
 

WSZYSTKIE PROJEKTY REALIZOWANE W MGOKiS W KOPRZYWNICY 

 

Lp. Tytuł projektu  Źródło finansowania i 

okres realizacji 

Liczba i rodzaj 

uczestników 

Cel projektu  Główne zadania i rezultaty Całkowita 

wartość 

projektu/dotacja  

27. Latająca Akademia 

Edukacji 

Cyfrowej/projekt w 

partnerstwie z 

Chorągwią Kielecką 

ZHP 

Fundusze Europejskie 

Polska Cyfrowa 

90  Podnoszenie kompetencji 

cyfrowych osób powyżej 18 

roku życia 

Rekrutacja uczestników projektu  

do 9 grup;  

grupa 18-34 ilość 2 

grupa 35-43 ilość 3 

grupa 44-65 ilość 3 

grupa 65+     ilość 1 

- 

26. Koprzywnica/ 

Odkrywamy 

Muzeum Historii Polski/ 

Program Niepodległa 

01.09.2017-30.11.2017  

Młodzież  

(4 klasy 

szkolne), 

dorośli, 

seniorzy 

Upowszechnianie i 

popularyzacja lokalnej 

historii poprzez zebranie 

historii od mieszkańców 

 o raz stworzenie gry 

historycznej tyczącej się lat 

1920-1939 

Stworzenie gry terenowej dla 

młodzieży z elementami związanymi  

z odzyskaniem niepodległości, 

wzmocnienie lokalnej tożsamości, 

odkrywanie przeszłości poprzez 

spojrzenia na archiwalia 

12 710,00 

 

10 800,00 

25. Młodzi&Kreatywni/w 

partnerstwie ze 

stowarzyszeniem 

Qlturalnia.pl 

Urząd Marszałkowski 

Woj. Świętokrzyskiego 

14.08.2017-31.12.2017 

Młodzież lat 13-

23, ich rodziny 

mieszkańcy 

Koprzywnicy 

Zorganizowanie konkursu 

na młodzieżowe inicjatywy 

lokalne i wybór 4 

najciekawszych, 

odkrywanie i rozwijanie 

potencjału kulturowego  

w grupach nieaktywnych 

Przeprowadzenie konkursu na 

najciekawsze młodzieżowe inicjatywy 

lokalne, nowe odkrycia dla kultury, 

bezpieczne i aktywne spędzanie 

wolnego czasu przez młodzież 

6000,00 

 

5 000,00 

24. Odnowa Wsi 

Świętokrzyskiej 2017r. 

,,Przebudowa strefy 

wejścia do budynku 

Urząd Marszałkowski 

Woj. Świętokrzyskiego 

01. 07.2017-31.10.2017 

Mieszkańcy 

Koprzywnicy, 

uczestnicy zajęć 

w dk 

Poprawa bezpieczeństwa 

osób korzystających  

z oferty koprzywnickiego 

domu kultury 

Zostanie wykonana przebudowa strefy 

wejścia do budynku MGOKiS  

w Koprzywnicy: 

18 449,40 

 

 

10 000,00 



Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu 

w Koprzywnicy”./w 

partnerstwie z Gmina 

Koprzywnica, 

stowarzyszeniem 

Qlturalnia.pl 

 

- Przebudowa schodów (o łącznej 

powierzchni 20,9 m²). Rozebranie 

posadzek z płytek i zastąpienie ich nową 

okładziną z płytek kamionkowych „Gres” 

antypoślizgowy na zaprawach klejowych;- 

Ocieplenie murków oporowych schodów 

(o powierzchni 9 m²) płytami 

styropianowymi, nowa otynkowana, 

pomalowana elewacja ; Wykonanie 

metalowej konstrukcji daszku 

dwuspadowego (o wymiarach 3m.x3,5 m, 

o powierzchni 10,5 m²). 

 

23. Koprzywnica  

Patrzy/My 

Muzeum Historii Polski 

2016 

20.04.2016-15.08.2016 

Ok.300 

aktywnych i 

biernych 

uczestników 

 

 

 

Zebranie archiwalnych 

zdjęć z terenu gminy 

Koprzywnica 

 i wykorzystanie ich do 

pracy warsztatowej z 

młodzieżą 14-18 lat 

Zebranie ok. 1tyś archiwalnych zdjęć, 

przeprowadzenie cyklicznych 

warsztatów wokół fotografii 

archiwalnej i współczesnej, spotkania, 

rozmowy z mieszkańcami 

Koprzywnicy dot. zdjęć i historii 

rodzinnych, opracowanie i wydruk 16 

szt. wielkoformatowych zdjęć.  

