


„Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, 
że już jest lepiej”  

 
Olga Tokarczuk 



Podczas XI Edycji Programu Działaj Lokalnie 

zrealizowano  

16 projektów w sześciu gminach powiatu 

białobrzeskiego  

• Łączna kwota dofinansowania  56 000  

• Wartość zrealizowanych projektów 110 000 

• Wolontariuszy zaangażowanych  

• w realizację 200  

• Osób bezpośrednio uczestniczących 
w podejmowanych działaniach  3000  



Nasi partnerzy i darczyńcy  

 Firma Renoma Konrad Jakubiak 



Wędrówka z projektami Działaj Lokalnie XI  
2019 r.  



UKS Rogolin – Bądźmy aktywni dla 
Polski i Europy  

 
Pierwsze wolne wybory i wejście do Unii 

Europejskiej - te wydarzenia zmieniły 
oblicze naszego kraju. Świętowali to 

wydarzenie uczniowie, rodzice i nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej w Rogolinie. 

Wspólnie- tak jak w rodzinie. 
 W Biegu Wolności uczestniczyli niemal 

wszystkie pokolenia Polaków. 

Stowarzyszenie Wsi Ksawerów – 
Graffiti i mural drogą do wolności  

 
Wolność nie tylko na transparentach, ale    
w nas. Z przejęciem wykonywały mural 

dzieci i młodzież z Ksawerowa. 
 
 

 
 

 



  
Caritas Diecezji Radomskiej Oddział Rejonowy w Białobrzegach – Oni tu byli 

 
Historia Białobrzegów podczas II Wojny Światowej,  getto, eksterminacja ludności żydowskiej 

zostały przypomniane podczas realizacji projektu „Oni tu byli ….”. Nie zapominamy  
o trudnej historii. 



 

Koło Gospodyń Wiejskich Kaszowianki 
– Nasze piękne tradycje 

Sobótki – najkrótsza noc w roku  

i pierwsza kąpiel w rzece, pierwsza 
melodia kosy ścinającej złote zboże, 
zbieranie tego, co urodziła ziemia, 
wykopki, gromadzenie zapasów i 
zabawa podczas kiszenia kapusty. 

 

Stowarzyszenie Stromiecczyzna – 

Zasmakuj w tradycji – Nasze dziedzictwo 

Przystojni drużbowie, wesołe 
przyśpiewki-  młodzież, która wspaniale 

poczuła atmosferę dawnego 
Stromieckiego wesela. Bezpośrednie 

uczestnictwo przywróciło obrazy z 
dzieciństwa i młodości dorosłych 

uczestników. 



Koło Gospodyń Wiejskich Czilibabki - 
Integracja i aktywność alternatywą dla 

uzależnień 

Kozłów- rozciągnięta na przestrzeni wieś, domy 
oddalone od siebie- to nic. Czilibabkom wystarczył 

impuls – chcemy się spotykać      

z wszystkimi mieszkańcami- i relacje zostały 
odbudowane. 

 

Koło Gospodyń Wiejskich Jabłonianki 
- Radość dzieciom  

 

Na tablicy historia Jabłonnej, miejsce z 
marzeń dzieci – udało się dzięki współpracy 

mieszkańców.  Jabłonianki stworzyły 
przestrzeń radości, zabawy i spotkań. 

  



Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Biedronki - Wczoraj, dziś, jutro 
 

Wczoraj, dziś, jutro, zapisane na karcie pamięci i opowiedziane przez dorosłych 
mieszkańców. To początek budowania atmosfery i miejsca przyjaznego 

wszystkim ludziom.   



 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej 
Błotnicy - Wakacje w bibliotece 

 

Radosny śmiech dzieci i aktywnie spędzony 
czas w Bibliotece wyzwolił pokłady energii. 

Pobudził do twórczości, rozwinął talenty  

i pokazał szeroki świat.  

 

Stowarzyszenie 1 KEN - Nowocześnie  

i kolorowo dla dzieci  

 

Nowocześnie i kolorowo jest w „Jedynce”. 
Dzieci z entuzjazmem ćwiczą na nowym 

sprzęcie i wiedzą, że to ważne dla zdrowia. 

 

 



Koło Gospodyń Grzmiączki - Razem! Aktywnie pod chmurką 
 

Pod chmurką spotykali się mieszkańcy Grzmiącej, Górek i Ulasek. Wspólnie marzyli  

o dachu nad głową i planowali budowę.   



Koło Gospodyń Wiejskich 
Zacharzewianki - Międzypokoleniowa 

integracja 

 

Sypiące się tynki, okna wyczekujące na ludzi 

– tak zaczynały Zacharzewianki. Dzisiaj mogą 

spotkać się w ciepłym i przytulnym miejscu, 

które ożyło po latach. 

Inicjatywa Mieszkańców Wsi Korzeń - 
Spotkania mieszkańców wsi Korzeń  

z tradycją 

Mieszkańcy wsi Korzeń wzmocnili sąsiedzkie 
relacje i podczas warsztatów odtwarzali 

dawne tradycje pieczenia chleba, 
gotowania potraw i tworzenia rękodzieła.  

 



Koło Gospodyń Wiejskich Pacewianki - 
Wszyscy razem 

 

Pacewianki rozbudowały swoją przestrzeń, 
organizowały warsztaty kulinarne i spotkania 

integracyjne.   

 

Ochotnicza Straż Pożarna  

w Stawiszynie - Sobótka - tradycja, 
zabawa, sport 

 

Bezpieczeństwo jest ich priorytetem. 
Strażacy ze Stawiszyna uczyli dzieci  

i rodziców korzystania z kajaków  

i bezpiecznych kąpieli w rzece. 



Koło Gospodyń Stromianki - Smacznie, zdrowo, kolorowo 
 

Powstała bezpieczna przestrzeń dla osób starszych i samotnych. W poszukiwaniu 
wiedzy o historii okolicy, przemierzyły wiele tras pieszych i rowerowych.  



„Bóg stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy,  
co znaczy, że człowiek ma się zajmować tym, co będzie,  

a nie tym co było”.  
 

Olga Tokarczuk 



Dziękujemy 


