
poznać historię swojej miejscowości wysłuchując pogadanki te-
matycznej i oglądając zgromadzone w szkole lokalne pamiątki. 
Integracji poprzez wspólną zabawę i dobry humor służyły: „Wiej-
ski wieczór humoru”, „Wieczór pieśni ludowej” oraz „Andrzejki”. 
W ramach projektu nie zabrakło również oferty skierowanej do 
szkolnych dzieci. W czasie festynu „Dawne gry i zabawy” wiele 
radości dostarczył im turniej „cymbergaja”. Wielką sztuką okazało 
się też „toczenie fajerki”. W ten sposób najmłodsi mogli choć na 
chwilę przenieść się w świat dzieciństwa swych babć i dziadków.

  Zainteresowanie młodzieży szkolnej wzbudziła prezentacja 
tematyczna „ Jak to ze lnem było…”, w czasie której poznały cały 
proces jego obróbki – od nasiona, aż po gotowy wyrób tkacki.   

Podsumowaniem projektu była „Wiejska Wigilia”, na którą do 
szkoły zaproszono mieszkańców wsi. Przygotowano tradycyjne 
potrawy, udekorowano świąteczny stół i choinkę. Uczestnicy spo-
tkania dzielili się opłatkiem i wspólnie kolędowali. Mogli również 
obejrzeć wystawę prac artystycznych, będącą plonem przeprowa-
dzanych wcześniej zajęć warsztatowych.

Opis usługi
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego 

w Osinach wspólnie z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich 
„Osinianki” od sierpnia do grudnia 2008 roku realizowała projekt 
środowiskowy w ramach Programu Integracji Społecznej.

Głównym celem pomysłodawców było ułatwienie mieszkań-
com sołectwa dostępu do czynnego uczestnictwa w życiu kultural-
nym i społecznym, pobudzenie aktywności i oddolnych inicjatyw 
oraz odbudowa więzi sąsiedzkich.

Projekt bazował na bogatych tradycjach i dziedzictwie kul-
turowym lokalnej społeczności, przy czym w znacznym stopniu 
wykorzystywana była wiedza, umiejętności i doświadczenie osób 
starszych.

W szkole organizowane były warsztaty artystyczne, w czasie 
których panie uczyły się haft u, szydełkowania i wykonywania ro-
bótek na drutach. Ciekawe przedsięwzięcie stanowiła próba „oży-
wienia” tkackich krosien, będących jednym z eksponatów Szkolnej 
Izby Regionalnej. Mieszkańcy Osin mieli również okazję by lepiej 
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Usługi sfinansowane 
z Programu Integracji Społecznej w 2008 r.

 Aktywizacja lokalnej społeczności jest cenniejsza niż  pieniądze. Jeszcze cenniejsze 
jest umacnianie więzi i solidarności międzyludzkiej stanowiące wartości dzięki którym elimi-
nuje się bariery wśród danej wspólnoty. Cechy te wyróżniały zrealizowane w 2008 roku na 
obszarze gminy Mirzec usługi z Programu Integracji Społecznej (PIS).

Nazwa Usługodawcy: Publiczna Szkoła Podstawowa im. G. Kwiecińskiego w Osinach
Tytuł: ,,Jak dobrze mieć sąsiada”



Nazwa Usługodawcy: Szkoła Podstawowa im. E Staniewskiej w Małyszynie 
Tytuł: ,,Utworzenie środowiskowej świetlicy artystycznej PINEZKA 
przy Szkole Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie”

Opis usługi 
W ramach realizowanego projektu Środowiskowej Świetlicy 

Artystycznej „Pinezka” działającej przy Szkole Podstawowej w 

Małyszynie działały dwie grupy uczniów rozwijających zdolności 
plastyczne i literacko – teatralne.

Zorganizowano dwa wyjazdy do Teatru Lalki I Aktora „Kubuś” 
w Kielcach połączone z lekcjami teatralnymi, podczas których 
uczniowie podziwiali pracę aktorów,  poznali także pracę teatru 
od kulis. 

Na zajęciach literacko – teatralnych uczniowie ćwiczyli dykcję, 
ruchy, mimikę, tworzyli scenariusz przedstawienia teatralnego. 
Swoje umiejętności wykorzystali zarówno w przedstawieniach, ja-

sełkach jak również konkursie recytatorskim. Z wielką przyjem-
nością czytały w kręgu dzieci dzieciom. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się spotkania z twórcami ludowymi, np. garncarzem, który 
zapoznał uczniów z techniką lepienia naczyń i figurek glinianych.

Podczas zajęć plastycznych uczniowie przygotowali stroiki  i 
elementy dekoracji bożonarodzeniowych, które zostały zaprezen-

towane w budynku Urzędu Gminy w Mircu, jak i w Szkole Podsta-
wowej w Małyszynie na „Kiermaszu Pinezki”. Prace dzieci zostały 
sprzedane za symboliczną złotówkę. W  ostatnich dniach przed-
świątecznych został  przyznany laur „Złotej Pinezki” na najcie-
kawszą scenografię do jasełek, które dzieci przygotowywały przez 
ostatnie tygodnie trwania projektu.