16 793,00 

 

15 000,00 

22. Bajkowania łączące 

pokolenia/w partnerstwie 

z grupą nieformalną 

rodziców 

Działaj Lokalnie 2016 

04.07.2016-31.12.2016 

Dzieci ok. 30 

osób, ich 

rodzice albo 

opiekunowie 

Zachęcenie rodzin z 

dziećmi do wspólnego 

spędzania sobotnich 

poranków. 

Organizacja 5 cyklicznych sobotnich 

spotkań. Realizacja 5 nowatorskich 

animacji według autorskich 

scenariuszy. Zainspirowanie rodzin  

z dziećmi do kreatywnego spędzania 

czasu wolnego. 

 

3 600,00 

21. ,,Jesień pełna pogody 

czyli sposób na czas 

klimontowskich i 

koprzywnickich 

seniorów”/projekt 

Program ASOS 2014-

2020 ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 

01.06.2016 -31.12.2016 

40 osób z grupy 

wiekowej 60+, 

10 

młodzieżowych 

wolontariuszy 

Zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu seniorów w 

wieku 60+ poprzez 

zaangażowanie ich  

z pomocą wolontariuszy  

Powołanie dwóch Klubów Seniora w 

Koprzywnicy i Klimontowie. Szkolenie 

wolontariuszy, organizacja: warsztatów 

rękodzieła artystycznego, warsztatów 

kulinarnych, wycieczki edukacyjno- 

59 138,00 



partnerski z Domem 

Zakonnym 

Zgromadzenia Sióstr 

Najświętszego Imienia 

Jezus w Klimontowie 

w działania społeczno-

edukacyjne, artystyczno-

kulturowe i sportowo-

rekreacyjne służące 

pogłębianiu dialogu 

międzypokoleniowego 

dwóch Klubów na terenie 

gminy Koprzywnica  

i Klimontów. 

krajoznawcze, fizjoterapeutyczno-

ruchowe, podsumowanie projektu-

prezentacja lokalnych tradycji 

bożonarodzeniowych 

20. Myślenie strategiczne, 

zespołowe budowanie 

planów rozwoju 

instytucji 

kultury./projekt w 

partnerstwie z 

Ośrodkiem Kształcenia 

zawodowego w 

Sandomierzu 

Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy 

Finansowanie 

działań 

obejmujących 

kształcenie 

ustawiczne 

pracowników 

MGOKiS 

Podniesienie kwalifikacji 

kadry kultury oraz wzrost 

kompetencji pracowników. 

Pomoc w opracowaniu strategii 

rozwoju dla MGOKiS z zastosowaniem 

warsztatów dla kadry DK, wzmocnienie 

współpracy między pracownikami 

4 950,00 

19. Z kulturą za pan brat - 

Dom Kultury + 

Inicjatywy lokalne 2015 

Źródło: Narodowe 

Centrum Kultury 

 

I cz. 

16.02-30.06.2015 

II cz.  

31.07.- 02.12.2015 

Mieszkańcy 

gminy 

Koprzywnica 

(głównie 6 

sołectw), 

młodzież 

gimnazjalna i 

licealna 

 

odbiorcy 

pośredni: ok. 

1000 osób 

Zdiagnozowanie potrzeb 

społeczności lokalnej  

z terenu miasta i gminy 

Koprzywnica i określenie 

ich potrzeb kulturalnych;  

odkrywanie i rozwijanie 

potencjału kulturowego  

w grupach nieaktywnych, 

wycofanych z życia 

społeczno-kulturowego; 

rozszerzenie współpracy 

ośrodka kultury z 

mieszkańcami; zachęcenie 

mieszkańców do twórczego 

życie; próba wyrobienia  

w ludziach zmysłu 

Diagnoza społeczna 6 sołectw 

 

 

Przewidywane rezultaty: 

Rozpoznanie potencjału i potrzeb 

kulturalnych mieszkańców miasta 

Koprzywnica i 15 sołectw; poznanie 

zasobów społecznych w dziedzinie 

kultury, sztuki, pracy społecznej; 

umacnianie więzi i poszerzanie relacji 

na linii ośrodek kultury-mieszkańcy. 

