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FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH działa 
na terenie powiatu białobrzeskiego już prze-
szło 15 lat. W ciągu ostatnich dwóch lat wiele się 
działo. Zmieniliśmy nazwę, logo, uzyskaliśmy 
status organizacji pożytku publicznego, a także 
wypracowaliśmy nową misję, zgodnie z  którą 
realizujemy wszystkie działania. 

Bo tu, gdzie żyjemy ma być nam dobrze! To 
misja, która ukierunkowana jest na rozwój mło-
dych ludzi, dając im swoją uwagę, akceptację 
i nowe szanse. 

Prowadzimy Program Stypendialny „Koni-
czyna”. Pomagamy młodym ludziom odkrywać 
talenty i  budować na nich swoją przyszłość. 
Uczymy młodych aktywności społecznej, dając 
im możliwość udziału w projektach opartych na 
ich własnych pomysłach. Dzięki temu młodzi 
mają alternatywę i mogą się twórczo rozwijać. 

W naszej misji nie zapominamy również o se-
niorach. Tworzymy dla nich Centrum Aktywne-
go Seniora bo są ważni i potrzebni. Z ich umie-
jętności i  mądrości czerpiemy wiedzę. Poprzez 
wspólne projekty i działania z seniorami budu-
jemy poczucie wartości u młodych ludzi. 

Naszą misją jest również praca dla lokalnych 
społeczności. To o  nich, i  dla nich powstała ta 
publikacja. Wspieramy lokalne działania, aby 

mieszkańcy powiatu białobrzeskiego mieli 
wpływ na zmianę otaczającej ich rzeczywi-
stości. Pomagamy im spełniać te małe i  duże 
marzenia, choćby o  placu zabaw, czy o  świe-
tlicy, w  której mogą się spotykać przez cały 
rok. Poprzez dofinansowywanie ich pomysłów 
w  ramach realizacji Programu Działaj Lokal-
nie, dajemy organizacjom wiele możliwości na 
stworzenie tego, co jest potrzebne w lokalnych 
społecznościach. 

Prowadzimy Białobrzeskie Centrum Obywa-
telskie, które opiera się na szeroko rozumianej 
pomocy dla organizacji pozarządowych oraz 
grup nieformalnych. 

Chcemy umacniać organizacje i  grupy nie-
formalne w ich dalszym rozwoju, organizujemy 
szkolenia oraz prowadzimy specjalistyczne do-
radztwo. Wszystko po to, by organizacje mogły 
działać prężniej, efektywniej i  bardziej profe-
sjonalnie. 

Dajemy możliwości do zmiany, zarażamy do 
działania, udostępniamy sprzęt, materiały oraz 
pomieszczenia.

Dla lokalnych społeczności jesteśmy po to by 
dawać motywację, wiedzę i  impuls do zmiany. 
Wszystko po to, by tu gdzie żyjemy, było nam 
dobrze!

Szanowni Państwo!

Minął kolejny rok działań dla dobra wspól-
nego. Szesnaście grup i organizac ji realizowało 
w  2019 roku projekty w  swoich mał ych spo-
łecznościach.

Jak dużo można zrobić nawet w ciągu trzech 
miesięcy przekonacie się czytając tę publi-
kac ję. Chcemy, aby utrwaliła w  pamięci to co 
najcenniejsze – wspólnotę, którą tworzymy 
i budujemy.

Bożena Nowakowska i Monika Bojanowicz

Treść i zdjęcia użyte w publikacji zostały przygotowane przez realizatorów projektów



3„Budujemy wspólnotę i miejsca”

„Nasze piękne tradycje”

Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Kaszowianki

Celem projektu była integracja okolicznych 
miejscowości, rozwój kultury i  przywrócenie 
starodawnych tradycji oraz  przekazanie tych 
tradycji młodemu pokoleniu.

W  ramach projektu zostały zorganizowane 
imprezy plenerowe przypominające życie i pra-
cę dawnej wsi. W tym celu został zakupiony na-
miot, ławki i stoły cateringowe oraz warnik. Zo-
stały zakupione również koszulki z  nadrukiem 
dla członkiń koła.

