w niej szereg prac remontowych. 
Wymieniono przeciekający dach, 
osuszono i zabezpieczono funda-
menty, zamontowano szambo, po-
malowano ściany, zaadoptowano 
pomieszczenie na łazienkę. Zosta-

ły wymienione drzwi wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz zamontowano 
centralne ogrzewanie. Dzięki prze-
prowadzonym pracom mieszkańcy 

mogą spotykać się w komfortowych 
warunkach. W świetlicy spotyka się 
młodzież, mieszkańcy i aktywnie 
działa Koło Gospodyń Wiejskich.
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Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – Gmina 
Koprzywnica inwestuje w krzewienie zdrowia i sportu

Gmina Koprzywnica w 2019 roku 
rozpoczęła sportową podróż po te-
renie swoich miejscowości. Pierw-

szymi pro-sportowymi działania-
mi było wybudowanie Otwartych 
Stref Aktywności w ramach  Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
programu współfinansowanego ze 
środków Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. W ramach tego programu 
udało się stworzyć aż 3 strefy ak-
tywności, pierwsza z nich została 
zlokalizowana przy budynku SP 
w Koprzywnicy – ul. Szkolna, druga 
strefa na terenie miasta Koprzyw-

nica powstała przy ul. Krakowskiej  
w malownicze j  oko l icy  za le -
wu Koprzywnickiego.   przy uli-
cy Szkolnej  oraz Krakowskiej  
w Koprzywnicy. Otwarta Stre-
fa aktywności zawitała także do 
mieszkańców sołectwa Krzcin, wy-
budowano ją na terenie świetlicy 
wiejskiej przy boisku sportowym. 
W ramach w/w zadań zamontowa-
no urządzenia do ćwiczeń rekrea-
cyjnych i wysiłkowych, stoły do gry 
w ping – ponga, stoły do gry w sza-

chy oraz chińczyka. Zamontowano 
ławki, kosze na śmieci oraz stojaki 
na rowery. Nadmienione inwestycje 
OSA, nie są oczywiście jedynymi zre-
alizowanymi działaniami. W 2020 
i 2021 roku na terenie sołectw 
Łukowiec i Ciszyca doposażono  
i zmodernizowano istniejące place 
zabaw, usunięto stare i niebezpiecz-
ne urządzenia zabawowe a w ich 
miejsce zamontowano nowe pięk-
ne i funkcjonalne, które dają mnó-
stwo radości dzieciom i młodzieży. 
To nie wszystko ! W miejscowości 
Błonie i Niedźwice powstały no-
woczesne siłownie zewnętrzne, już 
wiadomo że te miejsca łączą po-
kolenia, korzystają z nich zarówno 
dzieci i młodzież jak i osoby star-
sze. Mimo utworzenia już tak wielu 
miejsc rekreacji Gmina Koprzywnica 
nie zwalnia tempa, na 2022 rok za-
planowano utworzenie co najmniej 
3 siłowni zewnętrznych z placami 
zabaw dla dzieci, w sytuacji epide-
mii, sport na świeżym powietrzu ma 
ogromne znaczenie i jest w pełni 
bezpieczny. 

Nowe witacze - witają już przyjeżdżających do Koprzywnicy
Nowe witacze stanęły przy drogach wjazdowych do Koprzywnicy od strony Łoniowa i Sandomierza. Zastąpiły 
stare i zniszczone, które szpeciły wjazd na teren miasta i gminy Koprzywnica.

Projekt witacza na 
dolej planszy nawią-
zuje do miejsc, z któ-
rymi nierozerwalnie 
wiąże się Koprzywni-
ca. To zabytkowy Ze-
spół Pocysterski oraz 
Zalew w Koprzywni-
cy. Górna plansza in-
formuje, że wjeżdża-
jących wita Miasto 
i Gmina Koprzywnica. 

Mamy nadzieję, że 
nowe witacze zostaną 
pozytywnie przyjęte 
przez mieszkańców 
naszej gminy i tury-
stów odwiedzających 
Koprzywnicę.

nowy witaczstary witacz
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Pamiętamy - odnawiamy miejsce pamięci! 
Cmentarz żydowski w Koprzywnicy – kirkut

Cmentarz żydowski w Koprzywnicy 
– kirkut mieści się przy ulicy Leśnej. 
Nie wiadomo dokładnie kiedy po-
wstał. Według danych zebranych 
przez Ośrodek Edukacyjno-Mu-
zealny Świętokrzyski Sztetl, Żydzi 
zaczęli się osiedlać w Koprzywnicy 
w XVIIIw., a w 1937 roku. Gminę 
Koprzywnica zamieszkiwało 1145 
Żydów. W Koprzywnicy była syna-
goga, łaźnia, rzeźnia bydła i nie-
ogrodzony cmentarz o powierzchni 
1,5 hektara. 

W czasie II Wojny Światowej cmen-
tarz został zdewastowany przez 
hitlerowców, nie pozostał po nim 
właściwie żaden ślad. Cmentarz zo-
stał doszczętnie zniszczony, a mace-

wy były wykorzystywane jako mate-

riał budowlany. Do dnia dzisiejszego 
zachowały się tylko ślady mogił. 

W 2018 roku Stowarzyszenie Oha-

lei Tzaddikim-Fence-Avot w ramach 
projektu Lokalizowanie i rehabili-
tacja cmentarzy na całym świecie, 
kierowany przez rabina Izraela Me-
ira Gabbai z IAA wystawiło tablicę 
z napisem w języku hebrajskim.

W ubiegłym 2020 roku, gmina wy-
konała prace brukarskie. Do ka-
mienia z tablicą prowadzi ścieżka. 
Wcześniej teren uporządkowano, 
co pozwoliło, że tablica wraz z oto-
czeniem została wyeksponowana. 
Dzięki staraniom doktora Marka 
Majkowskiego z Koprzywnicy, tekst 
w języku hebrajskim został przetłu-
maczony na język polski. 

Władze Koprzywnicy nawiązały współpracę 
partnerską z władzami Miasta i Gminy Zwierzyniec

Porozumienie o nawiązaniu współ-
pracy pomiędzy gminami Koprzy-
wnica i Zwierzyniec podpisała 

burmistrz Aleksandra Klubińska 
i burmistrz Urszula Kolman. List 
intencyjny został  podpisany w sie-

dzibie Urzędu Miasta i Gminy Zwie-
rzyniec.  Zgodnie z zapisem wspólne 
inicjatywy i integracyjne projekty 
będą koncentrowały się na różnych 
dziedzinach m. in. turystyka kaja-
kowa, rowerowa, piesza, wymiana  
doświadczeń w zakresie zarządza-
nia miastem, wymiana grup mło-
dzieżowych i artystycznych, współ-
praca kół gospodyń wiejskich oraz 
podejmowanie wspólnych projek-
tów.  Współpraca między gmina-
mi polegać będzie na dzieleniu się 
doświadczeniem w zarządzaniu 
miastem i gminą, umożliwianiu wy-
miany specjalistów w ramach wizyt 
studyjnych, nawiązywaniu i wspie-
raniu kontaktów pomiędzy instytu-
cjami kulturalnymi i edukacyjnymi, 
promowaniu dziedzictwa kultu-
rowego oraz stworzenie spójnego 
wizerunku obszarów Koprzywnicy 
i Zwierzyńca, jako miejsc atrakcyj-
nych turystycznie. To pierwsza w hi-
storii Koprzywnicy umowa partner-
ska, która ma służyć promocji gminy 
oraz inicjowaniu kontaktów między 
instytucjami publicznymi i organiza-
cjami pozarządowymi.

od lewej: burmistrz Aleksandra Klubińska i burmistrz Urszula Kolman.
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Koprzywnickie BZIUKI na Krajowej Liście 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 

Od 25 marca 2021 roku decyzją Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu wielkanocny zwyczaj 
dmuchania ogniem podczas wie-
czornej rezurekcji oficjalnie wid-
nieje na Krajowej Liście Niemate-
rialnego Dziedzictwa Kulturowego.  
Inicjatorami przedsięwzięcia byli 
druhowie z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Koprzywnicy – Bziukacze. 
Organem koordynującym wszyst-
kie działania był Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Ko-
przywnicy. Zwyczaj ten jest obcho-
dzony w Wielką Sobotę i odbywa 
się tylko raz w roku!!! – podczas 
procesji wokół kościoła p.w. Matki 
Bożej Różańcowej w Koprzywnicy. 
Udowodniono, iż Bziuki, jako wiel-
kanocny zwyczaj, wpisują się w de-
finicję niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego Konwencji UNESCO 
w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Bziuki Ko-
przywnickie są praktyką kulturową, 
którą wspólnota strażacka i spo-
łeczność lokalna uważają za część 
własnego dziedzictwa kulturowego, 

a ponadto umiejętność „bziukania” 
oraz wiedza o tym zwyczaju są prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie 
od ponad 100 lat i jest on stale, od-
twarzany przez druhów z OSP w Ko-
przywnicy. Odbywa się to w ścisłej 
relacji ze wspólnotą lokalną, z któ-
rej strażacy się wywodzą. W paź-
dzierniku 2021 roku w Małopolskim 
Centrum Kultury “Sokół” w Nowym 

Sączu odbyła się uroczystość wrę-
czenia decyzji o wpisach na Krajową 
Listę Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego oraz do Krajowego re-
jestru dobrych praktyk w ochronie 
NDK. Decyzję oraz pamiątkowy gra-
werton potwierdzający wpis na listę 

Bziuków - wielkanocnego zwyczaju 
dmuchania ognia w Koprzywnicy 
odebrała delegacja Miasta i Gminy 
Koprzywnica. 

Procedura wpisu wymagała wie-
le pracy i poświęcenia. Druhowie 
z OSP Koprzywnica oraz pracownicy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy serdecznie 

dziękują wszystkim osobom zaan-
gażowanym w akcję, które przyczy-
niły się do przeprowadzenia całej 
procedury, zarówno na etapie przy-
gotowania materiałów dokumen-
tujących zwyczaj, jak również póź-
niejszego opracowania wniosku do 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 
To dzięki społeczności koprzywni-
ckiej, druhom – bziukaczom oraz 
ekspertom etnografom, dziś może-
my świętować sukces. Szczególne 
podziękowania kierujemy dla etno-
grafek: Poli Rożek i Kingi Kędziory 
– Palińskiej oraz dyrekcji Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu: dr 
Dominika Płazy (obecnie dyrektor 
Muzeum Archeologicznego i Etno-
graficznego w Łodzi) i p.o. dyrekto-
ra p. Iwony Łukawskiej. 

Koprzywnicę reprezentowali: od lewej Krzysztof Pitra, dyrektor Miejsko 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Zdzisław Cebuchowski Prezes Miejsko 
-Gminnego Oddziału ZOSP RP i miejscowej jednostki OSP Koprzywnica, 
Burmistrz Aleksandra Klubińska, oraz dwóch druhów: druh Krzysztof Beksiński 
- najstarszy bziukacz, druh Aleksander Beksiński - najmłodszy bziukacz.
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Laptopy trafiły do uczniów z terenu Gminy Koprzywnica
Dzięki rządowemu programowi 
„Zdalna Szkoła” Burmistrz Mia-
sta i Gminy Koprzywnica Aleksan-
dra Klubińska przekazała laptopy 
w obecności posła ziemi sando-
mierskiej Marka Kwitka dyrektorom 
czterech placówek oświatowych . 
Gmina otrzymała łącznie 61 lapto-
pów, które trafiły do Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Koprzywnicy, 
Szkoły Podstawowej w Niedźwicach, 
Szkoły Podstawowej w Postronnej 
i Szkoły Podstawowej w Gnieszowi-
cach. Obecnie komputery pozostają 
na wyposażeniu szkół.

Gmina Koprzywnica otrzymała 
dofinansowanie w ramach 

programu “MALUCH+”
Gmina Koprzywnica otrzymała fundusze w ramach rządowego pro-
gramu “MALUCH+” na działalność żłobka w Koprzywnicy.