Traktowanie ośrodka kultury jako 

miejsca otwartego dla mieszkańców; 

odkrycie dla kultury, dla sztuki 

twórczych jednostek; zwiększenie min. 

120 mieszkańców zaangażowanych w 

8 000, 00+ 

23 200, 00 

Suma-31 200,00 

 

 

Dofinansowanie  

30 000,00 



organizacyjnego 

 i nabywanie umiejętności 

organizacyjnych; 

dowartościowanie ludzi 

zagrożonych ubóstwem, 

wykluczonych społecznie, 

niepełnosprawnych po 

przez uczestnictwo w 

kulturze; integracja 

społeczna. 

życie społeczno-kulturalne; włączenie 

w życie społeczno-kulturowe ludzi 

nieaktywnych; utrwalenie więzi 

międzyludzkich i 

międzypokoleniowych. 

18. „Życia mała garść”-

Równać Szanse -2014 

Źródło: Polsko-

Amerykańska Fundacja 

Wolności Równać 

Szanse 2014 

 

01.02- 31.08.2015r 

Odbiorcy 

bezpośredni:  

Młodzież 13-19 

lat; 13 osób, 

 

odbiorcy 

pośredni:  

150 osób 

Powstanie grupy taneczno-

teatralnej, przygotowanie 

spektaklu muzycznego 

Cykliczne warsztaty taneczne  

i wokalne. 

Wyjazd integracyjny grupy na spektakl.  

Cykliczne spotkania integracyjno-

projektowe. Premiera spektaklu oraz 

prezentacja „na zewnątrz”.  

 

Przewidywane rezultaty: 

Budowanie umiejętności pracy w 

zespole; podniesienie poziomu 

autoprezentacji i odnajdywania się przed 

szerszą publicznością, samodyscypliny;  

Dofinansowanie  

7 500,00 

17. Zakup instrumentów 

dętych oraz 

perkusyjnych dla MOD 

działającej przy 

MGOKiS w 

Koprzywnicy 

Źródło: PROW 2007-

2013 

 

22.09.2014 

15.12.2014 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

muzycy MOD 

(20 osób), 

 

 

odbiorcy 

pośredni ok. 

100 osób 

Doposażenie MOD 

działającej przy MGOKiS 

w Koprzywnicy: -zakup 12 

instrumentów, - organizacja  

trzymiesięcznych 

warsztatów muzycznych, -

przygotowanie 1koncertu 

finałowego 

Zakup 12 sztuk instrumentów (dętych 

 i perkusyjnych); przeprowadzenie 

otwartych i indywidualnych warsztatów 

muzycznych; 

 

Przewidywane rezultaty: 

Pozyskanie nowych 6 osób - badanie na 

podstawie list obecności; poprawa 

umiejętności gry na instrumentach 

dętych i perkusyjnych; aktywizacja 

środowiska poprzez udział w próbach  

i obecność na koncertach; poprawa 

24 607,55 

 

Dofinansowanie 

16 564,78 
 



wizerunku orkiestry; 

16. Szlak przydrożnych 

świadków przeszłości w 

gminie Koprzywnica 

Źródło: PROW 2007-

2013 

 

16.05.2014 

15.09.2014 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

mieszkańcy 

miejscowości z 

terenu gminy 

 

 

odbiorcy 

pośredni ok. 

1000 osób  

Opracowanie i druk albumu 

pn. ,,Szlak przydrożnych 

świadków przeszłości  

w gminie Koprzywnica”-  

Wydanie książki -album „Przydrożni 

świadkowie przeszłości w gminie 

Koprzywnica”;  

 

Przewidywane rezultaty: 

Powstanie dokumentacji fotograficznej  

niezbędnej do publikacji (kaplice, 

figury, krzyże przydrożne, pomniki 

oraz  

obrzędów, zwyczajów, uroczystości 

przy wybranych elementach 

architektury sakralnej i świeckiej) 

34 889,00 

 

