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OBSZARÓW WIEJSKICH 

  

Program Integracji Społecznej jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich, realizowanego z pożyczki Banku Światowego, a wdrażanego przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej. 

  

Celem Programu było podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na 
terenach  wiejskich i miejsko -
wiejskich,  aktywizacja  lokalnych  społeczności  i przygotowanie ich do korzystania z innych 
programów. Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynią się do 
lepszego planowania usług społecznych przez gminy we współpracy z partnerami 
społecznymi, liderami lokalnymi i mieszkańcami oraz rozwoju lokalnych organizacji. 

Do udziału w Programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw.  

Alokowana kwota to 1 010 300 euro, która może być wydatkowana w latach 2007-2009. 
Gminy nie musiały konkurować o środki w ramach PIS i znały wartość kwoty do dyspozycji 
od początku wdrażania Programu. 

Środki finansowe z Programu umożliwiły gminom realizowanie usług społecznych dla 
następujących grup: 

 osoby starsze, 
 dzieci i młodzież, 
 rodziny. 

Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej powinna 
stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji. Usługi mogły być 
świadczone przez organizacje pozarządowe (NGOs) oraz publicznych i prywatnych 
usługodawców. Realizacja tych usług wynikała ma z opracowanych Gminnych Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ponadto kadra realizująca Program w gminach 
wraz z partnerami społecznymi mogła skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i pomocy 
eksperckiej. 

  

Przykładowe projekty , które mogły być realizowane : 

 usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze (wspieranie różnych form 
samopomocy, rozwój sieci placówek świetlic środowiskowych, ognisk 
wychowawczych, kół zainteresowań, klubów, grup wsparcia) 

 doradztwo i interwencja kryzysowa, 
 doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne, 



 opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych, 
 rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i 

uzależnieniem od narkotyków, 
 dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

Koło dziennikarskie 

 
Koło dziennikarskie skupia 12 utalentowanych w zakresie przedmiotów humanistycznych 
oraz informatyki, uczennic Gimnazjum. Głównym celem spotkań jest rozwijanie zdolności 
redakcyjnych i wydawniczych, przybliżanie uczniom specyfiki pracy w mediach, a także 
rozwijanie umiejętności tworzenia form prasowych. 

W ramach zajęć odbyła się edukacyjna wycieczka do redakcji gazety "Echo dnia" w Kielcach, 
która pozwoliła zgłębić tajniki pracy dziennikarskiej. Odbywały się także spotkania, na 
których uczniowie przygotowywali i opracowywali tematy z życia szkoły, które później były 
umieszczane w gazetce szkolnej "Bzdórki ze szkułki". Gazetki rozpowszechniane są w 
miejscach publicznych tj. Biblioteka Publiczna, Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia oraz Zespół 
Szkół. Młodzież uczestnicząca w zajęciach miała okazję poszerzania wiedzy dziennikarskiej 
poprzez spotkanie z dziennikarzem, zaproszonym do szkoły. 

W październiku koordynatorzy projektu: pani Sylwia Lipecka i pani Dorota Błaszczyk kurs 
dziennikarski, natomiast uczennice przygotowały prezentację multimedialną, która została 
przedstawiona podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jako podsumowanie 
działalności dziennikarsko- informatycznej. Koordynatorzy projektu zapewnili zarówno 
atrakcyjne zajęcia, które pozwalały na efektywniejsze przyswojenie wiedzy, a także 
zapewniły profesjonalne pomoce i materiały  umożliwiające pracę grupy oraz promocję jej 
działalności.  
Kolejnym etapem przygotowań koła do profesjonalnej pracy dziennikarza były odwiedziny 
jednego z wykładowców Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, który 
opowiedział uczennicom o pracy dziennikarza i udzielił kilku cennych rad. 