Umowę w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach z Aleksandrą Klubińską, burmistrz Koprzywnicy podpi-
sał wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy powstał punkt 
konsultacyjno-informacyjny programu  “Czyste Powietrze”

Gmina Koprzywnica reprezentowa-
na przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Koprzywnica Aleksandrę Klubiń-
ską podpisała porozumienie z Wo-

jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach, dzięki któremu urucho-
miono Gminny Punkt Konsultacyj-

no-Informacyjny dotyczący progra-
mu „Czyste Powietrze”. Do zadań 
gminy należy m. in. organizowanie 
spotkań z mieszkańcami gminy, 
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Świetlice wiejskie po remoncie. 
Będą ciekawe zajęcia

Aleksandra Klubińska burmistrz 
Miasta i Gminy Koprzywnica pod-
pisała 29 kwietnia 2021 roku 
w obecności Andrzeja Bętkowskie-
go Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego i Wicemarszałek Renaty 

Janik, w Filharmonii Świętokrzyskiej 
w Kielcach, umowę na prowadzenie 
działalności w świetlicach środo-

wiskowych. Projekt 
będzie realizowany 
w ramach dofinanso-
wania z Regionalnego 
Programu Operacyj-
nego Województwa 
Świętokrzyskiego.

Dzięki otrzymanym 
środkom gmina utwo-
rzy  środowiskowe 
świetlice w miejsco-
wościach: Krzcin, Ci-
szyca, Gnieszowice 
oraz Postronna. Ot-
warcie świetlic zapla-

nowano na grudzień 2021 roku. 

udzielanie informacji o programie 
osobom zainteresowanym złoże-
niem wniosku, wsparcie wniosko-
dawców w zakresie przygotowania 
wniosków o dofinansowanie i po-
moc przy ich wypełnianiu, wydruk 
i zapewnienie dostępności mate-
riałów informacyjnych itd. Gmina 
Koprzywnica zorganizowała dotych-
czas 4 spotkania z mieszkańcami. 
Na każdym z nich rozdano ulotki, 
przedstawiono informacje na temat 
programu zapraszając mieszkańców 
do skorzystania z usług punktu kon-
sultacyjno-informacyjnego „Czyste 
Powietrze”.  Do tej pory udzielono 
mieszkańcom około 100 konsultacji 
oraz wysłano 9 wniosków o przy-
znanie dotacji.  Mieszkańcy gminy 
Koprzywnica mają możliwość zło-
żenia wniosku o dofinansowanie 
w formie dotacji na wymianę źródła 
ciepła i termomodernizację domu 

w Gminnym Punkcie Konsultacyj-
no-Informacyjnym bez konieczno-

ści dodatkowej wizyty w siedzibie 
WFOŚiGW w Kielcach.

Jednostka OSP w Koprzywnicy ma nowy sztandar, 
motopompę i samochód ratowniczo - gaśniczy 

O nowoczesną motopompę wzbo-
gaciła się jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Koprzywnicy. 
Okazją do pochwalenia się nowym 
sprzętem były obchody  Dnia Stra-

żaka. Motopompa kosztowała 50 
tysięcy złotych. Władze gminy prze-
kazały na zakup sprzętu 25 tysięcy 
złotych. Pozostała kwota pochodzi-
ła ze środków Komendy Państwo-

wej Straży Pożarnej i Starostwa 
Powiatowego w Sandomierzu, któ-
re przekazało na ten cel 5 tysięcy 
złotych. Nowa motopompa zastą-
piła wysłużoną poprzedniczkę, któ-
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ra służyła druhom od lat 60-tych. 
Będzie wykorzystywana do celów 
szkoleniowych na zawody pożarni-
cze oraz w sytuacjach zagrożenia 
powodziowego. Wydajność nowej 
motopompy wynosi 1600 litrów 
na minutę, podczas gdyż moc po-
przedniczki wynosiła zaledwie 800l/
min. Do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Koprzywnicy należy 24 druhów. 
W ostatnim czasie w szeregi jed-
nostki wstąpiło 9 młodych ochotni-
ków. W tym roku jednostka będzie 
świętować 110-lecie powstania Na 
wyposażeniu jednostki są dwa śred-
nie samochody i łódź motorowa do 
ratownictwa wodnego. Od 2000 
roku jednostka OSP w Koprzywnicy 
należy do Krajowego Systemu Ra-
towniczo - Gaśniczego.

Jednostka OSP w Koprzywnicy 
otrzymała także nowy sztandar. Ser-
deczne podziękowania wszystkim 
strażakom, mieszkańcom oraz dar-
czyńcom za zaangażowanie, pomoc 
i życzliwość w pozyskaniu sztan-
daru składa burmistrz Aleksandra 
Klubińska.

Natomiast w sobotę, 18 grud-
nia  2021 na placu przed Miejsko 
- Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Koprzywnicy i siedzibie Ochotni-
czej Straży Pożarnej odbyła się uro-
czysta zbiórka z okazji  przekazania 
i poświęcenia samochodu ratow-

niczo - gaśniczego do ratownictwa 
technicznego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej  w Koprzywnicy. Przekaza-
nie pojazdu dla gospodarza Mia-
sta i Gminy Koprzywnica Aleksan-
dry Klubińskiej oraz prezesa  OSP  
Zdzisława Cebuchowskiego oraz 
druhów strażaków było niezwy-
kle ważnym wydarzeniem. Samo-
chód poświęcił ks. Wiesław Surma, 
proboszcz parafii pw. Matki Bożej 
Różańcowej.

Samochód posiada pełne wypo-
sażenie służące do ratownictwa 
technicznego: zestaw hydraulicz-
ny, tlenowy, poduszki powietrzne. 
Może zmieścić 1200 litrów wody 
pod wysokim ciśnieniem oraz śro-
dek pianotwórczy.Pojazd  kosztował  
327 tys. zł. W zakupie pojazdu jed-
nostkę OSP Koprzywnica wsparło 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji - 150 tys. zł. Gmina 
Koprzywnica dołożyła do zakupu  
157 tys. złotych. Powiat Sandomier-
ski 20 tys. zł.
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W Koprzywnicy, w czerwcu 2020 roku ruszyło 
wydawanie bezpłatnej żywności 

Bezpłatna pomoc żywnościowa to 
pokłosie współpracy Urzędu Miasta 
i Gminy Koprzywnica z Tarnobrze-
skim Bankiem Żywności. W akcję 

włączyli się także terytorialsi, któ-
rzy dowożą produkty z Tarnobrzega 
i pomagają przy rozładunku. 

Osoby potrzebujące wsparcia zgła-
szają się do miejscowego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Po weryfika-
cji wniosków przez pracowników 
z ośrodka pomocy, osób, które 
korzystają z pomocy jest około 
250. Osoby te otrzymują żywność 
o bardzo wysokiej jakości. Wśród 
kilkunastu produktów jest ser żółty, 
masło, mleko, herbatniki, konser-
wy mięsne, olej, buraczki, soki. Na 

jedną osobę przypada od 17 do 20 
kilogramów żywności. 

Ze względu na obostrzenia zwią-
zane z koronawirusem, żywność 
wydawana jest sołectwami. Dni od-
bioru wyznacza Ośrodek Pomocy 
Społecznej, zaś o terminie informu-
ją sołtysi. 

Osoby, które chciałyby skorzystać 
z tej formy pomocy powinny skon-
taktować się z sołtysem swojej 
miejscowości lub Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Koprzywnicy.

W Gminie Koprzywnica wymieniono wodomierze
Gmina Koprzy-
wnica przystą-
piła do realiza-
cj i  programu 
naprawczego 
wprowadzone-
go przez Urząd 
M i a r  i  Wa g , 
z w i ą z a n e g o 

z obowiązkową wymianą urządzeń 
pomiarowych – wodomierzy. W po-
przednich latach mimo wielu zale-

ceń i nałożonych kar program nie 
przyniósł żadnych rezultatów. 

W 2019 roku Gmina wyłoniła 
w trybie zapytania ofertowego do-
stawcę wodomierzy i rozpoczęła 
sukcesywną wymianę we wszyst-
kich miejscowościach z wyłącze-
niem Osiedla Cegielnia i Zarzecze. 
Gmina przeznaczyła na wymia-
nę wodomierzy kwotę 77 416,69 
zł. Urząd Miar i Wag w 2021 roku 

przeprowadził ponownie kontrolę 
w Gminie Koprzywnica pod kątem 
realizacji programu naprawczego 
wymiany urządzeń pomiarowych. 
Działania miejscowych władz po-
legające na wymianie wodomierzy 
w całej gminie znalazły pozytywne 
odzwierciedlenie w protokole po-
kontrolnym sporządzonym przez 
pracowników Urzędu Miar i Wg. 

Reforma Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica
W ciągu ostatnich trzech lat w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Koprzywni-
cy doszło do licznych zmian, które 
sprawiły, że urząd stał się bardziej 
przyjazny mieszkańcom i otwarty na 
ich oczekiwania wynikające z ota-
czającego nas postępu. Na wstępie 
warto wyróżnić uruchomienie stro-
ny na Facebook „Gmina Koprzyw-

nica”, która informuje mieszkań-
ców o wszystkich aktualnościach 
w gminie. Na wyróżnienie zasługu-
je również powstanie nowej strony 
internetowej, na której są udostęp-
niane wszystkie aktualności oraz 
wzory dokumentów dla petentów. 
Wymieniona została centrala tele-
foniczna w urzędzie, dzięki czemu 
możliwe było uruchomienie auto-
matycznej sekretarki co ułatwia 
mieszkańcom możliwość szybszego 

połączenia z właściwym referatem. 
Z bardzo dużym zainteresowaniem 
i entuzjazmem spotkał się pomysł 
o możliwości otrzymywania faktur 
za usługi wodno- kanalizacyjne dro-
gą elektroniczną. Wystarczy wypeł-
nić krótkie oświadczenie aby otrzy-
mywać fakturę na wskazany adres 

e-mail. Swoje miejsce w urzędzie 
mają również terminale płatnicze, 
dzięki którym jest możliwość regu-
lowania należności w łatwy i szybki 
sposób przy użyciu karty płatniczej.

Jednak reforma urzędu to nie tylko 
wspomniane wcześniej nowe roz-
wiązania technologiczne na miarę 
XXI wieku. Dobrą decyzją, a przede 
wszystkim niezwykle ważną oka-
zała się potrzeba remontu serwe-
rowni oraz pomieszczeń znajdują-
cych się w piwnicach urzędu, które 
teraz służą za archiwum i zaplecze 
socjale dla pracowników gospodar-
czych. Remontem zostały objęte 
również garaże na placu Urzędu, 
które są bazą dla pojazdów oraz 
sprzętów będących na stanie Gminy 
Koprzywnica.



20

WYDARZENIA LOKALNE

Serduszka pomocy 

Koprzywnickie serca na nakrętki 
stoją przy Urzędzie Miasta i Gminy 
oraz Miejsko - Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu.

Dzięki wszystkim osobom, które 
przekazały nakrętki, na konto Bartu-
sia Przychodzkiego z Sandomierza, 
chorego na rdzeniowy zanik mięś-

ni wpływały dodatkowe pieniądze. 
Bartuś Przychodzki już przechodzi 
terapię genową. Teraz zbieramy 
nakrętki dla innych chorych dzieci. 
Dlatego nie zwalniamy i nadal na-
sze koprzywnickie serca napełnia-
my. Dziękujemy za pomoc i prosimy 
o kolejne nakrętki.