Dofinansowanie 

22 035,23 

15. Utworzenie i 

wyposażenie grupy 

mażoretek przy 

MGOKiS w 

Koprzywnicy 

Źródło: PROW 2007-

2013 

 

01.06.2012 

16.05.2014 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

20 osób 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

100 osób 

 

 

Powstanie grupy mażoretek 

(20 osób) przy MGOKiS  

w Koprzywnicy 

Wyposażenie grupy w 20 kompletów 

strojów (furażerka, sukienka, 

rękawiczki, marynarka), butów  

i pałeczek; stworzenie garderoby do 

przechowywania strojów i dodatków; 

zorganizowanie warsztatów dla 

mażoretek;  

 

Przewidywane rezultaty: 

Powstanie oraz wyposażenie 1 grupy 

mażoretkowej składającej się z 20 osób 

oraz stworzenie garderoby. 

33 228,35 

 

Dofinansowanie 

24 453,84 

14. Utworzenie i 

wyposażenie grupy 

„Koprzywnicki Teatr 

Ognia” 

Źródło: Polsko-

Amerykańska Fundacja 

Wolności Równać 

Szanse 2013 

 

01.01.2014 

31.07.2014 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

Młodzież 13-19 

lat – 8 osób 

 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

200 osób 

-Powstanie grupy ,,Flame” 

- organizacja 

dwutygodniowych 

warsztatów 

- cykliczne zajęcia  

z trenerem 4 spotkania w 

m-c/ przez 6 m-cy 

- organizacja kuligu-

spotkania integracyjnego 

Stworzenie grupy kreatywnej 

artystycznie w dziedzinie teatru ognia; 

cotygodniowe spotkania grupy 

połączone z warsztatami; cykliczne 

zajęcia ruchowe; wyjazd integracyjny 

na przedstawienie teatralne; 

 

Przewidywane rezultaty: 

Wzrost poczucia własnej wartości przez 

8 840,00 

 

Dofinansowanie 

6 700,00 



 - wyjazd do teatru 

- świętowanie projektu-

ognisko 

-występ finałowy 

3 spotkania 

odbiorców projektu; kształcenie 

umiejętności pracy w grupie; 

odnajdywanie się w nowych rolach 

13. Sacro - turystyczny szlak 

pątniczy Koprzywnica 

Sulisławice 

Źródło: PROW 2007-

2013 

 

26.06.2011 

22.10.2013 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

9 rzeźbiarzi, 1 

komisarz 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

200 osób 

 

 

Powstanie szlaku 

turystycznego, 

posadowienie na nim 9 

rzeźb wraz z 

zagospodarowaniem terenu. 

Zorganizowanie pleneru 

rzeźbiarskiego;  powstanie 9 rzeźb; 

zagospodarowanie terenu wokół rzeźb; 

wydanie publikacji i ulotki; 

 

 

Przewidywane rezultaty: 

Powstanie szlaku pątniczego  

i zagospodarowanie terenu wokół; 

powstanie publikacji i ulotki 

promującej; poprawa estetyki w ocenie  

mieszkańców;  

28 222,49 

 

Dofinansowanie 

18 154,84 

12. Remont i wyposażenie 

sali widowiskowej w 

MGOKiS w 

Koprzywnicy 

Źródło: PROW 2007-

2013 

 

28.06.2011 

30.04.2012 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

kadra i 

pracownicy 

domu kultury 

 

 

odbiorcy 

pośredni ok:  

300 osób 

 

Remont sali widowiskowej 

w DK wraz z jej 

doposażeniem 

Wyposażenie i remont sali 

widowiskowej w domu kultury;  

 

Przewidywane rezultaty: 

wyposażenie sali w sprzęt niezbędny do 

prowadzenia konferencji, spotkań 

promujących kulturę, szkoleń; 

zamontowanie 1 scena na stałe. Będzie 

to jedyne takie miejsce w całej gminie 

skupiające wiele osób i umożliwiające 

organizację wydarzeń kulturalnych.  

Rezultatem projektu będzie możliwość 

realizacji wydarzeń kulturalnych przez 

inne podmioty realizujące działania 

kulturowo-społeczne.  