 

 

 

 

 

 



 

Cheerleaderki  

  

Projekt „Cheerleaderki” nie powstał przypadkowo. Już od dawna marzyło nam się, aby taka 
drużyna powstała u nas w szkole. Więc gdy tylko Wójt Gminy ogłosił w 2008 r. konkurs na 
usługi w ramach Programu Integracji Społecznej, pani Jola Szczęsna i pani Agata Rak – nie 
zważając, że jest środek wakacji, przystąpiły do pisania oferty konkursowej. Pomysł okazał 
się trafiony i pomyślnie przeszedł procedury konkursowe, a tym samym jego realizacja stała 
się możliwa. Dzięki temu, że szkoła otrzymała dofinansowanie, dzięki którym zakupiono 
piękne czerwono czarne i niebiesko czarne stroje. 

 

Pierwsze spotkania zaczęły się w wrześniu 2008, które zainicjowała pani Agata Rak. Zgłosiło 
się wiele chętnych, jednak z tygodnia na tydzień rezygnowały kolejne osoby, które doszły do 
wniosku, że taniec to nie jest ich mocną stroną. A tak ukształtował się zespól w skład, którego 
weszły: 

Karolina Cybulska, Marta Ciułany, Monika Kisiel, Natalia Brol, Judyta Krzosa, 
Paulina Pustuł, Małgorzata Kaczmarek, Edyta Wojdała, Anita Błaut, Ewelina Rajca, Ania 
Głodkowska. 

Pierwszy raz pokazaliśmy swoje umiejętności w listopadzie, podczas Dnia Seniora 
organizowanego w Domu Kultury w Radkowie. Goście tej imprezy przyjęli nas bardzo 
serdecznie. Pierwsze lody zostały przełamane. Kolejnym wyzwaniem dla nas był 
Młodzieżowy Przegląd Zespołów Tanecznych we Włoszczowie. 

Na półmetku projektu „cheerleaderki” w grudniu odbył się festyn rodzinny. W całości 
prowadzony przez nasz zespół. W konkursie publiczności została wybrana nazwa dla naszego 
zespołu „Red Angels”. 

Swoimi występami urozmaicałyśmy takie imprezy jak: Mikołajki, Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, mecze i rozgrywki sportowe. 

Koniec projektu przypadł na czerwiec. Odbył się wtedy piknik rodzinny, który 
przewidywał dla całych rodzin wiele atrakcji. Tego dnia do naszej szkoły zostały zaproszone 
na konkurs zespoły taneczne m.in.: ze: Szczekocin, Goleniów, Konieczna. Najlepsze okazały 
się dziewczyny ze Szczekocin. 

Od roku szkolnego 2009/10 zespół przeszedł wiele innowacji: została zmieniona 
nazwa na DanzMisja, ze składu odeszło kilka dziewcząt wolne miejsca uzupełniły młodsze 
roczniki. Oto nasz teraźniejszy zespół: 



Karolina Cybulska, Marta Ciułany, Monika Kisiel, Natalia Brol, Kaja Wylęgły, Kasia 
Toborek, Sabina Chołubek 

Powstanie drużyny przyczyniło się do wzrostu zainteresowanie tańcem w całej szkole, czego 
dowodem jest szkolny konkurs „Jestem instruktorką”, który polegał na samodzielnym 
przygotowaniu i zaprezentowaniu układu tanecznego – w I edycji, w styczniu 2009 r, wzięło 
w nim udział 8 kilkuosobowych zespołów z całej szkoły, w tym także chłopcy. W styczniu 
2010 odbyła się kolejna edycja tego konkursu, która cieszyła się nie mniejszym 
zainteresowaniem wśród uczniów zarówno Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum. 
 
Drużyna cheerleaderek jest także organizatorem  Przeglądu Gimnazjalnych Zespołów 
Tanecznych w Radkowie, który po raz pierwszy odbył się w czerwcu 2009 r. Odbył się wtedy 
Piknik Rodzinny, który przewidywał dla całych rodzin wiele atrakcji. Tego dnia do naszej 
szkoły zostały zaproszone na konkurs zespoły taneczne m.in.: ze: Szczekocin, Goleniów, 
Konieczna. Na czerwiec 2010 roku planowana jest II Przegląd Gimnazjalnych Zespołów 
Tanecznych. 
Dziewczęta ponadto już dwukrotnie reprezentowały naszą szkołę podczas II i III Przeglądu 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych we Włoszczowie, za każdym razem 
zdobywając wyróżnienie za swój występ. 

 

 


