
SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNO ŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ 

ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ  
ZA 2008 ROK 

  
        W okresie sprawozdawczym ukierunkowano działalność na aktywizację społeczną i 
integrację mieszkańców oraz promocję regionu poprzez: realizację projektów i organizowanie 
imprez kulturalno-edukacyjnych.  
NajwaŜniejsze z nich w kolejności chronologicznej:  
 
I . „Powroty sentymentalne” naszej krajanki, poetki i malarki Władysławy Szproch 
pozwoliły na zapoznanie się z jej bogatą twórczością literacką i plastyczną. Był to piękny 
wieczór wspomnień, przy wtórze gitary i ballad w wykonaniu Małgorzaty Biesagi, 
zorganizowany z okazji Święta Kobiet. 
  
II. „Tradycje i Zwyczaje Wielkanocne”  mogliśmy sobie przypomnieć za sprawą występu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pilczycy pod opieką pani Haliny Pniewskiej, oraz Zespołu 
Obrzędowego z Lasocina, który zaszczycił nas swoim gościnnym występem. 
W marcu Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji projektu „Remont Świetlicy Wiejskiej”  w 
Pilczycy, (lokalu będącego w uŜyczeniu od Urzędu Gminy) sfinansowany w ramach 
Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi oraz ze środków własnych pozyskanych od 
sponsora. Wymieniono stolarkę okienną, drzwi, połoŜono nowe tynki, posadzkę z płytek 
ceramicznych oraz wykonano pokrycie dachu. NaleŜy podkreślić bardzo duŜy wkład pracy 
członków Stowarzyszenia i OSP przy remoncie i porządkowaniu pomieszczeń i terenu wokół 
obiektu. Prace remontowe zakończono dn. 20 maja 2008. Lokal wyposaŜono w niezbędne 
meble: biurka, stoliki komputerowe, fotele, krzesła, które pozyskano nieodpłatnie z Urzędu 
Marszałkowskiego. 
 
III . W okresie wakacyjnym, z inicjatywy Stowarzyszenia w Świetlicy odbywały się zajęcia 
dla dzieci i młodzieŜy, finansowane z funduszu GKRPA. Pani Barbara Pawelczyk prowadziła 
zajęcia: „Wakacyjna Przygoda z Teatrem i Poezją”,  a pan Stanisław Górski „ Warsztaty 
plastyczne”. 
 
IV.  Po uzyskaniu decyzji Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków o wpisie Anioła Śmierci 
do rejestru zabytków i zezwoleń na prowadzenie prac, przystąpiliśmy do Konkursu Ofert na 
realizację zadań w zakresie dóbr kultury: „Prace konserwatorskie przy kamiennej figurze 
Anioła Śmierci z cmentarza parafialnego w Pilczycy”. Stowarzyszenie otrzymało na ten 
cel dotację z budŜetu państwa w kwocie: 5588,00 zł. Wkład Własny Stowarzyszenia, 
obliczony po zakończeniu prac, wyniósł 2651,62 zł. Stowarzyszenie miało równieŜ duŜy 
udział rzeczowy w przedsięwzięciu. Pan Stanisław Górski wykonał nieodpłatnie renowację 
podstawy pomnika, poprzez demontaŜ, oczyszczenie, zamontowanie płyt postumentu i 
cokołu. Zgodnie z umową zawartą z Sołtysem wsi Pilczyca, kilku mieszkańców pracowało 
przy demontaŜu figury i przygotowaniu do transportu, przewiezieniu płyt do renowacji, 
wykonaniu fundamentu, uzupełnieniu cokołu, uporządkowaniu terenu wokół pomnika oraz 
przy montaŜu figury po konserwacji. Koszty organizacyjne pokryte zostały w całości ze 
środków prywatnych zarządzającej projektem. Urząd Gminy w Słupi partycypował w tym 
przedsięwzięciu poprzez sfinansowanie kosztów transportu i części materiałów budowlanych. 
 