Nazwa Usługodawcy: Jacek Rafalski, Przemysław Strabanik
Tytuł: ,,Zajęcia tenisa stołowego piłki nożnej dziewcząt”

Opis usługi
Sport to dziedzina, która niezwykle mocno potrafi oddziaływać 

na ludzkie charaktery. Odpowiedzialność za wynik zespołu, ko-
nieczność współpracy na boisku, wypracowanie wspólnej strategii, 
która ma przynieść sukces, radość ze zwycięstwa i gorycz porażki 
to elementy cementujące grupę. Nawyk zdrowego stylu życia rodzi 

się niejako przy okazji, bez zbędnego moralizowania oraz nudnych 
wykładów. Wspólne przeżywanie sukcesów i porażek stwarza wię-
zy przenoszone poza boisko. W czasie sportowych zajęć rodzą się 
nowe znajomości i przyjaźnie. 

Bardzo dobitnie było to widać w trakcie realizacji projektu 
„Piłki nożnej 
dziewcząt i te-
nisa stołowe-
go”. Pięćdziesiąt 
młodych piłka-
rek, pochodzą-
cych ze wszyst-
kich szkół, jakie 
funkcjonują w 
gminie Mirzec 
i dziewiętna-
stu  chłopców 
grających w 
tenisa, stworzy-
ło zgraną paczkę przyjaciół,  którzy po czterech miesiącach zajęć 
reprezentują nie tylko swoją wieś i szkołę, ale także gminę – naszą 
„Małą Ojczyznę”.



Nazwa Usługodawcy: Gimnazjum Publiczne z OI im. J.J. Prendowskich w Mircu
Tytuł: ,,Warsztaty w Szkole Wrażliwości”

Opis usługi 
Projekt Warsztaty w „Szkole wrażliwości” został zrealizowany 

we wrześniu 2008r. 
W całości został on sfinansowany ze środków PIS. Autorkami 

projektu były Iwona Gralec i Jolanta Zalewska.
Celem projektu było włączenie młodzieży niepełnosprawnej, a 

także pochodzącej 
z rodzin mniej zamożnych w procesy rozwojowe poprzez wy-

jazd na 3-dniowe warsztaty „Szkoły wrażliwości w Kapkazach.

Na program składały się:- warsztaty ceramiczne „gliniane cu-
doki”, które nawiązywały do tradycyjnych metod pracy z cerami-
ką,  warsztaty zielarskie „Zielone zdrowie pozwalając młodzieży 
zapoznać się z wybranymi ziołami, roślinami jadalnymi i dziko 
rosnącymi, warsztaty teatralne „Teatronom” na których uczestnicy 

obejrzeli wesołą opowieść opartą na motywach legend świętokrzy-
skich oraz  warsztaty kulinarne „Laboratorium dobrego smaku”.  
W tym przypadku warsztaty odbywały się w letniej kuchni , gdzie  
prowadząca warsztaty pokazała młodzieży w jaki sposób piec pod-
płomyki – tradycyjne placuszki z żytniej mąki, otrąb i ziół bezpo-
średnio na rozgrzanej blasze. 

Młodzież z ogromnym zainteresowaniem i zapałem brała udział 
we wszystkich warsztatach. Nauczyła się na nich wielu ciekawych 
rzeczy i zdobyła nowe umiejętności, a wieczorami miała czas na 
wspólne rozmowy, wymianę wrażeń, a także klasowe wspomnie-
nia i zabawy. Na wyjątkowy klimat warsztatów wpływało również 
to, że młodzież mieszkała w niezwykłych gospodarstwach agrotu-
rystycznych państwa Barwickich i Kosmalskich. 

Nazwa Usługodawcy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Mircu
Tytuł: ,,Dyskusyjny klub filmowo-teatralny APLAUZ”

Opis usługi
Celem projektu było wzbogacenie uczniów w zakresie wiedzy 

o współczesnym filmie i teatrze, wyposażenie zbiorów bibliotecz-
nych szkoły w dzieła filmowe oraz literaturę o tematyce filmowej 
i teatralnej. Klub działalność rozpoczął od września do grudnia 
2008r. Realizowany był z uczniami klas IV i VI. Głównym celem 
było propagowanie wiedzy o filmie i teatrze. W ramach tego or-

ganizowane były warsztaty filmowe i teatralne a także wyjazdy do 
kin w Kielcach i Radomiu. Wyjazdy do większych miast posłużył 
próbie zatarcia różnic w kontakcie z nowoczesnymi mediami mię-
dzy mieszkańcami wsi, a mieszkańcami miast. Program Integracji 
Społecznej w tym przypadku dał taką możliwość. 