W Koprzywnicy wręczono medale „Za zasługi obronności kraju”

W dniu 30 lipca 2020r. odbyło się 
uroczyste wręczenie medali „Za 
zasługi dla obronności kraju” ro-
dzicom, których przynajmniej 
trzech synów odbyło służbę woj-
skową w Wojsku Polskim.  Złoty 
Medal za zasługi wręczono Panu 

Ryszardowi Goryckiemu, którego 
synowie Grzegorz, Adam i Piotr są 
oficerami Wojska Polskiego oraz 
Marynarki Wojennej. Decyzją Mi-
nistra Obrony Narodowej Pana Ma-
riusza Błaszczaka Srebrny Medal 
„Za zasługi dla obronności kraju” 

otrzymali Państwo Marta i Zdzi-
sław Oszczudłowscy, których sy-
nowie Krzysztof, Tomasz i Łukasz 
są żołnierzami Wojska Polskiego, 
służąc na co dzień w 3 Sandomier-
skim Batalionie Radiotechnicznym, 

Uroczyste wręczenie medali
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Jubileusz Złotych Godów w Koprzywnicy
W myśl autora słów Auguste’a Be-
kannte -„Nie wystarczy pokochać, 
trzeba jeszcze umieć wziąć tę mi-
łość w ręce i przenieść ją przez 
całe życie”, tak też uczynili Anna 
i Józef Brzyszcz, Alicja i Kazimierz 
Ciach, Maria i Stanisław Gach, Zofia 
i Ryszard Jareccy, Marianna i Józef 
Lichtoń, Zofia i Stanisław Satław-

scy, Janina i Kazimierz Suska, El-
żbieta i Kazimierz Floras, Marianna 
i Piotr Maciąg, Anna i Kazimierz 
Marzec, Stanisława i Tadeusz Sko-
lak, Łucja i Jan Starzyńscy, Jadwiga 
i Ryszard Stefaniak, Halina i Julian 

Żmuda, Jadwiga Kawecka (mąż 
Wiesław), Zofia Olechowska (mąż 
Feliks), którzy w 2021 r. obchodzili 
jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia 
małżeńskiego.

 Z tej okazji Burmistrz Aleksan-
dra Klubińska w imieniu własnym, 
władz miasta i radnych przekazała 
małżonkom medale, kwiaty, słod-
kości i życzenia. 

Burmistrz podczas spotkania pod-
kreśliła, że małżeństwo to nieustan-
na sztuka kompromisu, to dobre 

i złe chwile, radości i troski, a 50 lat 
wspólnego życia to powód do dumy 
oraz ogromny sukces w wiernym 
trwaniu przy sobie na dobre i złe.

Burmistrz życzyła jubilatom szczęś-
cia, uśmiechu, radości, dużo miłości, 
wzajemnej troski i opiekuńczości.

Takie jubileusze napawają wiarą i są 
doskonałym przykładem dla młode-
go pokolenia „…jak wziąć tę miłość 
i przenieść ją przez całe życie”. 

3 Kompanii Regulacji Ruchu oraz 
102 Batalionie Lekkiej Piechoty. Do 

wyróżnionych medalami rodziców 
słowa podziękowań, gratulacje oraz 

życzenia skierowała Burmistrz Mia-
sta i Gminy Koprzywnica Aleksandra 
Klubińska, Senator Jarosław Rusie-
cki Przewodniczący Komisji Obrony 
Narodowej, płk Artur Gołębiowski 
Wojskowy Komendant Uzupełnień 
w Sandomierzu, oraz ppłk Adam 
Kowalski. 

Uroczystość przebiegła w pod-
niosłej atmosferze. Nie zabrakło 
wspomnień, chwil refleksji oraz 
wzruszeń. 
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Władze Koprzywnicy doceniają pracę sołtysów 

11 marca obchodzony jest Dzień 
Sołtysa. W 2019 roku w Koprzyw-

nicy po raz pierwszy sołtysi z tere-
nu miasta i gminy Koprzywnica za 
swoją codzienną, społeczną pracę 
otrzymali podziękowania od władz 
gminy. Były życzenia i symboliczny 
tort. 

Na obchody Dnia Sołtysa do Urzędu 
Miasta zaproszono 15 sołtysów oraz 
3 przewodniczących osiedli funkcjo-

nujących w ramach miejscowości 
Koprzywnica. Sołtysi otrzymali listy 
z podziękowaniem, kwiaty i symbo-
liczne upominki. Nowi gospodarze 
sołectw odebrali dodatkowo tab-
liczki z napisem Sołtys. Były także 
słowa podziękowania od burmistrz 
Aleksandry Klubińskiej.

Ze względu na pandemię w 2020 
i 2021 roku obchody Dnia Sołtysa 
miały kameralny charakter. 

Wykaz sołtysów i przewodniczących 
osiedli na terenie miasta i gminy 
Koprzywnica: 

• Beszyce - Grażyna Sulicka
• Błonie - Bożena Maciąg
• Ciszyca -Maria Dziubek
• Dmosice - Zdzisława Sygnet
• G n i e s z o w i c e  -  J u s t y n a 

Piątkowska
• Kamieniec - Marek Piątek
• Krzcin - Arkadiusz Kulza
• Łukowiec - Klaudia Ciach-Szatan
• Niedźwice - Katarzyna Koziarska
• Postronna - Maria Lachtara
• Sośniczany - Danuta Rączkowska
• Świężyce - Mirosław Chwałek
• Trzykosy - Ewa Słaba
• Zbigniewice - Genowefa Mazur
• Zbigniewice Kolonia - Anna 

Baran
• Osiedle Cegielnia - Marta Gach
• Osiedle Koprzywnica - Halina 

Ostrowska
• Osiedle Zarzecze - Bogusława 

Stylska

Roztańczony i rozśpiewany I Gminny Dzień Seniora w Koprzywnicy 
Mieszkańcy w jesieni życia z terenu 
miasta i gminy Koprzywnica są peł-
ni wigoru, chcą się bawić, rozwijać 
swoje zainteresowania i wspólne 
spędzać czas. I obchody Gminnego 
Dnia Seniora z tanecznym i muzycz-
nym akcentem zostały bardzo cie-
pło przyjęte przez koprzywnickich 
seniorów. Miłą wiadomość pod-
czas spotkania ogłosiła burmistrz 

Koprzywnicy. Aleksandra Klubińska 
zapowiedziała, że ruszyły stara-
nia o utworzenie w gminie Domu 
Dziennego Pobytu dla seniorów. 

Ponad 50 seniorów w Miejsko - 
Gminnym Ośrodku Kultury w Ko-
przywnicy postanowiło wspólnie 
świętować jesień życia. Był to wie-
czór pełen wrażeń i niespodzianek. 

W widowisku muzycznym „ Nie 
siedź samotnie …” wystąpili senio-
rzy działający w Teatrze „Pora Na 
Seniora” i Akademii Tańca 55+ , jaki 
pod kierunkiem Pani Ewy Kieliszek 
działa w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Nowej Dębie. Program 
zawierający krótkie skecze oparte 
na tekstach Hanki Bielickiej, róż-
ne scenki obyczajowe, jak również 
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układy taneczne nagrodzono grom-

kimi brawami. Aktorzy porwali do 
tańca siedzących na sali seniorów, 
którzy ze smutkiem przyznali, że 
czas zbyt szybko płynie i żal wracać 
do domów. 

Burmistrz Koprzywnicy Aleksan-
dra Klubińska życząc mieszkańcom 
w jesieni życia - zdrowia, spokoju 
i spełnienia marzeń przyznała, że 
roztańczeni na scenie seniorzy są 
dowodem na to, że wiek nie stano-
wi żadnej bariery - “chcieć to znaczy 
móc”. Zwieńczeniem obchodów był 
słodki poczęstunek i upominki. 

Święto dożynkowe w Koprzywnicy 2019 - 2021
W 2019 roku gmina Koprzywnica 
była gospodarzem Powiatowego 
Święta Plonów. Uroczystego otwar-
cia dożynek dokonali Aleksandra 
Klubińska, burmistrz Koprzywnicy 
i Marcin Piwnik, sando-
mierski starosta. Staroś-
ciną Powiatowego Święta 
Plonów była Maria Lach-
tara. Na scenie towarzy-
szył jej starosta dożynek 
Marcin Czuja. Starosto-
wie w imieniu rolników 
i sadowników z całego 
powiatu sandomierskie-
go podziękowali władzom 
powiatu między innymi za 
przygotowanie i możliwość 
świętowania.

Podczas Święta Plonów na 
miejskim stadionie prezen-
towały się najpiękniejsze 
wieńce dożynkowe z poszczegól-
nych gmin i licznie stoiska kół go-
spodyń wiejskich, na których ser-
wowano domowe smakołyki. Było 
wiele atrakcji dla najmłodszych 

i dorosłych. Gwiazdą wieczoru był 
Zespół Baciary.

Tytuł najpiękniejszego wieńca po-
wiatu sandomierskiego, który re-

prezentował powiat na XIX Święto-
krzyskich Dożynkach Wojewódzkich 
w Opatowie 8 września otrzymał 
wieniec reprezentujący miasto 
i gminę Koprzywnica, wykonany 

przez mieszkańców i panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Krzcinie. 
W połowie września, podczas Do-
żynek Prezydenckich w Spale wie-
niec dożynkowy z Krzcina otrzymał 

tytuł Najpiękniejszego 
w Polsce! Trafił do Pała-
cu Prezydenckiego, gdzie 
zdobił tamtejsze wnętrza 
przez kilka tygodni.

W 2020 roku burmistrz 
Aleksandra Klubińska 
stanęła na czele dele-
gacji  Miasta i  Gminy 
Koprzywnica podczas 
Powiatowego Święta 
Plonów, jakie odbyło się 
w niedzielę, 30 czerwca 
2020 roku w Sandomie-
rzu. Dożynkowy wieniec 
wykonany przez delega-
cje sołectw symbolizo-

wał jedność i pojednanie. Święto 
zainaugurowała msza dożynkowa 
w Bazylice Katedralnej, po której 
w uroczystym przemarszu delegacje 
gmin i goście przeszli na sandomier-
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ski Rynek. Tam rozpoczęła się część 
obrzędowa. Wieniec dożynkowy 
reprezentujący Miasto i Gminę Ko-
przywnica prezentował się bardzo 
okazale. Został ozdobiony kłosami 
zbóż, kwiatami, darami pól i ogro-
dów. Środek wieńca wypełniały 
owoce i warzywa zebrane z koprzy-
wnickich pól i sadów. Dopełnieniem 
wieńca dożynkowego był bochen 
chleba upieczony przez Gminną 
Spółdzielnię Samopomoc Chłopska 
w Koprzywnicy, według tradycyjnej 
receptury na zakwasie bez żadnych 
konserwantów. Delegacji towarzy-

szyli przed-
stawi c i e l e 
Z e s p o ł u 
Powiślanie, 
sołtysi, rad-
ni  miejscy 
i powiatowi. 

Gminne do-
żynki 2021 
w Koprzywnicy, w niedzielę 8 sierp-
nia, rozpoczął barwny korowód, 
prowadzony przez Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą i Zespół Powiśla-
nie. Dożynkowy wieniec w czasie 

przemarszu sprzed siedziby Miej-
sko - Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu do Kościoła św. Floriana 
został wyeksponowany na pięknie 
ustrojonym wozie, przy którym szły 
twórczynie wieńca przedstawicielki 
i przedstawiciele poszczególnych 
sołectw i osiedli. W barwnym do-
żynkowym korowodzie prowa-
dzonym przez burmistrz Miasta 
i Gminy Koprzywnica Aleksandrę 
Klubińską szli pracownicy urzędu 
miasta i gminy, radny powiatowy 
Zdzisław Nasternak, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych z terenu miasta 

i gminy Koprzywnica oraz mieszkań-
cy. Dorosłym towarzyszyły dzieci 
w pięknych wiankach na głowie. 
W obchodach uczestniczyli także 
druhowie Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Koprzywnicy, Gnieszowic, 
Ciszycy, których sztandary pięknie 
prezentowały się podczas dożynko-
wego nabożeństwa.

Przed wejściem do kościoła bur-
mistrz Aleksandra Klubińska wspól-
nie z zastępcą Mirosławem Kępą 
przekazali symboliczny bochen 
chleba na ręce proboszcza księdza 
Jerzego Burka.