33 749,02 

 

Dofinansowanie 

20 620,53 

11. Poprawa stanu 

infrastruktury społecznej 

Źródło: PROW 2007-2013 

 
Odbiorcy 

bezpośredni: 

Wybudowanie dwóch 

świetlic wiejskich w 

Powstanie świetlic wiejskich  

w miejscowościach Dmosice i Beszyce 

643 067,51 

 



na terenie gminy 

Koprzywnica poprzez 

budowę świetlic 

wiejskich w 

miejscowościach 

Dmosice i Beszyce wraz 

z  zagospodarowaniem 

terenu 

 

04.08.2009 

30.12.2010 

mieszkańcy 

Dmosic i 

Beszyc 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

1000 osób 

miejscowościach Dmosice  

i Beszyce wraz  

z zagospodarowaniem 

terenu 

oraz zagospodarowanie terenu; 

 

Przewidywane rezultaty: 

poprawa funkcjonowania miejscowości 

poprzez udostępnienie budynku; 

zagospodarowanie i stworzenie miejsca 

spotkań 

Dofinansowanie 

396 380,00 

10. Musicalowe Tournee po 

wsiach dookoła 

Źródło: Młodzież w 

Działaniu 

 

01.09.2009 

30.06.2010 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

50osób 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

1000 osób 

-zorganizowanie obozu 

warsztatowego (taneczno-

wokalnego) dla młodzieży 

do Krynicy Zdrój (25 os.) 

-wyjazd grupy do teatru  

w Rzeszowie  

im. W. Siemaszkowej  

na musical pt.  

„Nic nie może wiecznie 

trwać” (27 os.) 

Przygotowanie musicalu przez 

młodzież projektową; zorganizowanie 

obozu taneczno-wokalnego, organizacja 

warsztatów tanecznych i wokalnych;  

 

Przewidywane rezultaty: 

powstanie grupy projektowej, 

umiejętność pracy w grupie, wyjazd 

szkoleniowy na obóz, wyjazd na 

spektakl,  

4771,81 

9. Zagospodarowanie 

terenów zielonych w 

miejscowościach 

Dmosice, Beszyce, 

Sośniczany i Błonie 

Źródło: Działaj lokalnie 

2011 

 

 

01.08.2011 

30.12.2011 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

członkowie 

KGW Dmosice, 

Beszyce, 

Błonie, 

Sośniczany  

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

2000-3000 osób 

-założenie od podstaw 2 

ogrodów ozdobnych wokół 

świetlic wiejskich  

w Dmosicach i Beszycach, 

- uzupełnienie nasadzeń 

drzewostanu w 

zabytkowym parku 

podworskim w Błoniu, 

- uzupełnienie nasadzeń 

roślinnych na terenie 

rekreacyjno-sportowym  

w Sośniczanach 

Stworzenie przestrzeni publicznej – 

obszarów zieleni służących rekreacji, 

wypoczynkowi, i integracji społecznej 

poprzez wybranie miejsc  

o szczególnym znaczeniu w danej 

miejscowości 

 

 

Przewidywane rezultaty: 

aktywizowanie lokalnej społeczności  

z 4 solectw; zmiana wizerunku 

miejscowości, integracja społeczeństwa 

7483,01 

 

 

Dofinansowanie 

4000,00 

8. Okrężne-tradycja 

przeszłości kluczem do 

sukcesu w 

teraźniejszości 

Żródło: PPWOW - PIS 

 

13.08.2010 20.09.2010 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

mieszkańcy 

miejscowości z 

-zorganizowanie 1 

spotkania informacyjnego  

o projekcie,  

-zorganizowanie 1 wystawy 

Ukazanie mieszkańcom gminy 

poszczególnych elementów lokalnego 

dziedzictwa kulturowego związanego 

ze starym obrzędem dożynkowym, 

3 000,00 



terenu gminy 

Koprzywnica 

 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

2500 osób 

 

malarsko-rzeźbiarskiej, 

-przygotowanie Okrężnych-

Gminnego Święta Plonów 

pielęgnowanie poczucia tożsamości; 

uświadomienie lokalnej społeczności, 

czym jest dziedzictwo kulturowe; 

promocja szeroko rozumianego 

dziedzictwa kulturowego Ziemi 

Koprzywnickiej; Wydanie książki  

z jako materiał do programów 

edukacyjnych i promocyjnych regionu; 

 

