
STOWARZYSZENIE  NA  RZECZ  
ROZWOJU ZIEMI  PILCZYCKIEJ

gmina: Słupia (konecka)

PROGRAM 
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ



BALLAD O PILCZYCYBALLAD O PILCZYCYBALLAD O PILCZYCYBALLAD O PILCZYCY

Wśród lasów, gór koneckich
Jest pi ękna okolica.
Tam leży nasza wioska, 

nazywa si ę Pilczyca



Promocja usługi

www.pilczyca. org

- Artykuły w „ Tygodniku Koneckim”:
– 1. „Pieniądze na tradycję” –(29.09.08)
– 2. „ Nieoceniona ludzka inicjatywa: Pilczyca Express”-(06.10.08)– 2. „ Nieoceniona ludzka inicjatywa: Pilczyca Express”-(06.10.08)
– 3. „ Multimedialnie „ Ballada o Pilczycy)-(02.03.09)
– 4. „Majówka z Polonią” – (18.05.09)
– 5. „Oj, będzie się działo…” ”- (01.06.09)
– 6. „ Wakacyjna oferta” –(13.07.09)
– 7. „Golonką i meblami uraczeni”- ( 
– 8. „Michałkowe świętowanie”- (05.10.09)
– 9 „Babskie środy”

–biuletyn informacyjny „ Wiejskie Klimaty”



MIEJSCE  REALIZACJI  

STOWARZYSZENIE ZIEMI PILCZYCKIEJSTOWARZYSZENIE ZIEMI PILCZYCKIEJSTOWARZYSZENIE ZIEMI PILCZYCKIEJSTOWARZYSZENIE ZIEMI PILCZYCKIEJ

ŚWIETLICA SZP O POW. 47,5m2
REMIZA OSP O POW. 150 m2
4 SALE



1.KULTYWOWANIE  TRADYCJI

Usługa: Integracja społeczna osób starszych, samotnyc h, niepełnosprawnych
Okres realizacji:01.09.2008-31.12.2008
Cel: aktywny udział osób starszych w spotkaniach wiel opokoleniowych,
ocalenie od zapomnienia zwyczajów, obrz ędów i piosenek regionalnych



MICHAŁKI -2008
OFICJALNE  OTWARCIE  ŚWIETLICY



„MICHAŁKI”
TRADYCYJNE  ODPUSTOWE ŚWIĘTOWANIE

DORODORODORODOROŚLI  DZIECIOMLI  DZIECIOMLI  DZIECIOMLI  DZIECIOM



DZIECI  DOROSŁYM

RADOŚĆ  PO  PRZEBUDZENIU 



„OJ,  JAK  TO  ZDROWO  RAZ  NA  LUDOWO”„OJ,  JAK  TO  ZDROWO  RAZ  NA  LUDOWO”„OJ,  JAK  TO  ZDROWO  RAZ  NA  LUDOWO”„OJ,  JAK  TO  ZDROWO  RAZ  NA  LUDOWO”



Kurs Ta ńca Ludowego -
ROZGRZEWKA  PRZED  OBERKIEM



Jesienne spotkania ze sztuk ą i tradycj ą
OZDOBY  I  KWIATY  Z  BIBUŁY  W  „STYLU  NASZEJ  BAB CI”



WYSTAWA PRAC  UCZESTNIKÓW  PROJEKTU 
W URZĘDZIE GMINY  SŁUPIA



2.PILCZYCKIE
INTEGRACYJNO-
EDUKACYJNE
CENTRUM

Partner projektu:
Ochotnicza Stra ż Pożarna w Pilczycy

Usługa: Działanie sieci świetlic wiejskich Okres realizacji: 20.05.-15.12.200 9
Cel: udział w kreatywnych formach sp ędzania czasu sprzyjaj ących integracji 
społecznej.