Pierwszym spotkaniem był Piknik Świętojań-
ski na którym wito wianki i palono ognisko. Pra-
ce polowe w lipcu rozpoczęły „Staropolskie żni-
wa”, gdzie mieszkańcy i  członkinie z  koła oraz 
ich mężowie pokazały jak pracowało się kiedyś 
przy żniwach - sierpami i kosami. Trzecim dzia-

łaniem było sianie zboża z płachty lnianej oraz 
uprawa pola koniem z broną. Czwartym działa-
niem było kopanie ziemniaków ręcznie moty-
kami i  zbieranie w  opałki. Piątym już ostatnim 
spotkaniem było kiszenie kapusty i ubijanie jej 
w  dębowej beczce bosymi stopami, również 
przez mieszkańców.

Rezultatem projektu było przypomnienie 
starszym mieszkańcom, a  młodszym uczest-
nikom pokazanie dawnych zwyczajów polskiej 
wsi związane z  pracami polowymi takimi jak 
koszenie zboża kosą, zbieranie ręczne i  wiąza-
nie zboża w snopy, ręczne kopanie ziemniaków, 
zasiew zboża oraz kiszenie kapusty w drewnia-
nych beczkach.

Mimo iż urodziłam się i wychowałam na wsi to 
o dawnych pracach polowych słyszałam tylko 
z opowieści mojej babci. Uczestnicząc w tych 

inscenizacjach po raz pierwszy zobaczyłam 
jak kiedyś ludzie ciężko pracowali w polu

– Milena, lat 13



4 „Wyzwalamy społeczną energię”

„Razem! Aktywnie pod chmurką”

Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Grzmiączki

Celem projektu była integracja mieszkańców 
dwóch sąsiadujących miejscowości Grzmiąca 
i  Górki poprzez udział dorosłych, dzieci i  mło-
dzieży w cyklicznych, plenerowych spotkaniach 
kulturalnych podczas letnich miesięcy.

Wszystkie działania zachęciły mieszkańców 
do wyjścia z domów. Dużym sukcesem były pik-
niki integracyjne, podczas których uczestnicy 
prosili, by takie spotkania zapisały się na trwa-
łe w  codziennym życiu społeczności. Ponadto, 
część mieszkańców zaangażowała się w  orga-
nizację działań i  pomagała w  przygotowaniu 
terenu, gdzie odbywały się pikniki. 

Podczas spotkań z najstarszymi mieszkań-
cami poznawaliśmy niezwykłą historię Grzmią-
cej. Wspólne wędrowanie do Rezerwatu Sokół 
uzmysłowiło wszystkim jak piękna jest nasza 
okolica.

Projekt stał się dobrym początkiem, by miesz-
kańcy zaczęli się spotykać i  tworzyć wspólnotę 
ludzi, którzy lubią spędzać ze sobą czas.

Opowiadając historię dawnych czasów ucie-
szyłem się że dzięki projektowi ktoś  będzie pa-

miętał i ocali od zapomnienia dawne czasy

– Pan Stanisław, 84 lata

Gdy dowiedziałem się , że w naszej miejscowo-
ści była Huta Szkła byłem zdziwiony, a ja myśla-

łem że u nas to nic nie było, fajnie jest dowiedzieć 
się nowych wiadomości o swojej okolicy

– Szymon, 10 lat

Byłam zachwycona, wróciły wspomnienia daw-
nych młodych czasów, gdzie mieszkańcy spo-

tykali się często, wręcz namawiam, aby konty-
nuować takie spotkania podczas wakacji

– Pani Wiesia, 75 lat



5„Wspólnie dbamy, aby żyło nam się lepiej”

„Sobótka – tradycja, zabawa, sport”

Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie

Podstawowym celem projektu było promo-
wanie bezpiecznych zachowań nad wodą i wła-
ściwego korzystania z  otwartych zbiorników 
wodnych. Pretekstem do realizacji projektu 
była Sobótka - święto młodości i pierwsza ką-
piel w rzece. W  ramach projektu odbywały się 
zajęcia rekreacyjno – sportowe, zajęcia nauki 
pływania kajakiem oraz udzielania pierwszej 
pomocy. Przeprowadzono zajęcia, podczas 
których zapoznano uczestników z  bezpieczeń-
stwem nad wodą oraz zorganizowano spotka-
nie przy ognisku, gdzie opowiadano o  tradycji 
związanej z Sobótkami.