 
V. W okresie od 01.09.2008-31.12.08  Stowarzyszenie realizowało projekt w ramach 
Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW  
„ Integracja społeczna osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych poprzez 
kultywowanie tradycji”  
W ramach projektu odbyły się:  
1.Zajęcia teatralne  
2. „Michałki” tradycyjne impreza odpustowa  połączona z oficjalnym otwarciem Świetlicy 
Wiejskiej, występami artystycznymi i zabawą taneczną.  
3.Kurs Tańca Ludowego prowadzony przez choreografa – Małgorzatę Soboń, pracownika 
GOK w Łopusznie. Forma zajęć cieszyła się duŜą popularnością wśród uczestników, jako 
bardzo atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu.  
4. Warsztaty Rzeźbiarskie, prowadzone przez absolwenta ASP w Poznaniu, nauczyciela 
sztuki w gimnazjum w Słupi- Stanisława Górskiego, były czymś zupełnie nowym dla 
uczestników, a co za tym idzie niezwykle ciekawym i kształcącym pod względem 
artystycznym i poznawczym. 
5. Jesienne spotkania ze sztuką i tradycj ą są kontynuacją wspólnego spędzania jesiennych 
wieczorów, podczas których wykonywano razem róŜnego rodzaju prace, wymieniano się 
doświadczeniami i umiejętnościami, a nade wszystko rozmawiano ze sobą.  
a) „Zaśpiewajmy to jeszcze raz”- przygotowania do występu zespołu ludowego na otwartej 
dla publiczności imprezie. 
b) „Kwiaty Pami ęci”  Kolejne wspólne wieczory poświęciliśmy na wspomnienia tych, którzy 
zasłuŜyli się dla naszego regionu. i wykonanie wiązanek na ich groby.  
c) Wykonywanie ozdób choinkowych i kwiatów z bibuły „w stylu naszej babci” pod 
kierunkiem instruktora: pani Barbary Pawelczyk, która objaśniała uczestnikom nie tylko 
sposób ich wykonania, ale równieŜ ich przeznaczenie (wystrój domów, ołtarzyków, kapliczek 
przydroŜnych).  
d) „Nasz Śpiewnik” opracowany w ramach projektu zbiór 36 piosenek wykonywanych w 
naszym regionie, został wydrukowany w 50 egzemplarzach.  
6. Spotkanie Andrzejkowe -dnia 29 listopada 2008 zorganizowano spotkanie z okazji św. 
Andrzeja dla dzieci i młodzieŜy szkolnej. Były wróŜby, gry, konkursy z nagrodami, zabawa 
taneczna oraz poczęstunek.  
7. Wystawa prac. Uczestnicy warsztatów plastycznych oraz Jesiennych spotkań ze sztuką i 
tradycją przygotowali swoje prace wykonane podczas zajęć na wystawę, która została 
zaprezentowana na spotkaniu podsumowującym realizacje projektów w ramach Programu 
Integracji Społecznej zorganizowanym przez Urząd Gminy oraz w Świetlicy Wiejskiej w 
Pilczycy. 
8. śyczenia dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych. Uczestnicy zajęć 
przekazali swoim sąsiadom oraz pensjonariuszom DPS Ŝyczenia i własnoręcznie wykonane 
ozdoby. 
9. Na zakończenie projektu uczestnicy zajęć otrzymali Zaświadczenia o udziale w 
„Jesiennych spotkaniach ze sztuka i tradycją”  oraz egzemplarze opracowanego „Naszego 
Śpiewnika”.    

NaleŜy wspomnieć o dobrej współpracę z OSP w Pilczycy na rzecz aktywizacji i integracji 
społeczności lokalnej oraz podkreślić duŜy wkład pracy mieszkańców przy przystosowaniu 
pomieszczeń do realizacji zajęć: pomoc przy malowaniu sal, porządkowanie, mycie okien, 
podłóg, zakup i montaŜ karniszy, zakup i szycie firan. Nieodpłatnie został przekazany i 
zamontowany piec węglowy w kuchni oraz wykonano remont 3 pieców kaflowych. 
Wszystkie niezbędne naprawy instalacji elektrycznej, hydraulicznej zostały wykonane przez 
specjalistów równieŜ nieodpłatnie.  



Trwałym rezultatem realizacji projektu jest odmalowanie dwóch sal oraz minimalne 
konieczne wyposaŜenie czterech pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz słuŜących 
wszystkim mieszkańcom jako miejsce spotkań, zebrań, szkoleń. 
 
VI .  Prezes Stowarzyszenia jest członkiem Zarządu LGD „ Nad Czarną i Pilicą”,  
oraz  Gminnego Zespołu ds. Programu Integracji Społecznej. 
 Brała udział w szkoleniach:  
Doświadczenia ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie IW EQUAL,  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – opis priorytetów 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki- budowanie projektu 
Leader- szansą rozwoju wsi 
 
VII.  Zarząd Stowarzyszenia zamieszcza informacje o Ziemi Pilczyckiej oraz o bieŜącej 
działaniach na swojej stronie internetowej www.pilczyca.org  oraz na tablicach ogłoszeń. 
W Tygodniku Koneckim ukazało się w 2008 roku pięć artykułów o naszej działalności: 
„Sentymentalne powroty”, „Anielskie renowacje”, „ Pieniądze na tradycję”, „Pilczycki 
Ekspres”, „Anioł powrócił”. 
 
Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym sprzyjała integracji mieszkańców 
oraz podtrzymywaniu więzi międzyludzkich. Była dobrą promocją Ziemi Pilczyckiej. 
  
Pilczyca, 20 marca 2009 
 
                                                                                                  
 
Komisja Rewizyjna: 
1. Zofia Zięba……………………………. 
2. Młynarczyk BoŜena……………………. 
3. Pękala ElŜbieta…………………………. 
4. Renata Szczerbińska…………………… 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