Przewidywane rezultaty: 

zorganizowanie 1 spotkania 

informacyjnego o projekcie; wydanie  

1 książki ze starymi przepisami 

kulinarnymi; przygotowanie 1 wystawy 

malarsko–rzeźbiarskiej podczas 

„Okrężnych”; zorganizowanie 1 

imprezy „Okrężnych” o zasięgu 

lokalnym; zaktywizowanie osób  

z lokalnej społeczności do działań „na 

własnym podwórku; wydanie 1 ksiązki 

kulinarnej „Koprzywnickie smaki na 

zapiecku” 

7. Próba szukania lokalnej 

tożsamości 

drogowskazem do 

aktywności i zmian na 

Koprzywnickie wsi 

Żródło: PPWOW - PIS 

 

13.08.2010 

20.09.2010 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

sołtysi, radni, 

lokalni liderzy 

 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

1000 osób 

-organizacja 1 wyjazdu 

studyjnego w Bieszczady 

- przeprowadzenie 

dwudniowego bloku 

szkoleniowo-

warsztatowego dla 

mieszkańców gminy 

Koprzywnica 

Pokazanie własnej wsi jako jedynej w 

swoim rodzaju i wyróżniającej się; 

aktywizacja i pobudzenie entuzjazmu 

lokalnej społeczności; obudzenie w 

ludziach wiary w sukces, optymizm 

 i marzycielstwo; stworzenie wiosek 

tematycznych;  

 

Przewidywane rezultaty: 

organizacja 1 spotkania 

informacyjnego;   organizacja 1 

4861,91 



wyjazdu studyjnego; organizacja 1 

dniowego bloku szkoleniowo-

warsztatowego 

6. I Plener rzeźbiarski- 

„Zaklęte w drewnie”  

12-15 sierpień 2010  

w Koprzywnicy 

Żródło: Urząd 

Marszałkowski 

 

01.07.2010 

31.10.2010 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

10 osób 

 

 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

1000 osób 

Organizacja pleneru 

rzeźbiarskiego 

-zakwaterowanie dla 7 

uczestników, 

-wyżywienie uczestników 

pleneru, 

-zakup drewna na rzeźby, 

-wykonanie folderu 

poplenerowego,  

-organizacja wystawy 

poplenerowej podczas 

Okrężnych-Dożynek 

Organizacja pleneru rzeźbiarskiego 

 

 

 

Przewidywane rezultaty: 

zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego;   

przygotowanie galerii rzeźb; 

zorganizowanie 1 spotkania 

ewaluacyjnego, zorganizowanie 2 

spotkań tematycznych z młodzieżą;  

zorganizowanie Biesiady z udziałem 

uczestników pleneru; wydanie 1 folderu 

poplenerowego; nagranie 1 filmu 

dokumentalnego; 

3992,00 

 

Dofinansowanie 

2 000,00 

5. Śladami regionu- plener 

artystyczny połączony z 

warsztatami malarskimi 

pt. „Lessem malowane”. 

Żródło: Urząd 

Marszałkowski 

 

 

08.06.2009 

31.07.2009 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

47 osób 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

1000 osob 

-Warsztaty malarskie 

- pokłosie poplenerowe w 

postaci 20 obrazów 

olejnych 

- wydanie folderu –Dzieła 

plastyczne III Pleneru 

malarskiego 

Promocja i popularyzacja kultury 

ogrodniczej Ziemi Świętokrzyskiej 

powiązana z upowszechnianiem wiedzy 

na temat dorobku kulturowego ojców 

cystersów z Koprzywnicy 

 

 

Przewidywane rezultaty: 

przeprowadzenie 1 pleneru 

artystycznego; 1 warsztatów 

malarskich; poznanie nowatorskich 

technik malarskich;  

6908,50 

 

Dofinansowanie 

2000,00 

4. Tradycja zapisana w 

smaku 

Żródło: PPWOW - PIS 

 

 

01.05.2009 

31.12.2009 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

mieszkańcy 

miejscowości  

z terenu gminy 

Organizacja szkolenia 

wyjazdowego„Zobacz jak 

robią to inni”, organizacja 

konkursu „Złote jadło 

cysterskie”, opracowanie  

Organizacja konkursu kulinarnego; 

wyjazdu szkoleniowego; wydanie 

publikacji;  