Dzięki dofinansowaniu został zakupiony pro-
fesjonalny kajak, na którym dzieci i  młodzież 
pod okiem ratowników WOPR-u  z  Białobrze-
gów ćwiczyły pływanie. 

Tą formą aktywności zainteresowały się mło-
de mamy, które z dużą obawą towarzyszyły 
swoim dzieciom podczas pływania.

Pozyskano nowych członków do działa-
nia społecznego, wzmocniła się współpraca 
z  mieszkańcami i  pobudzono ich do aktywno-
ści.

Cieszymy się, że coś się dzieje w naszej miej-
scowości, szczególnie dla młodzieży, że mają  

strażnice w której mogą spędzać swój wol-
ny czas, a teraz jeszcze ten nowy kajak

– uczestnik spotkania



6 „Rzucamy wyzwania do czynienia dobra”

„Graffiti i mural drogą do wolności”

Realizator: Stowarzyszenie Wsi Ksawerów

Celem projektu był wzrost świadomości 
mieszkańców a  szczególnie dzieci i  młodzieży 
z  zakresu bezpieczeństwa poprzez stworzenie 
oferty spędzania czasu wolnego.

Podczas realizacji projektu dzieci dowiedzia-
ły się czym jest sztuka graffiti i muralu. Uczest-
niczyły w  warsztatach na których malowali na 
koszulkach napisy z  motywem wolności . Bra-
ły udział w  prelekcji na temat „Sztuka graffiti 
a  wolność i  demokracja”. Jednym z  większych 
spotkań było wydarzenie podczas którego po-
wstał mural pt. Wolność.

Ostatnim wydarzeniem była prezentacja 
projektu na Dożynkach w  Stromcu i  warsztaty 
na folii stretch. Wraz z  zajęciami, które pobu-
dziły kreatywność i  postrzeganie świata odby-
wały się prelekcje i  pokaz o  prawidłowym za-
chowaniu i  kształtowaniu właściwych postaw 
społecznych. 

Jedyne w powiecie białobrzeskim takie graf-
fiti przyciąga uwagę wszystkich przejeżdżają-
cych.

Nigdy nie słyszałam o sztuce graffiti dzięki tym za-
jęciom odkryłam czym jest graffiti, na czym polega, 

przez malowanie na zajęciach mogłam wyrazić siebie. 
Stworzyliśmy piękny mural na ścianie wewnątrz dawnej 

szkoły, dzięki czemu jest bardziej kolorowo i przyjemnie

– Pani Dorota

Pierwszy raz mogłam wziąć udział w takich zaję-
ciach gdzie malowałam sprayem i farbami na ścia-

nie. Dałam upust swej fantazji i wenie twórczej

– Julia, lat 12



7„Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami”

„Międzypokoleniowa integracja”

Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Zacharzewianki

W  związku z  wydarzeniami, które udało się 
zrealizować wzrosło zaangażowanie i  aktyw-
ność mieszkańców wsi Zacharzów. Udało się 
stworzyć miejsce spotkań dla dzieci i młodzie-
ży, które będzie miejscem spotkań dla wszyst-
kich mieszkańców. Zauważalny jest także 
wzrost integracji społeczności.

W  pracy nad realizacją projektu brało czyn-
ny udział 15 osób. W  rajdzie wzięło udział 37 
osób. Zmobilizowano dzieci i  młodzież do ak-
tywnego spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu organizując ognisko integracyjne 
w  którym udział wzięło 50 mieszkańców. Dla 
najmłodszych niespodzianką była wizyta Świę-
tego Mikołaja. W tym wydarzeniu wzięło udział 
50 uczestników. Pięciu panów i trzy panie dziel-
nie i w pocie czoła skuwało starą, popękaną far-

bę, malowało, wykonywało wylewkę i układało 
płytki.