Inauguracja -Integracja -Edukacja

Wakacje! Na start!
z piosenką „Lato gorące…”
tekst i muzyka własna uczestników



Na wakacje czekaj ą nie tylko dzieciaki



Zabawiano publiczność śpiewem…



…

…i dobrym humorem



Zajęcia sportowe
„Zamiast nudy, sportowe trudy”

Rodzinna majówka na rowerach



W Piekiełku Szkuckim

-okazja do poznania pomników przyrody…



Kościół w Lipie

…i zabytków historycznych regionu



AEROBIK

Poprawia figur ę i nastrój  



Kółko dziennikarskie: „Młoda Redakcja” 
opracowuje „WIEJSKIE KLIMATY”

Dziś pracuj ą w czytelni, jutro wyjad ą w teren



Warsztaty fotograficzne:
„Jak pokaza ć rzeczy zwykłe  w niezwykły sposób.”

Inspiracj ą do „Ziemi Pilczyckiej w obiektywie”



Warsztaty Plastyczne

„Malujemy wakacje”
„Młody jubiler”       
„Lepimy z masy solnej  i gliny” 



Koszyczki z owocami  



„Li ściasta” patera z gliny



Cykl szkole ń:
„Qui non proficit, deficit”

1.Wizyta studyjna 
w gospodarstwie rolnym w Chełmie
Uprawa kwiatów i krzewów ozdobnych.



Ogród zoologiczny na wsi? 
czemu nie… 



”Posmakujemy firmowych
wyrobów w ędliniarskich 



Most mi ędzy nowoczesno ścią a tradycj ą



„Cudze chwalicie,…SWOICH nie znacie”

2.INTEGRACYJNY PIKNIK ARTYSTYCZNY



N

Czy znamy tych artystów?



Czy znacie pi ękniejsze miejsce wystawowe?



Rozmowy przy ognisku…  



lub gra w siatkówkę...

…boso na trawie



TWÓRCZE JESIENNE WIECZORY

„Barwy jesieni”- wspólna praca, ubogaca.



„ A to pierze na powietrze świeże”

PIERZOWKA-sąsiedzka przysługa



Z NICI? Nie tylko „NICI”!- Zdobywamy nowe umiej ętności



Nasze aniołki i dzwonki ozdobiły choinki w ko ściele



Aby przej ść „such ą stop ą” do świetlicy

Układanie chodnika przez  członków OSP-partnerów proje ktu 



Fachowa robota



ANDRZEJKOWE PRZEPOWIADANIE PRZYSZŁO ŚCI 



3. ŚWIĘTO  KULTURY  PILCZYCKIEJ
„Wszystko co wzi ęte zostało z ludu, 
Co wzi ęte jest z wiejskiej chaty,
W naszej kulturze wiecznie trwa,
I nigdy warto ści nie straci”

Usługa: Organizowanie imprez i festynów
Okres realizacji-20.05.09-31.10.09
Cel: Pobudzanie oddolnych inicjatyw dla
propagowania rodzimej kultury ludowei.



„Jak dobrze, że mamy MAMY” 



„Dzi ękuj ę Ci, Mamo”

Inscenizacja w wykonaniu młodzie ży 
z Gimnazjum w Słupi



A o czym to, mamy z córami rozmawiały ?



Uczymy si ę śpiewać,
a co na to nasze chłopy?



„MICHAŁKI” - 27.09.2009

Wystawa prac uczestników zaj ęć, lokalnych artystów,



oraz pensjonariuszy DPS w Rudzie Pilczycyckiej



„Powró ćmy do
dawnych lat”

do dzieci ęcych igraszek przy wypasaniu g ęsi na łące „ u rzeki” 



...do ci ężkiej doli podwładnych hrabiego,



…do codziennych problemów kobiet



Pileckie ploteczki…wci ąż aktualne, 
choć minęło ju ż 60 lat.



„Prze śmiewki 
Kundzi
Jojko”

-w autorskim wykonaniu 
naszej krajanki-
-poetki i malarki 
Władysławy Szproch.



Dla starszych, było to wspomnienie ludzi i zdarze ń 
z dzieci ństwa, dla młodych, lekcja historii regionalnej 



Spacer po Krakowie „ Śladami Jana Pawła II”



Być w Krakowie i Wawelu nie widzie ć?! 



Niech
się

spełni ą 
naszenasze

najskrytsze
marzenia !!!



„KOCHAMY  STARY  KRAKÓW
I BOHATERSKĄ  STOLICĘ
LECZ  PONAD  WSZYSTKO  W  ŚWIECIE
KOCHAMY  SWĄ  PILCZYCĘ”