 

 

10 000,04 



 

odbiorcy 

pośredni ok: 

2000-3500 osób 

 

i wydanie książki  

kulinarnej „Koprzywnickie 

smaki na zapiecku”, zakup 

zestawu naczyń i sztućców 

dla 100 osób,  

 

 

Przewidywane rezultaty: 

zorganizowanie pikniku cysterskiego; 

konkursu kulinarnego; warsztatów 

kulinarnych; zorganizowanie 

warsztatów kulinarnych; wydanie 1 

publikacji;  

3. Gminny Tygiel 

Rekreacyjny 

Żródło: PPWOW - PIS 

 

 

 

01.05.2009 

31.12.2009 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

250 

 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

2000 osób 

-zorganizowanie 

„Rodzinnej majówki” 

-zakup 7 zestawów 

szachów, 

- organizacja turnieju 

szachowego 

- Współorganizacja  

I Triatlonu Ziemi 

Sandomierskiej, 

-organizacja dwudniowego 

rajdu rowerowego, 

-organizacja jednodniowej 

wycieczki do Krakowa 

Integrowanie wszystkich pokoleń oraz 

wsi poprzez rozwój inicjatyw 

sportowych; promowanie turystyki 

lokalnej; rozwój nowych form turystyki 

i aktywności fizycznej pieszej, 

rowerowej; alternatywne formy  

„zabicia nudy” i  kreatywnego rozwoju  

dla dzieci i młodzieży ; promowanie 

sportu jako ważnego czynnika 

integrującego lokalną społeczność;  

 

Przewidywane rezultaty: 

organizacja rozgrywek szachowych  

w terenie; zawiązanie 1 nowej grupy 

tematycznej (szachowej) w MGOKiS;   

organizacja 2 rajdów pieszych i 

rowerowych; organizacja 4 imprez 

kulturalno – rekreacyjnych;  

5 000,00 

2. Odlotowe lato Żródło: PPWOW - PIS 

 

11.07.2008 

30.09.2008 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

200 osób 

 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

2000-3500 osób 

-zakup 1 komputera 

-organizacja warsztatów 

fotograficznych dla 

młodzieży-15 osób, 

-przeprowadzenie 

warsztatów  

- opracowanie i druk 6 tyś. 

sztuk ulotki turystycznej  

Zorganizowanie I Festiwalu Młodej 

Sztuki na koprzywnickim rynku 

 

 

 

 

Przewidywane rezultaty: 

organizacja warsztatów dla młodzieży 

8 338,00 



o gminie Koprzywnica, 

- przeprowadzenie 

warsztatów graffiti dla 30 

osobowej grupy, 

-przeprowadzenie 

warsztatów tanecznych dla 

25 osób, 

-zorganizowanie  

I Festiwalu Młodej Sztuki 

na koprzywnickim rynku 

(fotografia, grffiti, taneczne); zakup 

komputera; wydanie ulotki promujacej; 

1. Sięgając do korzeni Żródło: PPWOW - PIS 

 

 

01.08.2008 

31.12.2008 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

300 osób 

 

 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

2500 osób 

-zakup aparatu 

fotograficznego, 

-zakup uzupełniającego 

stroju ludowego 

sandomierskiego dla 

członków zespołu 

„Powiślanie”- 8 koszul 

regionalnych, 18 par 

trzewików, 

- stworzenie Mini galerii 

ludowej w Domu Kultury, 

- zorganizowanie 

widowiska teatralno-

obrzędowego „Wesele  

z okolic Rymanowa”,  

-opracowanie śpiewnika 

zespołu ludowego 

„Powiślanie”  

Zachowanie ciągłości tradycji kultury 

ludowej regionu i promowanie jej 

wartości; aktywizacja osób starszych 

dzięki włączeniu ich do projektu; 

edukacja młodzieży i dorosłych służąca 

budowaniuświadomości kulturowej 

 i wiedzy o regionie;  

 

 

 

Przewidywane rezultaty: 

uzupełnienie garderoby dla zespołu 

Powiślanie; powstanie mini galerii 

ludowej; wydanie śpiewnika ludowego; 

organizacja widowiska teatralno-

obrzędowego; zorganizowanie 3 

spotkań gawędziarskich;  

15 912,00 

   

 