W związku z tym iż świetlica jest świadkiem 
historii lokalnej społeczności, dlatego jest nie-
rozerwalnie związana z najstarszymi mieszkań-
cami, którzy wyrazili chęć i aprobatę do dalszej 
jej reaktywacji. Dlatego też wolontariusze 
przystąpili do działania. Wykonali niezbędne 
prace remontowe w  siedzibie miejsca spotkań, 
takie jak: przygotowanie ścian do malowania 
i malowanie, wykonali wylewki, ułożyli płytki.

Ostatnim podsumowującym działaniem 
w  ramach realizowanego projektu „Międzypo-
koleniowa integracja” było spotkanie wszyst-
kich dzieci z miejscowości ze św. Mikołajem.

Bardzo się cieszę że młodzi tak energicznie wzięli się za 
remont świetlicy. Patrzę na to z sentymentem. Pamię-

tam jak moje pokolenie spędzało tam każdą wolną 
chwilę. Było tyle pracy w polu, a mimo to potrafiliśmy 
znaleźć czas żeby się spotkać, porozmawiać, pobawić

– Pani Elżbieta

Nigdy nic nie robiliśmy wszyscy razem, cała wieś. 
To było super. Wszyscy moi koledzy i koleżan-

ki brali udział w rajdzie i ognisku. Nie wiedziałam 
że tu blisko są takie ważne miejsca historyczne. 

Chciałabym żeby takich spotkań było więcej

– Maja, lat 10



8 „Pamiętamy o trudnej historii i otwarcie o tym mówimy”

„Oni tu byli…”

Realizator: Caritas Diecezji Radomskiej Odział Rejonowy w Białobrzegach

Celem projektu było upowszechnienie hi-
storii społeczności żydowskiej, która przed II 
Wojną Światową mieszkała na terenie Biało-
brzegów. Realizacja projektu miała również na 
celu rozbudzenie ciekawości poznawania histo-
rii mniejszości zamieszkujących miasto i Gminę 
Białobrzegi.

Podczas wykładu na temat liturgii Izraela 
i liturgii chrześcijan, poznano prawdę o historii 
ludności żydowskiej. W ramach projektu odbył 
się cykl spotkań o  historii społeczności żydow-
skiej. W  lipcu przeprowadzony został wywiad 
z  jedną z  najstarszych mieszkanek Białobrze-
gów, która w 1939 roku była dzieckiem, ale dużo 
pamiętała o  życiu mieszkańców Białobrzegów 
w tym okresie. W sierpniu odbyła się wycieczka 

śladami historii narodu żydowskiego: Muzeum 
Polin, Tykocin, Białystok, Bohoniki, Supraśl. We 
wrześniu Pracownik Archiwum przybliżył histo-
rię i  kulturę ludności żydowskiej oraz aspekty 
prawne jej funkcjonowania. Ponadto dorośli 
mieszkańcy i  młodzież przeszli śladami histo-
rii białobrzeskich Żydów, od miejsca modlitwy 
na miejsce cmentarza. We wrześniu odbył się 
w kościele parafialnym koncert muzyki i pieśni 
żydowskich, w wykonaniu zespołu BENE.

Efektem tych działań jest głębsza wiedza 
i  świadomość o  własnym pochodzeniu. Więk-
sze zapoznanie się ze zwyczajami rodzin ży-
dowskich, stylem życia, tradycjami, obrzędami 
religijnymi i kulturalnymi.



9„Chcemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe”

„Radość dzieciom”

Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Jabłonianki

Projekt miał przynieść radość dzieciom po-
przez utworzenie bezpiecznego i  atrakcyjnego 
miejsca do zabawy na świeżym powietrzu. Ze 
środków Działaj Lokalnie zostało zakupione 
ogrodzenie wewnętrzne z furtkami, tablica 
historyczna, 25 ton piasku na bezpieczną na-
wierzchnię. Jedna z zamontowanych furtek to 
wkład własny Koła, a także ogrom pracy, który 
jest bezcenny, dzięki temu mieszkańcy mogli 
się lepiej zintegrować. Dodatkowe pieniądze 
z Funduszu Składkowego dały nam możliwość 
zakupienia dwóch atestowanych sprzętów: bu-
jaczka oraz stolika do gry w szachy i chińczyka. 
Kącik zabaw powstał dzięki wielu działaniom, 
na początku odbyło sie spotkanie na którym 
dzieci malowały swój wymarzony plac zabaw. 