Pandemia uniemożliwiła przygoto-
wanie dożynek w tradycyjnej for-
mie, dlatego zostały one ograniczo-
ne do uroczystości kościelnych. Po 
nabożeństwie mieszkańcy często-
wali się chlebem przekazanym przez 
Piekarnię Gminna Spółdzielnia Sa-
mopomoc Chłopska w Koprzywnicy. 
Zwieńczeniem dożynkowego święta 
było ośpiewanie wieńca przez sołty-
sów na placu przed kościołem. 
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Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej gminie
Uroczystość tegorocznych obcho-
dów Dnia Edukacji Narodowej od-
była się w Zespole Placówek Oświa-
towych w Koprzywnicy i Szkole 
Podstawowej w Niedźwicach. Była 
okazją do złożenia podziękowań 
pedagogom za ogromny wkład 
w kształtowanie młodego pokole-
nia, wręczenia Nagród Burmistrza 
i Nagród Dyrektora oraz podsumo-
wania minionego roku szkolnego. 
Obchody Dnia Edukacji Narodo-

wej uświetnił program artystyczny 
w wykonaniu uczniów.

Burmistrz Aleksandra Klubińska 
życzyła nauczycielom satysfakcji 
z pracy, samorealizacji, ale przede 
wszystkim zdrowia. Zwracając się 
do zgromadzonych podziękowa-
ła za zaproszenie i podkreśliła, że 
możliwość udziału w gronie na-
uczycieli, w tym wyjątkowym dniu 
jest dla niej ogromnym zaszczytem.

Burmistrz zaznaczyła także ogrom-

ną rolę, jaką w dzisiejszych czasach 
pełnią pedagodzy. - To Wy kształtu-
jecie postawy tego młodego czło-
wieka, ukierunkowujecie go. To 
tutaj nabiera umiejętności, kompe-
tencję i wiedzę. Stąd wynosi wiele 
wartości. Żeby być dobrym peda-
gogiem nie wystarczy skończyć stu-
diów pedagogicznych. Trzeba mieć 
to coś, mieć pasję, z tym czymś się 
urodzić - powiedziała Burmistrz.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Niedźwicach

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy
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Bądź Dumny, Wywieś Flagę 
W przededniu obchodów 103. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości burmistrz Koprzywnicy 
Aleksandra Klubińska przygotowała 

dla mieszkańców 103 symbole na-
rodowe. Burmistrz zaprosiła miesz-
kańców do Urzędu Miasta i Gminy, 
gdzie można było otrzymać bezpłat-

nie flagę lub button Polski. 

Dziękujemy wszystkim mieszkań-
com za udział w akcji.

Miejsko - Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 
Niezwykle uroczyście i widowi-
skowo przebiegały w Koprzywni-
cy obchody Święta Niepodległo-
ści w 2019 roku. Po raz pierwszy 
uczestnikom obchodów towarzyszy-
ła kilkunastometrowa, biało - czer-
wona flaga.

Obchody Święta Niepodległości za-
inaugurował Pochód Niepodległej. 
Mieszkańcy i samorządowcy z pię-

ciometrową flagą Polski przeszli uli-
cami Koprzywnicy do Kościoła św. 
Floriana, gdzie odprawiono mszę 
w intencji Ojczyzny.

Po nabożeństwie przed Murem 
Straceń, w centrum Koprzywnicy 
rozpoczęła się część patriotyczna. 
Rangę wydarzenia podkreślił udział 
3. Sandomierskiego Batalionu Ra-
diotechnicznego. Po honorowej 
salwie, delegacje złożyły kwiaty i za-
paliły znicze.

W 2020 roku, ze względu na pan-
demię obchody Święta Niepodle-
głości w Koprzywnicy miały sym-

boliczny charakter. Po mszy świętej 
w intencji Ojczyzny odbyło się 
indywidualne składanie kwiatów 
i wiązanek pod Murem Pamięci 
w Koprzywnicy.

Narodowe Święto Niepodległo-
ści w Koprzywnicy 11 listopada to 
dzień, który powinien łączyć Pola-
ków, łączyć pokolenia, łączyć miesz-
kańców miasta i gminy Koprzywnica 
- to hasło przyświecało tegorocz-
nym obchodom Narodowego Świę-
ta Niepodległości w Koprzywnicy. 
O tym jak ważna jest jedność wśród 
mieszkańców burmistrz Aleksandra 
Klubińska mówiła podczas oficjal-
nych uroczystości przed “Murem 
Pamięci”. Wyjątkowo uroczystą 
oprawę miały tegoroczne obchody 
Święta Niepodległości w Koprzywni-
cy. Obchody zainaugurował Pochód 
Niepodległej. Mieszkańcy, samorzą-
dowcy, uczniowie, poczty sztanda-
rowe, służby mundurowe, strażacy 
z pięciometrową flagą Polski prze-
szli ulicami Koprzywnicy do Kościo-
ła św. Floriana, gdzie odprawiono 
mszę w intencji Ojczyzny. Po mszy 
nastąpił przemarsz przed “Mur Pa-
mięci”, gdzie odbyły się okolicznoś-
ciowe wystąpienia. 

Burmistrz Aleksandra Klubińska 
w swoim przemówieniu powiedzia-
ła między innymi o tym, że niepod-
ległość to powód do dumy, miłości 
i wolnego wyboru. - Chciałabym, 
aby zawsze niepodległość była po-
wodem do dumy, miłości i wolnego 
wyboru. Kochani czy możemy mó-
wić o niepodległości jeśli nie ma 
wśród nas jedności? Myślę, że wszy-
scy tymi podziałami jesteśmy już 
bardzo zmęczeni. Apeluję do mo-
ich mieszkańców, z myślą o samej 
sobie, byśmy podziały i wzajemne 
animozje odłożyli na rzecz dobra 
naszego miasta, dobra naszej małej 
Ojczyzny- Koprzywnica. To jest na-
sze pięć minut. Jesteśmy tu i teraz. 
To od nas zależy jak będzie wyglą-
dała teraźniejszość i przyszłość na-
szych dzieci. Wierzę, że łącząc siły 
wspólnie razem możemy zrobić 
o wiele więcej dobrego. Wszystkim 
nam przyświeca jeden cel. Dobro 
naszych mieszkańców, naszej małej 
Ojczyzny jaką jest miasto i gmina 
Koprzywnica - powiedziała Aleksan-
dra Klubińska. 

Po przemówieniu liczne delega-
cje złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
przed “Murem Pamięci”. W ramach 
obchodów Święta Niepodległo-
ści zaśpiewał Zespół “Powiślanie”. 
Zagrała także Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta działająca przy Miejsko - 
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy. W drugiej części ob-
chodów, w sali widowiskowej Miej-
sko - Gminnego Ośrodka Kultury 
odbyła się promocja książki “Pierw-

si po Hubalu - Odwet Jędrusie 1939 
- 1945” autorstwa dr hab. Tadeusza 
Zycha. Przygotowano także pro-
gram artystyczny w wykonaniu ucz-
niów Szkoły Podstawowej im. Wła-
dysława Jasińskiego w Koprzywnicy.
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I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka - 
Gminne eliminacje w Koprzywnicy

60 przedszkolaków z terenu miasta 
i gminy Koprzywnica, brało udział 
w gminnych eliminacjach I Święto-
krzyskiej Olimpiady Przedszkolaków. 
Wydarzenie zorganizowała dyrekcja 
i nauczyciele “Przedszkola pod Sos-
nami” w Koprzywnicy.

W gminnym etapie, które odbyły 
się na początku listopada 2021 roku 
uczestniczyły dzieci z kilku placówek 
przedszkolnych z terenu miasta 
i gminy Koprzywnica. Swoich przed-
stawicieli miała placówka z Ko-
przywnicy, Gnieszowic i Niedźwic. 
Przedszkolaki wzięły udział w biegu 
sztafetowym i drużynowym, tocze-
niu piłek, rzucie woreczkiem do 
celu, skoku obunóż, biegu na torze 
przeszkód. Na torze trwała zacięta 

rywalizacja, dopingowana przez ki-
biców z poszczególnych przedszkoli, 
rodziców, wychowawców oraz za-
proszonych gości.

Celem I Świętokrzyskiej Olimpiady 
Przedszkolaka jest propagowanie 
zdrowego stylu życia, rozwijanie 
sprawności fizycznej dzieci oraz 
umiejętności współpracy i współ-
działania w zespole. We wzno-
wionej edycji I Świętokrzyskiej 
Olimpiady Przedszkolaka oprócz 
Koprzywnicy wezmą udział także 
dwie sandomierskie gminy. Będzie 
to gmina Zawichost i Obrazów. Ko-
przywnicę będą reprezentowały 
dzieci z Przedszkola pod Sosnami. 

Noc Świętojańska w Ciszycy
Noc Kupały, Kupalnocka, Palinocka, 
Noc Świętojańska, czy Sobótka to 
określenie słowiańskiego święta 
związanego z letnim przesileniem 
obchodzone w czasie najkrótszej 
nocy w roku przypadającej w oko-
licach 21-22 czerwca. To noc wian-
ków, ognia i wody oraz święto wiel-
kiej miłości. Słońce wkracza w znak 
Raka co oznacza rozpoczęcie astro-
nomicznego lata. 

Nikt nie ma wątpliwości, że w tym 
czasie dzieje się magia, przeci-

wieństwa się łączą ogień i woda, 
męskość i żeńskość, dzień i noc, ak-
tywność i bierność, zebrane zioła 
nabierają wyjątkowej mocy bronią-
cej przed złymi duchami, a plecione 
wianki puszczane na wodę przynio-
są właścicielce powodzenie w kwe-
stiach sercowych. 

Tak wspaniałą tradycję kultywu-
ją mieszkańcy Ciszycy wraz z Pa-
nią Sołtys i zarazem radną Marią 
Dziubek. W tym roku organizatorzy 
wydarzenia zapewnili przybyłym 

uczestnikom moc atrakcji. Wśród 
gości byli między innymi władze 
miasta na czele z Panią Burmistrz 
Aleksandrą Klubińską, radni, soł-
tysi mieszkańcy także z sąsiednich 
sołectw. Obrzędom towarzyszyły 
występy zespołu Ludowego Powi-
ślanie, zaprezentowali się soliści ze 
Studia Wokalnego działającego przy 
Domu Kultury w Koprzywnicy oraz 
dzieci i młodzież Zespołu Młodzie-
żowego przy Szkole Podstawowej 
w Niedźwicach. Po zmroku bie-
siadników zachwycił pokaz tańca 
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z ogniem. Śmiechy, dobra zabawa 
wybrzmiewała do późnych godzin 
wieczornych. Tradycji stało się za-
dość. Zwyczaj ten w Ciszycy utrzy-
mywany jest od 2015 roku i cieszy 
się ogromnym powodzeniem. Or-
ganizatorem wydarzenia była Bur-
mistrz Koprzywnicy oraz Rada Sołe-
cka w Ciszycy. 
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Rodzinny Piknik w Beszycach z atrakcjami dla najmłodszych 

Na corocznym pikniku rodzinnym 
przy wiejskiej świetlicy spotkali się 
mieszkańcy sołectwa Beszyce. Był 
słodki poczęstunek, 
m u z yc z ny  a kc e n t 
oraz wiele atrakcji 
dla najmłodszych. Do 
wspólnej zabawy za-
prosiły panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich 
i Rada Sołecka w Be-
szycach przy współ-
pracy  z  Miejsko - 
Gminnym Ośrodkiem 

Kultury  i  Sportu 
w  Ko p r z y w n i c y. 
Słoneczna pogoda 
sprawiła, że plac 
przy świetlicy za-
pełnił się mieszkań-
cami Beszyc i sąsia-
dami z okolicznych 
miejscowości. Kiedy 
starsi mieszkańcy 
odpoczywali przy 
poczęstunku, młod-

s i  korzysta l i 
z dmuchańców 
i animacji przy-

gotowanych przez pracowników 
Domu Kultury w Koprzywnicy. Było 
malowanie twarzy, puszczanie myd-
lanych baniek i wspólne rysowanie. 
Z mieszkańcami spotkała się także 
burmistrz Aleksandra Klubińska, 
która przywiozła młodszym uczest-
nikom słodkości. Piknik umilił mu-
zyczny akcent w wykonaniu Zespołu 
Gorzyczanie z Gorzyczan, w gminie 
Samborzec.

