
Warszawie na spektakl „Tradycja”.
Liczny udział mieszkańców wsi w imprezach i uroczystościach 

jest dowodem na to, iż nastąpiła rzeczywista aktywizacja i integra-
cja społeczeństwa lokalnego. 

W zorganizowanie imprez i uroczystości kulturalnych zaan-
gażowali się uczniowie SP w Trębowcu, młodzież gimnazjalna ze 
szkół śred-
nich, dorośli 
mieszkańcy 
wsi, KGW 
„Trębolan-
ki”, OSP w 
Trębowcu  i 
władze lo-
kalne.

 Należy 
podkreślić , 
iż wszystkie 
podejmowa-
ne działania 
przyniosły ogromne korzyści w postaci zaktywizowania się i inte-
gracji społeczeństwa lokalnego oraz promocji szkoły jako jedyne-
go ośrodka kultury na wsi.

Opis usługi
Uroczystą Wigilię dla mieszkańców Gminy Mirzec 19.12.2008r. 

zorganizowało Gimnazjum Publiczne w Mircu jako projekt reali-
zowany w ramach Programu Integracji Społecznej.

Głównym celem organizatorów była integracja społeczeństwa 
lokalnego oraz 
stworzenie moż-
liwości uczest-
niczenia w Wi-
gilii wszystkim 
potrzebującym 
wsparcia i samot-
nym.

Uczestnikami 
uroczystości byli 
rodzice i dzieci 
z rodzin niepeł-
nych oraz starsi, 
samotni mieszkańcy Gminy Mirzec.

Młodzież gimnazjum pod czujnym okiem opiekunów: E. Sabat 
– Surdy, Z. Siwiec i J. Rafalskiego zaprezentowała zgromadzonym 
Jasełka, wzruszający koncert kolęd w wykonaniu Chóru oraz tra-
dycyjny występ Kolędników.

Oprawa artystyczna wprowadziła wszystkich w podniosłą, 
świąteczną atmosferę, w której uczestnicy złożyli sobie serdeczne 
życzenia i zasiedli do wieczerzy. Wspólne rozmowy przyczyniły się 
do nawiązania bliższych relacji między dorosłymi.

Panie Jolanta Zalewska i Iwona Gralec zaprosiły wszystkie 
dzieci do udziału w zabawach i konkursach. Największe zainte-

Nazwa Usługodawcy: Gimnazjum Publiczne z OI im. J.J. Prendowskich w Mircu
Tytuł: „Wigilia dla najbardziej potrzebujących” 

resowanie wzbudziły zabawy z chustą integracyjną oraz konkurs 
na grupowe rysowanie choinek. Wszyscy uczestnicy konkursów 
otrzymali nagrody. Ukoronowaniem zabaw było wręczenie przez 
Świętego Mikołaja paczek dzieciom z rodzin niepełnych.

Wszyscy uczestnicy Wigilii skosztowali siedmiu tradycyjnych 
wigilijnych potraw, wspólnie kolędowali oraz opowiadali o trady-
cjach wigilijnych. Mogli również obejrzeć wystawę ozdób świą-
tecznych wykonanych przez naszych uczniów na zajęciach rewali-
dacyjnych i plastycznych.

Wigilia była wspaniałym wydarzeniem środowiskowym sprzy-
jającym integracji społeczeństwa lokalnego, dlatego uczestnicy 
wykazali chęć kontynuacji takich spotkań.

Opis usługi
Różnorodność zrealizowanych usług określonych w projekcie 

sprawiła, że beneficjenci chętnie i bardzo licznie uczestniczyli w 
zajęciach. Imprezy i uroczystości gromadziły zwykle ponad 100 
mieszkańców wsi.

W ramach 
projektu odbywa-
ły się następujące 
zajęcia: koło in-
formatyczne dla 
dorosłych i dzieci; 
zajęcia sportowe i 
rozgrywki w piłkę 
nożną dla dzieci, 
młodzieży i do-
rosłych; koło te-
atralne „Szkolne 
Skrzaty” dla dzieci 

i młodzieży; warsztaty rękodzielnicze „Trębowieckie Rękodzieło” 
– nauka haftowania, wyszywania i szydełkowania.

W celu integracji społecznej społeczeństwa lokalnego zorga-
nizowano następujące imprezy i uroczystości: - Wieczór Papieski; 
Bajki na Mikołajki – „Baśń o zaklętym kaczorze”; „Trębowiecka 
Wigilia” połączona z wystawą prac „Trębowieckie Rękodzieło”; 
Mecz Finałowy Piłki Nożnej; Wycieczka do Teatru Żydowskiego w 

Nazwa Usługodawcy: Szkoła Podstawowa w Trębowcu
Tytuł: „Integracja społeczna Szkoły Podstawowej w Trąbowcu i Koła Gospodyń 

Wiejskich - Trębolanki” 



Realizatorzy projektów oraz osoby odpowiedzialne za PIS. Siedzą od lewej: Alicja Raczyńska, Dorota Tomaszewska, Katarzyna Rychlik, 
Beata Witkowska, Beata Kowalska, Jolanta Zalewska, Iwona Gralec. U góry stoją od lewej: Jacek Królak, Bogusław Nowak (wójt gminy)  
i Paweł Lewkowicz (koordynator gminy ds. PIS).