W trakcie zbierano materiały na tablicę histo-
ryczną, która została osadzona tuż przy ogro-
dzeniu. Kolejny element to sprzęt z recyklingu. 
Na ten cel zostały zakupione farby. Opony i 
pędzelki oraz inwencja twórcza należała do 
dziewczyn z Koła. Ostatni etap to Finał pro-
jektu - przygotowanie lekkiego poczęstunku, 
udekorowanie obiektu. Podczas finału można 
było wziąć udział w quizie, przetestować sprzęt, 
obejrzeć zdjęcia z tamtych lat i usłyszeć historię 
o Jabłonnej opowiadaną przez mieszkańców. 
Powstało piękne miejsce do spotkań. Z niecier-
pliwością czekamy  do lata, by móc z dumą pa-
trzeć na bawiące się dzieci i słuchać ich głośne-
go śmiechu. 

Podoba mi się kącik zabaw. Fajnie, że jest w mojej 
miejscowości. Będziemy mogli się tu spotkać, pobawić i 

porozmawiać. Do tej pory spotykaliśmy się na przystanku 
lub pod starą mleczarnią. Teraz mamy ławeczkę na placu

– 12 letnia dziewczynka

Cieszę się, że w Jabłonnej zaczęło się coś dziać. Jest to 
krok do przodu na dobry początek. Kącik zabaw cie-

szy nie tylko małe dzieci. Tu też będą mogli przyjść 
moi synowie, aby zagrać w szachy czy chińczyka

– uczestniczka otwarcia



10 „Wspieramy rozwój dzieci”

„Bądźmy aktywnie dla Polski i Europy”

Realizator: UKS Rogolin

Głównym celem projektu było upowszech-
nianie działań profilaktycznych – głównie an-
tyalkoholowych poprzez pokazanie alterna-
tywnych form spędzania wolnego czasu wśród 
400 mieszkańców gminy Radzanów.

Projekt polegał na zorganizowaniu dwóch 
imprez turystyczno – rekreacyjnych o  charak-
terze profilaktycznym. Imprezy te były jedno-
cześnie okazją do upamiętnienia 30 rocznicy 
wolnych wyborów i 15 rocznicy wejścia Polski do 
Unii Europejskiej. Pierwsza część projektu to or-
ganizacja Biegu dla Polski i  Europy. Bieg odby-
wał się w kilku kategoriach zróżnicowanych pod 
względem trudności i  długości, tak, aby każdy 
mieszkaniec gminy mógł wziąć w nim udział.

Drugim działaniem było zorganizowanie raj-
du rowerowego – przypomnienie trasy oznako-
wanego szlaku rowerowego biegnącego najcie-
kawszymi zakątkami naszej gminy.

Realizacja projektu wpłynęła na poszerzenie 
świadomości społeczności lokalnej w  zakresie 
profilaktyki antyalkoholowej, konieczności po-
żytecznego zagospodarowania czasu wolne-
go dzieci, młodzieży i  dorosłych. Społeczność 
lokalna miała również okazję uczcić pierwsze 
wolne wybory w  Polsce oraz wejście Polski do 
Unii Europejskiej.

Ucieszyło mnie to, że w Biegu dla Polski i Europy 
wzięli udział przedstawiciele różnych grup wieko-

wych. To bardzo ciekawa inicjatywa promująca zdro-
wy styl życia oraz integrująca lokalną społeczność

– uczestniczka wydarzenia

Myślami powróciłam do lat szkolnych, poczułam 
w sobie ducha rywalizacji, który towarzyszył 
mi na zajęciach wychowania fizycznego i sks

– uczestniczka wydarzenia



11„Działamy razem”

„Smacznie zdrowo i kulturalnie”

Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Stromianki

Głównym celem projektu było zwiększenie 
integracji społecznej, zachęcenie do udziału 
w  organizowanych działaniach, po to aby le-
piej się poznać, spędzić wolny czas w  sposób 
przyjemny i  aktywny. Powstała przestrzeń do 
rozwijania zainteresowań, zacieśnienia więzi 
społecznych, budowania bezpieczeństwa, wy-
miany doświadczeń, poszerzania wiedzy i po-
kazania własnych umiejętności.