Integracyjny piknik w sołectwie Świężyce - 
promocja programu “Czyste Powietrze” 

Dużym zainteresowaniem ze stro-
ny mieszkańców i gości spotkał się 
piknik integracyjny zorganizowany 
w niedzielę, 3 października 2021 
roku w sołectwie Świężyce. Dzięki 
zaangażowaniu wielu mieszkań-
ców, w tym pań z miejscowego koła 
gospodyń wiejskich, Przewodni-

czącej Rady Miejskiej Anny Ossow-

skiej, zarówno dzieci, jak i dorośli 
uczestnicy wydarzenia mogli liczyć 
na wiele atrakcji. Od zabaw z ani-
matorami i zjeżdżalni, po występy 
zespołu śpiewaczego, gastronomię 
i dyskotekę. Piknik udało się zor-
ganizować dzięki dofinansowaniu 

z Kieleckiego Forum Rozwoju Kielce 
Plus. W gronie zaproszonych gości 
była m.in. burmistrz Koprzywni-
cy Aleksandra Klubińska, zastępca 
Mirosław Kępa i sekretarz gminy 
Remigiusz Łukawski. Władze gminy 
przekazały mieszkańcom materiały 
promocyjne związane z programem 
“Czyste Powietrze” i pogratulowały 
organizacji pikniku. Program “Czy-
ste powietrze” realizowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach obejmuje dofinanso-
wanie wymiany starych źródeł cie-
pła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe 
normy oraz przeprowadzenie nie-
zbędnych prac termomodernizacyj-
nych budynku.
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Taaka ryba! Udane zawody wędkarskie 
nad zalewem w Koprzywnicy 

44 zawodników wzięło udział w To-
warzyskich Nocno - Drużynowych 
Spławikowo - Gruntowych Zawo-
dach o Puchar Aleksandry Klubiń-

skiej Burmistrza Miasta i Gminy 
Koprzywnica. Zawody rozegrano 
w sierpniu 2020 roku, nad zalewem 
w Koprzywnicy.

Ze względu na pandemię korona-
wirusa, były to pierwsze zawody 
wędkarskie, jakie w 2020 roku roze-
grano nad koprzywnickim zalewem. 
Organizatorem wędkarskich zma-
gań było Koło numer 37 Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Koprzyw-

nicy. W zawodach wzięli udział węd-
karze między innymi z Koprzywnicy, 
Tarnobrzega, Sandomierza, Sam-

borca, Niska, Stalowej Woli. Łowio-
no leszcze, ale brały także karpie, 
amury i płocie. 

Najlepsi otrzymali pamiątkowe pu-
chary i nagrody rzeczowe. Puchary 
ufundowała Aleksandra Klubińska, 
burmistrz Miasta i Gminy Koprzyw-

nica, która gratulując uczestnikom 
i zwycięzcom nie kryła zadowolenia 
z faktu, że koprzywnicki zalew jest 
miejscem, które przysparza miłośni-
kom wędkowania tylu radości i daje 
możliwość realizacji pasji.

Rekonstrukcja przejścia granicznego Austro-Węgier i Rosji 
na promie kursującym pomiędzy Ciszycą i Tarnobrzegiem 

nową atrakcją turystyczną gminy Koprzywnica

Paszporty i budki strażnicze nawią-
zujące do przejścia granicznego 
między dawnymi zaborami austria-
ckim i rosyjskim, które pojawiły się 
na  promie wiślanym kursującym 
między Ciszycą a Tarnobrzegiem 
cieszą się ogromnym zainteresowa-

niem osób korzystających z prze-
prawy  promowej. O paszporty 
dopytują coraz częściej turyści, 
którzy mimo jesiennej aury z zain-
teresowaniem wchodzą na prom 
i fotografują się przy strażniczych 
budkach. Wystarczyło siedem dni 

od uruchomienia w październiku 
tego roku symbolicznej przeprawy 
na promie, a 80 sztuk paszportów 
znalazło swoich właścicieli.

Makiety budek strażniczych poma-
lowano kolorami,  nawiązującymi 
do flag ówczesnych imperiów - car-
skiej Rosji od strony województwa 
świętokrzyskiego oraz Austro-Wę-
gier od strony Tarnobrzega - woje-
wództwa podkarpackiego. Dodat-
kiem jest tablica z opisem historii  
tego miejsca.  Pamiątką z przepra-
wy jest paszport turystyczny, w któ-
rym przewoźnicy przybijają pie-
czątki „Koprzywnica na Weekend”. 
To książeczka, w której znajduje się 
kilka rubryk na wbicie pieczątki po-
świadczającej przekroczenie umow-

nej granicy między dawnymi zabo-
rami. Paszporty są bezpłatne.
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Gmina Koprzywnica 
zajęła II miejsce w 

powiecie sandomierskim, 
w Konkursie “Rosnąca 

Odporność”
Władze Koprzywnicy otrzymają 500 
tysięcy złotych za udział w konkursie 
ogłoszonym przez Wojewodę Święto-
krzyskiego “Rosnąca Odporność”. 

Wśród gmin powiatu sandomierskie-
go Miasto i Gmina Koprzywnica zajęła 
drugie miejsce. Na dzień 17 listopada 
2021 roku liczba mieszkańców miasta 
i gminy Koprzywnica w pełni zaszcze-
pionych przeciwko COVID 19 wynosiła 
3055 osób.

Dziękuję mieszkańcom Naszej Gminy za zrozumienie problemu, odpowiedzialne podejście do zagrożenia jakim 
jest COVID 19 i zaszczepienie się.

Koprzywnica wspiera sandomierski szpital 
- dofinansowała zakup aparatu do badań 

na COVID-19 i aparat do znieczuleń 
Kwotę 35 tysięcy złotych przekaza-
ła w maju 2020 roku gmina Koprzy-
wnica na rzecz Specjalistycznego 
Szpitala Ducha Świętego w Sando-

mierzu z przeznaczeniem na zakup 
aparatu do przeprowadzania ba-
dań na obecność COVID -19. Decy-
zja o przekazaniu pieniędzy została 

Repliki budek z przejścia graniczne-
go to kolejny element wizji strategii 
turystycznej miasta i gminy  Koprzy-
wnica, w ramach której wykorzysty-
wane są miejsca wzbudzające cie-
kawość turystów i przysparzające 
dumy mieszkańcom. Rekonstrukcja 
przejścia przypominającego o daw-

nej granicy na Wiśle pomiędzy 
zaborem rosyjskim i austriackim 

z czasów rozbiorów Polski powsta-
ła z inicjatywy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzy-
wnicy, przy współpracy z Grupą 
Eksploracyjno - Historyczną “Wisła” 
i właścicielami promu.

Oficjalne otwarcie przeprawy pro-
mowej zaplanowano na kwiecień 
2022 roku,  podczas oficjalnego ot-

warcia sezonu turystycznego.

Utworzenie rekonstrukcji historycz-
nego przejścia granicznego carskiej 
Rosji i Austro-Węgier było możliwe 
dzięki dofinansowaniu przez Fun-
dację imienia Stefana Artwińskie-
go w Kielcach w ramach programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021 – 2030.
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podjęta podczas sesji Rady Miej-
skiej w Koprzywnicy. Tym samym 
Koprzywnica dołączyła do pozo-
stałych gmin powiatu sandomier-
skiego, które złożyły się na zakup 
aparatu. 

Burmistrz Koprzywnicy Aleksandra 
Klubińska podziękowała radnym 
gminy Koprzywnica za przekazanie 
z budżetu gminy tak znaczącej kwo-
ty i zrozumienie potrzeby zakupu 
aparatu, który służył mieszkańcom 
gminy Koprzywnica.

Za zrozumienie i przyłączenie się do 
wspólnej akcji zakupu aparatu wy-
konującego testy na obecność ko-
ronawirusa podziękował władzom 
i radnym Koprzywnicy Wojciech 

Dzieciuch, wicestarosta sandomier-
ski. Całkowity koszt aparatu to 400 
tysięcy złotych. Urządzenie służyły 

nie tylko do badań na COVID- 19. 
Umożliwia także wykonywanie ba-
dań na około innych 20 wirusów.

Maseczki ochronne dla mieszkańców i druhów 
OSP od władz gminy Koprzywnica 

Bezpłatne maseczki ochronne, wie-
lokrotnego użytku otrzymali w celiu 
zwiększenia bezpieczeństwa w do-
bie pandemi COVID 19 mieszkańcy 
miasta i gminy Koprzywnica. Ma-
seczki otrzymali także druhowie 
ochotniczych straży pożarnych, któ-
rzy w tych trudnych czasach pande-
mii, wspierają mieszkańców.

Dzięki wsparciu pracowników urzę-
du maseczki zostały wypakowa-
ne z kartonów i przygotowane do 
przekazania mieszkańcom. Gmina 
zakupiła ponad 2 tysiące sztuk ma-
seczek, które zostały włożone do 
skrzynek pocztowych mieszkańców. 
Następna partia maseczek, która 

trafiła do urzędu w Koprzyw-

nicy liczyła około 700 sztuk. 
Maseczki otrzymali druhowie 

z ochotniczych straży pożar-
nych, z terenu miasta i gminy 
Koprzywnica.

Druhowie OSP z Krzcina 
współpracowali z gminą i 

pomagali seniorom w dotarciu na 
szczepienia przeciw COVID-19

W czasie pandemii władze Koprzywnicy uruchomiły na terenie mia-
sta i gminy bezpłatny transport dla seniorów, którzy zakwalifiko-
wali się na szczepienie przeciwko wirusowi Sars-Cov2. Dowóz pro-
wadzony był przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzcina 
w ramach ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw COVID-19. Urząd 
Miasta i Gminy w Koprzywnicy zapewnił nieodpłatny transport do 
punktów szczepień dla mieszkańców gminy.
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Mieszkańcy Koprzywnicy w dobie pandemii 
podzielili się płodami rolnymi z Domem 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
W ramach akcji “Koprzywnica so-
lidarna z mieszkańcami i pracow-

nikami Domu Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu”, w kwietniu 2020 
roku, na terenie całej gminy trwała 
zbiórka płodów rolnych i innych da-
rów, które pomogły przetrwać czas 
pandemii podopiecznym sando-
mierskiej placówki, w której prze-
bywało ponad 100 podopiecznych.

Oddźwięk na apel burmistrz Alek-
sandry Klubińskiej był ogromny. 
Mieszkańcy podzielili się płodami 
rolnymi, suchą żywnością, sokami, 
a nawet przetworami. Deklaracji po-
mocy padło wiele i nie były to puste 
słowa, bo w kolejnych dniach akcja 
nabrała takiego rozpędu, że pra-
cownicy Miejsko - Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Koprzywnicy, w którym 
składowano dary z trudem nadążali 
z przenoszeniem ich do wnętrza bu-

dynku. Mieszkańcy przekazali ziem-

niaki, marchew, buraki. Przywozili 
żywność i zapełniali kosze, które 
rozstawiono w kilku sklepach na te-
renie miasta i sołectw. Kto nie mógł 

przyjechać z pło-
dami rolnymi, 
z pomocą przy-
sz l i  druhowie 
z  ochotn icze j 
s t ra ży  p oża r-
nej. Przekazano 
ks iążki ,  ubra -
nia oraz nowy 
i sprawny sprzęt 
RTV i AGD.

Mieszkańcy po-
dzielili się także 
dużą ilością ja-
błek. Dyrekcja 
sandomierskiej 
placówki, na wi-

dok transportu bardzo gorąco po-
dziękowała, nie kryjąc przy tym łez 
wzruszenia. 