Istotnym elementem tego projektu było również umożliwienie 
u c z e s t n i c t w a 
w projekcjach 
filmowych w 
nowoczesnych 
salach kino-
wych dających 
efekty wizualne 
jak i akustycz-
ne (trójwymiar, 
efekt souran- 
dźwięk prze-
strzenny, Dolby 
Digital, Dolby Pro Logic), Kinoplex –Kielce, Helios – Radom.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i posłużyły inte-
gracji uczniowskiej. Podsumowaniem było spotkanie uczestników 
warsztatów i dyskusja o tworzywie filmowym i teatralnym.



Nazwa Usługodawcy: Gimnazjum Publiczne z OI im. J.J. Prendowskich w Mircu
Tytuł: „Rozwój działalności szkolnego klubu szachowego HETMAN w Gimnazjum Publicz-

nym z oddziałami integracyjnymi w Mircu”

Opis usługi
Zrealizowano projektu ,,Rozwój działalności szkolnego klubu 

szachowego HETMAN”, który za pośrednictwem gminy Mirzec 
sfinansowany został  z Programu Integracji Społecznej. W zaję-
ciach uczestniczyło 15 uczniów gimnazjum – głównie z klasy IA, 
ID, IIA, IIIA. 

Uczniowie podczas zajęć zdobyli wiedzę teoretyczną i umiejęt-
ności szachowe oraz poznali wiele ciekawostek z życia wybitnych 
szachistów. W dniach 07 i 10. 11.2008r. rozegrano turniej szacho-
wy w drodze którego wyłoniono Szkolnego Mistrza Szachowego: 
Krzysztofa Surdego – IIIA, Wicemistrza Szachowego: Mateusza 
Zakrzewskiego IIIA,  

II Wicemistrza Szachowego: Anitę Drożdżał – IIIA.  W czasie 
zajęć z racji Święta Niepodległości Narodowej była również chwila 
historii – wspomnienie o Józefie Piłsudskim, działaczu niepodle-
głościowym, dowódcy wojskowym, polityku, wielkim Polaku, któ-
ry lubił grywać w szachy.  Podczas zajęć panowała sympatyczna 
atmosfera, grupa świetnie się zintegrowała, nawiązały się przyjaź-
nie. 

Podczas ostatniego spotkania gościliśmy Panią dyrektor Hali-

nę Celuch oraz wychowawczynię klasy IIIA Panią Jolantę Zalew-
ską, które wręczyły nagrody i dyplomy.

Zarówno Pani dyrektor jak i wychowawczyni klasy III wyraziły 
pozytywną opinię o uczniach - szachistach, a także o poprawie za-
chowania w niektórych przypadkach.

Nazwa Usługodawcy: Gminna Biblioteka Publiczna w Mircu
Tytuł: „Ukończyłeś 60 lat – rozpocznij nowe życie dla siebie i środowiska lokalnego”

Opis usługi
Gminna biblioteka w Mircu w okresie od 06.08.2008 roku do 

15.12.2008 roku realizowała projekt, w ramach którego prowadzo-
ne były zajęcia muzyczne i plastyczne. 

Głównym celem projektu była aktywizacja osób starszych po-
przez aktywny udział w życiu środowiska lokalnego oraz uczestnic-
two w zajęciach muzycznych i plastycznych. Zajęcia te miały rów-
nież na celu wzmocnienie samooceny wśród osób starszych oraz 
podniesienia sprawności fizycznej i psychicznej. Służyły temu za-

jęcia artystyczne 
oraz spotkania 
integracyjne.

Zajęcia mu-
zyczne objęły 
Koła Gospo-
dyń Wiejskich 
na terenie całej 
Gminy Mirzec. 
P r o w a d z o n e 
były przez 4 in-

struktorów muzyków w tym jednego choreografa zespołów ludo-
wych. Efektem podjętych działań było czynne włączenie się bene-
ficjentów w przygotowanie imprez środowiskowych jak :Dożynki 
gminne, Dożynki Wojewódzkie w Opatowie,  Festyn Rodzinny w 
Jasieńcu Iłżeckim, dożynki Gminne w Grzybowej Górze, Wieczór 
Papieski w Trębowcu, Wyjazd Integracyjny do Radomia, Obchody 

90 rocznicy Odzyskania Niepodległości( przygotowanie programu 
artystycznego wspólnie z Gimnazjum Publicznym w Mircu), An-
drzejki Gminne, Wieczór Poezji i Muzyki – kończący realizację 
projektu.

Na zajęciach plastycznych, prowadzonych przez instruktora 
plastyka, uczestnicy poznali m.in. technikę wyplatania koszy z wi-
kliny, technikę robienia kwiatów z bibuły oraz ich impregnowania 
w parafinie, przygotowano stroiki nagrobne z jedliny, udekorowa-

no 4 zabytkowe groby na cmentarzu w Mircu, odtworzono także 
technikę robienia papierowych ozdób choinkowych i świątecz-
nych.