Podczas realizacji projektu został zorganizo-
wany rajd rowerowy dla chętnych mieszkańców 
Stromca i okolicznych miejscowości po malow-
niczych zakątkach Gminy Stromiec. Atrakcją 
rajdu było ognisko połączone z  pieczeniem 

kiełbasek i  wspólne biesiadowanie. Odbył się 
również kiermasz i degustacja potraw regional-
nych a także występ artystyczny Koła Gospodyń 
Wiejskich Stromianki na festynie dożynkowym. 
Na zakończenie projektu mieszkańcy się zin-
tegrowali podczas jednodniowej wycieczki do 
Wieliczki. Realizacja projektu przyniosła wiele 
pozytywnych efektów.

Bardzo lubię odwiedzać stoisko Stromianek 
podczas festynów Dożynkowych. W tym roku 

można było skosztować pysznych pierogów, ciast 
domowej roboty ale także Stromieckich Sójek 
o których istnieniu nawet nie miałam pojęcia, 
że takie dania występowały kiedyś na naszym 

terenie. No i oczywiście mnóstwo śmiechu podczas 
występu artystycznego Stromianek na scenie

– Pani Magda

Program wycieczki był niezwykle ciekawy i dostar-
czył niezapomnianych wrażeń, wybór miejsca był 

wyjątkowo trafny. Pomimo bogatego programu 
wszystko przebiegło sprawnie. Bardzo jestem 

wdzięczna, że ktoś pomyślał o osobach starszych 
i zaproponował mi ten wyjazd. Jestem osobą 

samotną i ciężko jest mi samej gdziekolwiek wybrać

– Pani Krysia



12 „Pielęgnujemy naszą historię”

„Wczoraj, dziś, jutro”

Realizator: Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Biedronki

Celem projektu była integracja społeczności 
lokalnej poprzez dzielenie się wiedzą na temat 
zmian jakie zaszły w  gminie Promna na prze-
strzeni kilkudziesięciu lat.

Projekt był realizowany na terenie gminy 
Promna. Polegał na ogłoszeniu i przeprowadze-
niu konkursu fotograficznego wśród uczniów 
szkół z tej gminy. Konkurs zakładał odszukanie 
w  rodzinnych albumach starych zdjęć gminy 
Promna lub Miasta i  Gminy Białobrzegi oraz 
wykonaniu zdjęć tych samych miejsc w  chwili 
obecnej.

Podsumowaniem projektu był zorganizowa-
ny na terenie Szkół Specjalnych w  Adamowie 
piknik, podczas którego nastąpiło otwarcie 
plenerowej wystawy pt. „Wczoraj, dziś, jutro” 
zawierającej wszystkie prace uczestników i roz-

strzygnięcie konkursu. W tym czasie była rów-
nież zorganizowana wystawa zdjęć, sprzętów 
oraz narzędzi, jakimi kiedyś pracowali i  posłu-
giwali się mieszkańcy gminy Promna by młod-
sze pokolenie mieszkańców gminy mogło sobie 
w  pełni uświadomić i  wyobrazić zmiany jakie 
zaszły.

Rezultatem projektu była integracja miesz-
kańców gminy Promna podczas wspólnego spo-
tkania przy ognisku. Pokolenie młodsze zwięk-
szyło swoją wiedzę na temat historii swojego 
regionu, a  starsi mieszkańcy gminy podzielili 
się swoją wiedzą na temat tego jak kiedyś wy-
glądały miejsca, w  których młodzi się wycho-
wują, jakie były obyczaje, jakie zmiany zaszły 
w gospodarce i wśród ludności z tego terenu. 