“Koprzywnica na Weekend”. Nowy pomysł na 
ukazanie atrakcyjności miasta i gminy oraz 

ściągnięcie większej liczby turystów

Inauguracja projektu odbyła się 
pod koniec czerwca 2020 roku nad 
zalewem. Koprzywnica zaprasza ro-
werzystów, piechurów, miłośników 
nordic walking, wędkarzy i osoby 
preferujące wypoczynek nad wodą. 
Kilometry tras rowerowych wiodą-
cych wąskimi uliczkami Koprzyw-

nicy, urokliwymi 
wąwozami, lasa-
mi, polami, trasa 
spacerowa wokół 
zalewu i miejsce 
do wypoczynku, 

l i c z n e 
zabyt-
ki, nie-
wie lk i 
Rynek 
ze studnią i lodziarniami, przydroż-
ne kapliczki, parki i stawy, to tylko 
część atrakcji turystycznych i przy-

rodniczych, z jakich mogą korzystać 
mieszkańcy i turyści, którzy przy-
jadą do Koprzywnicy. Przez miasto 
przechodzi szlak cysterski, tarno-
brzeska odnoga Małopolskiej Drogi 
św. Jakuba, czerwony szlak tury-

styczny z Goło-
szyc do Piotro-
wic oraz zielony 
szlak rowerowy 
z  S a n d o m i e -
rza do Ujazdu. 
W  c e n t r u m 
Ko p r zy w n i c y 
turystów wita 
Opactwo Cy-
stersów. Gmina 
Koprzywnica to 
także urokliwy 
park z altaną 
w miejscowo-

ści Błonie, Łysa Góra - miejsce z nie-
zwykłym stawem czy wąwozy. 
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Atutem Koprzywnicy jest zalew, 
którego otoczenie pięknieje. W mi-
nionym roku, przy linii brzegowej 
pojawiły się trzcinowe parasole. 
W najbliższych tygodniach powsta-
nie kamienny krąg z paleniskiem. 
Teren wokół zalewu zostanie przy-
stosowany na potrzeby tych, którzy 
zechcą korzystać z uroków tego wy-
jątkowego miejsca na dłużej. 

Koprzywnica oferuje także lokal-
ne specjały kulinarne i wyroby: jak 

podpłomyk koprzywnicki, tradycyj-
ne chleby, lody wyrabiane według 
domowej receptury sprzedawa-
ne na miejscowym Rynku. Turysta 
może skorzystać z oferty lokali ga-
stronomicznych i bazy noclegowej - 
agroturystyki. Małomiasteczkowość 
i spokój to dziś zalety i atuty Koprzy-
wnicy. O tym co warto zobaczyć 
i jak dojechać do wybranych miejsc 
pokażą mapy, które będą dostęp-
ne na stronach Miejsko -Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu, stającego 

się dodatkowo lokalnym Centrum 
Informacji Turystycznej, w instytu-
cjach publicznych - Urząd Miasta 
i Gminy Koprzywnica. W dalszej 
perspektywie mapki będą dostęp-
ne w lokalnych sklepach i parafiach. 

Więcej informacji o tych miej-
scach na stronie:  https://ko -
przywnica.naszdomkultury.pl/
koprzywnica-na-weekend

Sukces burocorza 
Burocorz z Postronnej, w gminie 
Koprzywnica nagrodzony w Srebr-
ną Chochlą na Zamku Królewskim 
w Sandomierzu. Burocorz został 
dostrzeżony także w ogólnopolskim 
konkursie „Polska Wieś Smakuje”

W 2020 roku roku o “Srebrną Cho-
chlę” w ramach XVIII edycji konkur-
su “Nasze Sandomierskie – Kulinaria 
Regionalne” walczyli przedstawicie-
le gminy Dwikozy, Samborzec, San-
domierz, Koprzywnica i Zawichost, 
którzy zaprezentowali przed komi-
sją jurorską oraz zgromadzoną pub-
licznością wytypowany do konkursu 
słodki produkt kulinarny. Motywem 
przewodnim zmagań kulinarnych 
były słodkie wypieki – ciasta regio-
nalne. Jurorzy oceniali nie tylko wa-
lory smakowe ciast, ale również, co 
jest bardzo istotne, ich pochodze-
nie regionalne, dobór składników, 
przyjętą technikę wykonania, formę 
prezentacji oraz estetykę gminnych 
stoisk.

Serca komisji podbiło słodkie ciast-
ko - buracorz czyli słodki wypiek na 
bazie buraka cukrowego, którego 
autorkami były panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Postronnej, 
w gminie Koprzywnica. Do wyro-

bu buracorza potrzebny jest bu-
rak, mąka, jajko, drożdże i odrobi-
na soli. Wypieka się go w kształcie 
podpłomyka.

Słodka potrawa gospodyń z Po-
stronnej zdobyła także drugą na-
grodę w kategorii „Potrawy jarskie”, 
w ogólnopolskim konkursie „Polska 
Wieś Smakuje” organizowanym 
przez Narodowy Instytut Kultury 
i Dziedzictwa Wsi.

Jak się okazało była to decyzja jak 
najbardziej słuszna. W kategorii 
„Potrawy jarskie” panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Postronnej 
zdobyły zaszczytne drugie miejsce 
i nagrodę finansową 600 złotych. 

Do konkursu na najlepsze prakty-
ki tradycji kulinarnych polskiej wsi 
wpłynęło 330 opisów, z których 
Jury wyłoniło po trzech laureatów 
w ramach każdej z pięciu kategorii 
konkursowych.
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Rowerowa Koprzywnica, czyli bezpieczna i widoczna jazda na dwóch kółkach 
Pod hasłem “Bezpieczne Waka-
cje w Koprzywnicy” odbyła się 25 
czerwca 2020 roku akcja rowerowa 
na parkingu, nad zalewem w Ko-
przywnicy. Akcja skierowana była 
do dzieci i młodzieży, które jak się 
okazało nie zawiedli, i w licznym 
gronie zawitali nad zalew. Celem 
wydarzenia było przypomnienie 
jak ważne jest odpowiednie ozna-
kowanie, a co za tym idzie bezpie-
czeństwo rowerzystów na trasie. 
Dlatego na dzień przed rozpoczę-
ciem wakacji, wszyscy uczestnicy 
otrzymali odblaskowe kamizelki, 
opaski i inne dodatki rowerowe, 
które wpłyną na poprawę ich bez-
pieczeństwa na drodze. W ramach 

wydarzenia przypomniano najważ-
niejsze zasady, jakie obowiązują 

rowerzystów w ruchu drogowym. 
Po powitaniu przez burmistrz Ko-

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Koprzywnicy  - Miejscem Przyjaznym Rowerzystom 

MGOKiS w Koprzywnicy otrzymał 
rekomendację MPR - Miejsca Przy-
jaznego Rowerzystom na Wschod-
nim Szlaku Rowerowym Green 
Velo. To jeden z wielu kroków 
promujących miasto i gminę Ko-
przywnica, jako miejsce przyjazne 
rowerzystom. 

 Miejsce Przyjazne Rowerzystom 
przy MGOK dysponuje podstawo-
wymi narzędziami do naprawy ro-
werów, jest pralka i suszarka. Ro-
werzyści mogą skorzystać z zaplecza 
kuchennego, zrobić sobie  herbatę, 
odpocząć. Przed budynkiem MGO-
KiS  jest zamontowany stojak na ro-

wery. Przy domu kultury została za-
montowana także samoobsługowa 
stacja naprawy rowerów zakupiona 
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Kielcach.  

Samoobsługowa Stacja Naprawy 
Rowerów jest przystosowana do 
użycia w przestrzeni publicznej. Za-
letą tego modelu jest niewielki roz-
miar, co umożliwia montaż niemal 
w każdym miejscu. Stacja jest wy-
posażona w podstawowe narzędzia 
umożliwiające usunięcie usterek 
oraz stacjonarną ręczną pompką. 

Uruchomienie Miejsca Przyjaznego 
Rowerzystom to pierwszy element 
projektu “Koprzywnica na week-
end”. Kolejnym  krokiem są stara-
nia o przyznanie Certyfikatu “Gmina 
Przyjazna Rowerzystom “. Certyfikat 
przyznaje  Zarząd Główny PTTK. 
Zgłoszenia i rekomendacji udzielił 
prezes tarnobrzeskiego oddziału 
PTTK, miłośnik turystyki rowerowej, 
dobrze znający  walory turystyczne  
gminy Koprzywnica.    
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Letnie Kino Plenerowe nad zalewem w Koprzywnicy 

Ciekawym pomysłem na rozpoczę-
cie sezonu wakacyjnego w 2020 
roku w Koprzywnicy stała się orga-
nizacja seansu filmowego podczas 

Letniego Kina Plenerowego. 

Bezpłatne kino plenerowe to kolej-
ny element projektu “Koprzywnica 
na Weekend”, który ma przyciągnąć 
do Koprzywnicy liczniejszą rzeszę 
turystów. Kino plenerowe to także 
propozycja dla mieszkańców Ko-
przywnicy i okolicznych miejscowo-
ści, i zaproszenie ich do spędzenia 
wieczorów na wolnym powietrzu 
oraz uczestnictwie w kinie plene-
rowym. Na widzów czeka punkt 
gastronomiczny oferujący napoje 

i przekąski. Na zmotoryzowanych 
przestronny i bezpłatny parking.

Pierwsza projekcja filmowa z pro-
dukcją ,,Buntownik z wyboru” cie-
szyła się dużym zainteresowaniem 
odbiorców. Kolejne projekcje i duża 
frekwencja widzów stały się dowo-
dem na to, że kino plenerowe nad 
zalewem to bardzo dobry pomysł 
na spędzenie czasu w otoczeniu 
piękna koprzywnickiego zalewu.

 

przywnicy Aleksandrę Klubińską, 
uczestnicy rowerowego pikniku 
stali się świadkami ratowania przez 
służby medyczne rowerzysty, który 
uległ wypadkowi. Wysłuchali także 
pogadanki o bezpiecznej jeździe ro-
werem, którą przeprowadzili funk-
cjonariusze Policji. Swoją wiedzą 
i doświadczeniem podzielili się ra-
townicy z Grupy Ratowników Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w San-
domierzu. Był także słodki i zimny 
akcent. Wszyscy uczestnicy schło-
dzili się lodami, na które zaprosiła 
Pani Burmistrz do stoiska gastrono-
micznego. Podsumowaniem akcji 
“Bezpieczne wakacje w Koprzywni-
cy” była wspólna przejażdżka rowe-
rzystów w asyście zmotoryzowanej 
policji - ścieżką przy koprzywnickim 
zalewie. 

Organizatorem wydarzenia była 
Aleksandra Klubińska, Burmistrz Ko-
przywnicy i Miejsko - Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Koprzywnicy 
oraz Zespół Placówek Oświatowych 
w Koprzywnicy. Akcję wsparli: poseł 
na Sejm RP Marek Kwitek, Woje-

wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 
Komenda Powiatowa Policji w San-
domierzu oraz Komisariat Policji 
w Koprzywnicy, Agencja Ubezpie-
czeniowa PZU - biuro w Koprzywni-
cy oraz Grupa Ratowników przy PCK 
w Sandomierzu.

W Koprzywnicy powstała sekcja nordic walking
Wszystko za sprawą pań z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Gnieszowicach, 
które wspólnie z pracownikami 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Koprzywnicy zaprosiły 
mieszkańców do powstającej sekcji 
nordic walking. 

Pieniądze na zakup niezbędnego 
sprzętu - kijów, kamizelek odblasko-
wych pochodziły ze Świętokrzyskie-
go Funduszu Lokalnego. Pierwsze 
treningi pokazały, że chętnych do 
chodzenia z kijami, wokół koprzyw-

nickiego zalewu, jak również trasa-
mi wyznaczonymi na terenie miasta 
i gminy Koprzywnica nie brakuje. 
- Ta forma aktywności aktywizuje 

niezależnie od wieku, bo ciężko jest 
zebrać grupę dzieląc mieszkańców 
na wiek. Tu mogą chodzić wszyscy. 
Młodsi i starsi. To jest aktywiza-
cja plus wspólne spędzanie czasu 

- powiedziała Katarzyna Kasińska 
prezes Koła Gospodyń Wiejskich 
w Gnieszowicach.