Konkurs „Wczoraj, dziś, jutro” pozwolił mi poznać moją miejscowość, zobaczyć jak zmieniła się w ciągu dziesię-
ciu lat. Rozwinęłam umiejętności fotograficzne i od tego momentu wykonywanie zdjęć jest moją pasją, w rodzi-

nie zyskałam miano reportera. Konkurs uświadomił mi, że jak chce się coś osiągnąć to należy wytrwale i z cier-
pliwością do tego dążyć. Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze uczestniczyć w wielu konkursach fotograficznych

– Karina



13„Integrujemy nasze lokalne społeczności”

„Integracja i aktywność alternatywą dla uzależnień”

Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłowie Czilibabki 

Kształtowanie prawidłowych nawyków 
i  przekazywanie ponadczasowych wartości – 
jako alternatywa dla uzależnień poprzez wspól-
ne spędzanie wolnego czasu oraz integracja 
lokalnej społeczności to cel główny zrealizowa-
nego projektu. Przeprowadzono cykl wydarzeń, 
podczas których przypomniano tradycje ludo-
we regionu, zorganizowano piknik, warsztaty 
oraz wspólne wykonywanie wieńca dożynko-
wego. Ponadto zostały zakupione naczynia ku-
chenne, które będą wykorzystywane do realiza-
cji przyszłych spotkań. 

Dzięki realizacji projektu zaproponowano 
ciekawe i  aktywne formy spędzania wolnego 
czasu dla dzieci, młodzieży i  dorosłych wolne 
od używek i  alkoholu. Integracja społeczności 
lokalnej i  integracja międzypokoleniowa, kul-
tywowanie tradycji i zwyczajów ludowych. 

Aktywizacja społeczności lokalnej i  popu-
laryzacja wolontariatu spowodowała wzmoc-
nienie poczucia więzi z  całą społecznością 
i miejscem, oraz wzrost zaangażowania i troski 
o dobro wspólne.

Zostałam zaproszona na wieczór wspomnień zorganizowany przez 
KGW Czilibabki z Kozłowa, żeby podzielić się wspomnieniami i do-
świadczeniami w wiciu wieńców dożynkowych. W latach młodości 

sama brałam udział w takich wydarzeniach, patrzyłam jak inni to 
robią i sama nabierałam doświadczenia. Miło teraz powspominać 

te spotkania i pośpiewać piosenki, których nauczyłam się wtedy, 
a które jeszcze pamiętam - tym bardziej, że ma ich kto słuchać

– Pani Halina

Dzięki KGW Czilibabki z Kozłowa 
mogliśmy odnowić więzi łączące Nas 

- mieszkańców Kozłowa. To dobrze, 
że podejmują takie inicjatywy, które 

nie tylko integrują ludzi, ale edu-
kują i zachęcają do aktywności

– Zosia



14 „Przełamujemy bariery”

„Wakacje w bibliotece”

Realizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy 

Gminna Biblioteka Publiczna w  Starej Błot-
nicy zorganizowała cykl spotkań w  ramach 
projektu „Wakacje w bibliotece”. Dzieci uczest-
niczyły w  warsztatach plastycznych, zajęciach 
edukacyjnych z  panią higienistką i  panią poli-
cjantką. Brały udział w  zajęciach kulinarnych 
przy których towarzyszyły im gospodynie ze 
Stowarzyszenia Kobiety dla Starej Błotnicy. 
Dzieci kroiły, siekały i  mieszały, aż powsta-
ły wspaniałe potrawy, które zostały później 
wspólnie zjedzone. Nie zabrakło również zajęć 
sportowych, czy kulturalnych. Dzieci wybrały 
się do kina, a  także mogły spotkać się z  arty-
stami z  zespołu ,,Blaszany bębenek”, oglądały 
spektakl ,,Dzwonnik z  Notre Dame”. Przedsta-
wienie było bardzo wesołe, przez co niezwykle 
podobało się małym widzom. Podsumowaniem 

projektu była przygotowana w Gminnej Biblio-
tece Publicznej wystawa ze zdjęć wykonanych 
podczas realizacji projektu.