Krzysztof Pitra, dyrektor Miejsko - 
Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Koprzywnicy przypomina, że 
lista uczestników sekcji jest nadal 
otwarta. Zapisy przyjmowane są 
na bieżąco. Dyrektor ma także na-
dzieję, że sekcja nordic walking, bę-
dzie promowała miasto i gminę na 
sportowych zawodach i innych wy-
darzeniach o charakterze prozdro-
wotnym, a sami mieszkańcy po-
przez chodzenie z kijami poprawią 
swój stan zdrowia i stan kondycji 
fizycznej.
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Udana I Biała Niedziela w Koprzywnicy. 
Dopisali wystawcy i mieszkańcy 

 Z bezpłatnych badań i konsultacji 
medycznych oraz pielęgniarskich 
skorzystali uczestnicy Białej Niedzie-
li w Koprzywnicy, która na początku 
października 2020 roku odbyła się 
pod hasłem “Zdrowa Jesień”. Było 

to pierwsze wydarzenie zorgani-
zowane z myślą o mieszkańcach 
miasta i gminy Koprzywnica, które-
go celem była promocja, edukacja 
i propagowanie zdrowia. Pomysło-
dawca wydarzenia Burmistrz Alek-
sandra Klubińska dziękuje wszyst-
kim za udział i zapowiada, że będą 
kolejne edycje “Zdrowej Niedzieli. 

Na jeden dzień pomieszczenia Miej-
sko - Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy zamieniły 

się w Przychodnię Zdrowia. Porad 
udzielał chirurg, nefrolog i fizjote-
rapeuta. Zainteresowani skorzystali 
z bezpłatnego badania słuchu. Na 
mieszkańców czekały dyplomo-
wane pielęgniarki i studentki pie-

lęgniarstwa, któ-
re zapraszały do 
pomiaru ciśnienia 
oraz kontroli para-

mentów ciała. Wszystkie porady 
i konsultacje były bezpłatne.

O tym, jak wyeliminować cukier 
w naszej kuchni przy użyciu dostęp-
nych na rynku zamienników mówiła 
dietetyk. O profilaktyce raka piersi 
przypominały panie ze Stowarzy-
szenia Amazonek w Sandomierzu. 
Amazonki miały ze sobą fantomy, 

na których uczyły samobadania 
piersi. Do stoiska z medycyną na-
turalną zapraszali konsultanci olej-
ków eterycznych. Przed budynkiem 
Domu Kultury o zasadach udziela-
nia pierwszej pomocy mówili człon-
kowie Grupy Ratownictwa Medycz-
nego w Tarnobrzegu. 

Ze względu na pandemię i zagroże-
nia związane z COVID 
19 organizatorzy przy-
gotowali dla uczestni-
ków Białej Niedzieli 
ulotki z instrukcją po-
prawnego zakładania 
i noszenia maseczek 
oraz ulotki z instruk-
tażem mycia rąk.

Do słodko - kulinar-
nej strefy z ciastami, 

przekąskami i innymi wyrobami, 
które umiliły czas spędzony na Bia-
łej Niedzieli zaprosiły panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich w Trzykosach, 
Postronnej, Koprzywnicy, Zarze-
cza, Krzcina i Niedźwic. Dodatkiem 
były także owoce i naturalny sok 
jabłkowy.

Dzień Kobiet w Koprzywnicy z czasów PRL-u

“Z goździkiem w dłoni” pod ta-
kim hasłem Komitet Wykonawczy 
Egzekutywy Kulturalnej Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Koprzywnicy zaprosił 8 marca 
2021 roku panie z miasta i gminy 

Koprzywnica na obchody Dnia Ko-
biet z czasów PRL-u.

W ramach święta na panie cze-
kało wiele tematycznych atrakcji 
z tamtej epoki. Był symboliczny 
goździk z kryształu, upominek spod 
lady - rajstopy. Każda z pań otrzy-
mała okolicznościowy certyfikat, 
z którym zapozowała do zdjęcia na 
ściance z plakatami z epoki PRL-u. 
Było także losowanie z niespodzian-
ką, a na potrzeby losów wykorzy-
stano dawne kartki mięsne. Całość 
dopełniała muzyka i przedmioty, na 
widok których u wielu pań zakręci-
ła się łezka w oku. Ze względu na 
pandemię obchody miały bardzo 
symboliczny charakter, a wydarze-
nie zorganizowano z zachowaniem 
rygoru sanitarnego. 
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Projekt “Koprzywnica Patrzy/My - wokół Koprzywianki” realizowany 
był w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy 

od czerwca do października 2021 r. Dofinansowany był ze 
środków Muzeum Historii Polski z programu “Patriotyzm Jutra”

To projekt wokół odkrywania histo-
rii społecznej rzeki Koprzywianki, 
przepływającej m.in przez gminę 
Koprzywnica. W ramach projektu 
przeprowadziliśmy 18 wywiadów 
etnograficznych z mieszkańcami 
gminy Koprzywnicy między inny-
mi nt. dawnego korzystania z rze-
ki pod kątem prac gospodarczych 
(czerpanie wody, pojenie zwierząt, 
moczenie lnu, pukanie prania), re-
kreacyjnym (pikniki, kąpiele, zaba-
wy zimowe), zwyczajów (rzucanie 
wianków, obmywanie się wodą 
z rzeki w Wielką Sobotę itp.), a tak-
że wspomnień związanych z prze-
kopem i regulacją rzeki, która miała 
miejsce w latach 30. XX wieku i za-
kończyła się oficjalnym przekiero-
waniem rzeki do nowego koryta na 
wysokości Koprzywnicy i Zarzecza 
w 1938 roku. Przekop rzeki prze-
sunął jej bieg i ujście - obecnie Ko-
przywianka wpada do Wisły nieda-
leko Sandomierza, kiedyś kończyła 
swój bieg między wsiami Kamieniec 
a Bogoria Skotnicka. Regulacja rzeki 
związana była jej wylewami na tere-
nach nadwiślańskich oraz była częś-
cią inwestycji w ramach COP, które 
realizowano na tym terenie w la-
tach 30. (np. obwałowana została 
też Wisła). Podczas projektu uważ-

niej przyjrzeliśmy się też młyńskiej 
historii rzeki Koprzywianki,  przy-
glądając się infrastrukturze, która 
towarzyszyła młynom (młynówki, 
zastawy, stawidła).

Obecnie na tej rzece nie działa już 
żaden młyn wodny, niemniej nie-
gdyś było ich tu bardzo dużo i na 
terenie obecnej gminy Koprzywnica 
przed wojną działało aż 5 młynów 
(!). Do dnia dzisiejszego zachowały 
się dwa (nieczynne): w Trzykosach 
i Koprzywnicy. Dzięki uprzejmości 
właścicielki młyna w Trzykosach 
mieliśmy okazję go zwiedzić też 
w środku. Podczas projektu bada-
liśmy też tereny dawnego koryta 
rzeki Koprzywianki, którego ślady 
są dobrze widoczne w przestrzeni 
Koprzywnicy - razem z pracownika-
mi domu kultury, a także członkami 
grupy Eksploracyjno-Historycznej 
WISŁA eksplorowaliśmy ten teren 
szukając m.in. dokładnego miej-

sca “skręcenia” rzeki do nowego 
koryta, sprawdzaliśmy jak róż-
ni się rzeka w charakterze przed 

i po regulacji. Dawnym (obecnie 
wyschniętym) korytem rzeki Ko-
przywianki przeszliśmy się też 12 
września w ramach spaceru dla 
mieszkańców gminy  Koprzywnica 
oraz dla grupy nordic walking. Wy-
wiady i zebrane od mieszkańców 
skany archiwalnych zdjęć posłużyły 
nam do zaprojektowania trzech tab-
lic edukacyjnych nt. rzeki  Koprzy-
wianki (opracowanie zrealizował dla 
nas Dariusz Krajewski), a także po-
zwoliły pozaznaczać na stworzonej 
wspólnie z kartografem Kamilem 
Nieściorukiem oraz graficzką Doro-
tą Kraft mapie rzeki Koprzywianki 
- ważne dla mieszkańców miejsca. 
Wielkoformatowa mapa, która za-
wisła przy zalewie w Koprzywnicy, 
pokazuje nam rzekę od źródeł aż do 
jej obecnego ujścia.

We wrześniu na podstawie zebra-
nych informacji przeprowadziliśmy 
szereg warsztatów dla uczniów 
szkół podstawowych - w Gnieszo-
wicach, Niedźwicach i Koprzywnicy.

Opracowane zostały również trzy 
trasy pieszo-rowerowe wokół rzeki 
Koprzywianki: trasa do jej źródła, 
trasa wokół koprzywnickich młynów 
oraz trasa wokół dawnego koryta 
i regulacji rzeki.

Dla mieszkańców zaangażowanych 
w projekt przygotowane zostały 
emaliowane przypinki ze znakiem 
“rzeka Koprzywianka”, które rozda-
waliśmy też podczas podsumowa-
nia. 23 września w domu kultury 
w Koprzywnicy. 

Koprzywnica Patrzy/My to seria 
projektów skupionych wokół histo-
rii Miasta i Gminy Koprzywnica, któ-
re od 2016r. ewoluują i rokrocznie 
odkrywane są nowe historie oko-
licznych miejscowości. Do tej pory 
w ramach ww. zadania mieszkańcy 
poznali historię: Koprzywnicy, Gnie-
szowic, Cegielni, Beszyc, Krzcina 
oraz Błonia.

młyn w Koprzywnicy podczas  
niemieckiej okupacji przed zniszczeniem

Widok z kładki na spalonym moście  
- na Koprzywiankę w sztucznym korycie
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W Koprzywnicy na Rynku czytano 
„Balladynę”Juliusza Słowackiego 

W pięknych okolicznościach przy-
rody, w plenerze Rynku w Koprzyw-

nicy 16 września 2020 roku odbyło 
się wspólne czytanie “Balladyny” 
Juliusza Słowackiego. To właśnie ten 
dramat został wybrany na dziewiątą 

edycję Narodowego Czytania.

Z zaproszenia Miejsko - Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Koprzywni-
cy skorzystało kilkanascie osób. To 
przedstawiciele placówek oświato-

wych, urzędu miasta, ośrodka kul-
tury, radni, emerytowani nauczy-
ciele i mieszkańcy, którzy wcielili się 
w bohaterów dramatu przypomnia-
nych w kilku scenach. W nawiązaniu 
do tematyki czytanego utworu na 
stole pojawiły się maliny i jesienne 
wrzosy. 

Akcję wspólnego czytania przygo-
towali i koordynowali pracownicy 
Miejsko - Gminneg Ośrodka Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy. 

Wspólne czytanie “Balladyny” 
zakończył słodki  poczęstunek 
w plenerze. 

Koprzywnica pełna skarbów. Udana akcja eksploracyjna w Koprzywnicy 
Wakacyjne poszukiwanie skarbów 
czyli “Akcja eksploracja” pod takim 
hasłem w Koprzywnicy zorganzio-
wano już dwukrotnie akcję poszu-
kiwania skarbów. O tym, że koprzy-
wnicka ziemia kryje wiele 
pozostałości z dawnych lat 
przekonali się uczestnicy ple-
nerowych pikników. 

Na I wakacyjne poszukiwanie skar-
bów zaprosił Miejsko - Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzy-
wnicy wspólnie ze Świętokrzyską 
Grupą Eksploracyjną w 2020 roku 
. Za namową grupy inicjatywnej 
Krzysztofa Pitry, Romana Szaro, 
Mariusza Woźniaka oraz Szymona 
Wiącka do akcji włączyli się także 

przedstawiciele firmy SAPER No-
men - Logistyka. Pieczę nad poszu-
kującymi sprawowali wykwalifiko-
wani poszukiwacze, także saperzy, 
którzy udzielali rad i chętnie dzielili 

się swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Piknik przyniósł 
uczestnikom wiele wrażeń. 
Nad zalewem było stoisko, 

na którym eksploratorzy zaprezen-
towali odnalezione przez siebie 
przedmioty, zarówno te współ-
czesne, jak i te z czasów II wojny 
światowej. Były także poszukiwa-
nia skarbów, które odbyły się na 
dwóch terenach. Nad zalewem oraz 
na jednej z prywatnych działek. Dla 
młodszych uczestników przygoto-

wano stoisko animacyjne, na któ-
rym zabawy także nawiązywały do 
poszukiwania skarbów. Każdy zna-
lazł coś dla siebie interesującego. 
Uczestnicy kilkugodzinnej zabawy 
otrzymali pamiątkowe przypinki, 
a ci najbardziej aktywni nagrody. 
Kilkugodzinną zabawę zakończyło 
wspólne ognisko.
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Druga edycja pikniku odbyła się 
w sierpniu tego roku. Teren przy 
koprzywnickim zalewie na kilka go-
dzin zamienił się w miejsce, w któ-
rym stanęły namioty z wystawą 
artefaktów i militariów. Nad mniej-
szym zbiornikiem i na placu zabaw 
dla najmłodszych przygotowano po-
szukiwanie skarbów. Z myślą o bar-
dziej zaawansowanych zorganizo-
wano dwie grupy, które pod okiem 

fachowców ze specjalistycznym 
sprzętem wyruszyły w teren. Był 
pokaz sprzętu do eksploracji i stre-
fa konkursowa dla najmłodszych. 
Na małą rekonstrukcję zaprosiła 
Grupa Rekonstrukcyjno - Historycz-
na imienia Wojciecha Lisa z Mielca. 
Do swoich stoisk zachęcali teryto-
rialsi, Grupa Motocyklowa Pinokia, 
Jednostka Strzelecka 2002 z Tarno-
brzega. Oprócz wystawy sprzętu 

wojskowego i artefaktów pojawił 
się Klub Krótkofalowców z Miel-
ca. Na pikniku dostępny był także 
punkt informacyjny na temat szcze-
pień przeciwko COVID 19. Podczas 
trwania pikniku prowadzono zbiór-
kę na rzecz chorego Bartusia Przy-
chodzkiego z Sandomierza, który 
walczy z SMA - rdzeniowym zani-
kiem mięśni.

Miejsko-Gminne Mikołajki z niespodziankami
Święty Mikołaj  nie zapomina 
o najmłodszych mieszkańcach na-
szej gminy. Dzięki zaangażowaniu 
pomocników św. Mikołaja Bur-
mistrz Aleksandry Klubińskiej oraz 
elfów, dzieci z terenu Miasta i Gmi-
ny Koprzywnica mogły spotkać się 
z prawdziwym - Św. Mikołajem. 
Spotkanie umilił teatralny spektakl 
i wspólne zabawy. Każdy uczestnik 
otrzymał prezent niespodziankę. 

Koprzywnicka Orkiestra Jurka Owsiaka zagrała na 
rekord! Dziękujemy za wsparcie i zapełnianie puszek!

W ramach 29. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy na terenie 
miasta i gminy Koprzywnica pienią-
dze zbierano do 13 puszek kwestar-
skich oraz 4 stacjonarnych - zebra-

no imponującą kwotę: 15 tysięcy 
880,90 oraz 18 tysięcy 827,76 w au-
kcjach ALLEGRO oraz 800 złotych 
w wirtualnej puszce- eskarbonce- 
co daje łączną deklarowaną kwotę 
35 tysięcy 508 złotych 66 groszy. 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Koprzy-
wnica pokazali, że mimo trudnych 
czasów, w jakich przyszło nam żyć 
z powodu pandemii, potrafią się 
dzielić i wspierać tak szczytną akcję 

jaką jest Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. 

Bardzo dziękuję wszyst-
kim osobom, które nawet 
w najmniejszym stopniu 
przyczyniły się do tego, że 
podczas 29. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy Koprzywnica zagrała na re-
kord i zebrała 35 tysięcy 508 złotych 
66 groszy - powiedziała Aleksandra 
Klubińska Burmistrz Miasta i Gminy 
Koprzywnica.

Podczas 28. Finału WOŚP sztabow-

cy zebrali 28 tysięcy 894 złotych 
93 grosze. Wielka Orkiestra Jurka 
Owsiaka do Koprzywnicy wróciła 
po kilku latach przerwy, a zebrana 
kwota w 2020 roku, była trzykrotnie 
większa od tej, jaką udało się zebrać 
ostatnim razem.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy – zakres 
działania oraz formy świadczonej pomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-
przywnicy działa od 1 kwietnia 1990 
roku. Instytucja została powołana 
Uchwałą Gminnej Rady Narodowej 
w Koprzywnicy. Od tego czasu wie-
le się zmieniło jeśli chodzi o refor-
mę pomocy społecznej i nie tylko, 
bo na przestrzeni lat zmieniała się 
kadra, kierownicy ale jedno z pew-

nością zostanie takie samo czyli 
chęć niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi. 

Pomoc społeczna jest to szerokie 
pojęcie obejmujące zaspokajanie 
niezbędnych potrzeb życiowych 
osób najbardziej potrzebujących, 
zapobieganie trudnym sytuacjom 
rodzinnym, wsparcie finansowe, 
rzeczowe, oraz świadczenie różnego 
rodzaju usług. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Koprzywnicy można uzyskać 
wsparcie w postaci specjalistycz-
nych usług opiekuńczych, zwykłych 
usług opiekuńczych, szeroko rozu-
mianej pracy socjalnej, wsparcie fi-
nansowe, pomoc asystenta rodziny, 

pomoc żywnościową, stypendia so-
cjalne i wiele innych wynikających 
z ustawy o pomocy społecznej czy 
świadczeń rodzinnych. 

W strukturach działa zespół inter-
dyscyplinarny, który skupia się na 
podejmowaniu działań mających 
na celu ochronę osób doznających 
przemocy w rodzinie w tym realiza-
cją procedury niebieskiej karty. 

Pracownicy nieustanie podnoszą 
swoje kwalifikacje zawodowe, aby 
jak najlepiej wykonywać pracę na 
rzecz drugiego człowieka. W przy-
szłym roku 2022 planowane jest 
rozszerzenie wachlarza świadczo-
nych usług na rzecz mieszkańców 
gminy. Ośrodek podjął starania 
o dofinansowanie takich działań 
jak wprowadzenie usługi opieki wy-
tchnieniowej dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych oraz stanowi-
sko asystenta osoby niepełnospraw-
nej przeznaczane dla podopiecz-
nych ze szczególnymi potrzebami. 
W strukturach Ośrodka funkcjonu-
ją również Świetlice Środowiskowe 

w miejscowości Ciszyca, Postronna, 
Gnieszowice oraz Krzcin. Placówki 
świadczą usług na rzecz dzieci i mło-
dzieży z terenów wiejskich Gminy 
Koprzywnica. 

Pomoc społeczna ma różne obli-
cza od małych sukcesów, po zwąt-
pienia ludzkie, porażki, podnosze-
nie się z upadków życiowych, łzy, 
śmiech, wzruszenie, współczucie, 
lęk i strach o drugiego człowieka, 
szukanie nieustająco najlepszych 
rozwiązań, poczucie odpowiedzial-
ności, empatyczne podejście do 
drugiego człowieka. 

Jak pisał ks. Mieczysław Maliński 
„Miarą twojego człowieczeństwa 
jest wielkość twojej troski o dru-
giego człowieka” – wielkość tro-
ski o losy innych jest priorytetem 
w działaniu każdego pracownika 
OPS-u. 

Rodzinne stacje wsparcia – to nowa forma wsparcia 
rodzin z terenów wiejskich gminy Koprzywnica

Na terenie Gminy Koprzywnica 
w miejscowości Postronna, Gnie-
szowice, Krzcin oraz Ciszyca po-
wstały świetlice środowiskowe 
w ramach wniosku o dofinansowa-
nie projektu Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Święto-
krzyskiego 2014 -2020 Europejski 
Fundusz Społeczny. 

Głównym założeniem tego przed-
sięwzięcia jest przygotowanie dzieci 
i młodzieży do samodzielnego życia, 
kształtowania właściwych postaw 
społecznych poprzez objęcie ich 
w czasie wolnym od zajęć szkolnych 
opieką oraz zajęciami edukacyjnymi 
i profilaktycznymi. 

Z zajęć mogą skorzystać dzieci i mło-
dzież od 6 do 16 roku życia. Oferta 
obejmuje wachlarz interesujących 

warsztatów, które pozwolą wycho-
wankom rozwinąć swoje pasje, za-
interesowania oraz talenty. Zosta-
ną zorganizowane specjalistyczne 
zajęcia z języka angielskiego, ma-
tematyki, robotyki, informatyki, 
zajęcia kulinarne oraz artystyczno 
– muzyczne. Z pewnością atrakcji 
nie zabraknie. Rodzice oraz dzieci 
będą mogli skorzystać z usług psy-
chologa oraz pedagoga, natomiast 
wychowawcy zapewnią codzienną 
opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji 
oraz zorganizują atrakcyjne formy 
spędzania czasu wolnego. 

W ramach otrzymanych środków 
finansowych budynki przeznaczone 
na świetlice zostały wyremontowa-
ne oraz wyposażone w niezbędny 
sprzęt komputerowy, multimedial-
ny, meble, sprzęt AGD, gry, pomo-

ce naukowe, materiały plastyczne 
i wiele innych które z pewnością 
ucieszą wychowanków. 

Prace remontowe w Postronnej 
objęły wykonanie nowej łazien-
ki, montaż zbiornika bezodpły-
wowego instalacji kanalizacyjnej 
oraz wydzielenie pomieszczenia 
na kotłownię. W Ciszycy zainstalo-
wano centralne ogrzewanie wraz 
z kotłownią gazową, nowe łazien-
ki dostosowane dla osób niepeł-
nosprawnych, położono glazurę, 
przeprowadzono reprofilację ubyt-
ków na ścianach oraz malowanie 
pomieszczeń. W Budynku świetlicy 
w Gnieszowicach prace objęły ocie-
plenie stropu na całości budynku, 
reprofilację ścian i malowanie na 
pierwszym piętrze, zamontowano 
nowe oprawy oświetleniowe oraz 



dokonano naprawy instalacji elek-
trycznej. W Krzcinie prace dotyczyły 
remontu kuchni, położenia glazury, 
reprofilacji ścian wraz z malowa-
niem w czterech pomieszczeniach, 
wymieniono stolarkę okienną na 
parterze budynku, zamontowano 
instalację centralnego ogrzewa-

nia wraz z wykonaniem kotłowni 
gazowej. 

Całkowita wartość projektu wynio-
sła 2 092 395,33 zł. Gmina otrzy-
mała dofinansowanie na kwotę 
1 880 715,33 zł. 

Świetlice będą otwarte od ponie-
działku do piątku w godz. od 15.00 
do 19.00. Rodzice mogą dokonać 
zapisu dzieci w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Koprzywnicy. 

Projekt będzie realizowany do 
czerwca 2023 roku. 

Ciszyca Gnieszowice Krzcin Postronna



WAŻNE TELEFONY
• Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112

• Komisariat Policji w Koprzywnicy - tel. 47 804 13 63 tel. 47 804 14 49 e-mail: koprzywnica@ki.policja.
gov.pl

• Komenda Miejska Policji w Sandomierzu 997 lub tel. 47 804 12 05 

• Państwowa Straż Pożarna 998 

• Pogotowie Ratunkowe 999 

• Pogotowie Energetyczne 991 

• Pogotowie Gazowe 992 

• Telefon Zaufania 0 800 559 975

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy (15) 847 70 42 

• Pracownicy socjalni: tel. (15) 847 70 41 / (15) 847 70 69

• Dział świadczeń rodzinnych: tel. (15) 847 70 52

Kościoły i parafie
Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana - tel. 15 847 62 02

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej tel. 15 641 62 98

Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
ul.11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, tel. 15 847 70 40

Godziny pracy urzędu:

Od poniedziałku do piątku - od 7.30 do 15.30

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/Koprzywnica, Nr konta 67 8517 0007 0080 0000 2639 0004

Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy czwartek 
w godz. od 12:00 do 14:00

Ośrodki Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” tel. 15 847 61 14 

Rokitek. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej tel.15 847 71 73

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Koprzywnica tel. 15 847 70 30

Panorama Koprzywnicka
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