Dzięki realizacji projektu „Wakacje w  biblio-
tece” dzieci mogły zagospodarować swój wolny 
czas, a  przy tym nabyć wiele nowych umiejęt-
ności plastycznych, czytelniczych, ruchowych, 
zdrowego współzawodnictwa, czy rozwoju in-
telektualnego i kulturalnego. A biblioteka dzię-
ki realizacji tej inicjatywy pozyskała nowych 
czytelników i użytkowników.

Bardzo podobały mi się zajęcia w bibliotece, a najbardziej 
wyjazd do kina. Fajnie, że nie musiałam cały czas siedzieć 

w domu i mogłam spotkać się z koleżankami. Było super!

– Natalka, lat 10



15„Wspieramy wspólne działania na rzecz swoich społeczności”

„Nowocześnie i kolorowo dla dzieci”

Realizator: Stowarzyszenie 1 KEN 

Głównym celem projektu był wzrost moty-
wacji do ruchu, a przez to sprawności fizycz-
nej dzieci w  wieku 7-10 lat uczęszczających 
do PSP nr 1 im. KEN w  Białobrzegach.  Poprzez 
przygotowanie bazy sprzętowej, przeszkolenie 
nauczycieli prowadzących zajęcia. Za pomocą 
projektu zakładano wpłynąć na rozwój fizycz-
ny oraz umysłowy dzieci. Walczyć z otyłością, 
zaszczepić w dzieciach chęć do pracy nad roz-
wojem fizycznym, uświadomić rodziców o po-
trzebie aktywności ruchowej. Projekt zakładał 
przygotowanie planów zajęć. Wypracowanych 
zostało 6 scenariuszy, które posłużyły do pro-
wadzenia zajęć. Został zakupiony sprzęt oraz 
przygotowane ulotki dla rodziców nt.: zachęca-
nia dzieci do aktywności ruchowej i  odciągania 
od nowoczesnych technologii.

Przeprowadzono zajęcia dla oddziałów 
wczesnoszkolnych z  wykorzystaniem wcze-
śniej przygotowanych scenariuszy ze specjali-
stą. Każde zajęcia trwały 45 min. Wszystkie te 
działania przyczyniły się do osiągnięcia celu 
głównego projektu oraz odpowiadają na dobro 
wspólne wymienione w  projekcie. Tak przygo-
towana inicjatywa zapewnia również trwałość 
projektu poprzez przygotowanie nauczycieli do 
dalszego prowadzenia zajęć.

Najbardziej na hali lubię bawić się dominem. Cieszę się, 
że możemy używać tych sprzętów. Fajnie jest jak gramy, 

wtedy poprawiamy swoją kondycję, jesteśmy zdrowi

– uczeń 1 KEN



16 „Przywracamy do życia zapomniane tradycje” 

„Spotkania mieszkańców wsi Korzeń z tradycją”

Realizator: Inicjatywa mieszkańców wsi Korzeń

Głównym celem projektu była poprawa in-
tegracji mieszkańców wsi Korzeń i  pobudzenie 
ich aktywności. Podczas cyklu pięciu spotkań 
z  tradycją w  tle w, której uczestniczyło 18 wo-
lontariuszy i  ponad 50 uczestników, mieszkań-
cy mogli spędzić swój czas wolny w miłej i przy-
jaznej atmosferze. 

Aby jednak tak było, na początku została wy-
remontowana kuchnia w świetlicy OSP Korzeń. 
Zakupiono kuchnię elektryczną i  wyposażenie 
kuchenne. Następnie przeprowadzono cykl pię-
ciu spotkań z  tradycją. Na każdym ze spotkań 
nawiązywały się rozmowy dotyczące historii 
miejscowości Korzeń, również te dotyczące 
sposobu przyrządzania dań. Na pierwszym 
spotkaniu wypiekano chleb, topiono smalec 

i kiszono ogórki. Na drugim przyrządzano kilka 
rodzajów pierogów, słodkich knedli. Na trzecim 
zaś gotowano kapustę z  grochem i  sałatkę ja-
rzynową. Kolejne spotkanie odbyło się pod zna-
kiem rękodzieła ludowego. Podczas ostatniego 
spotkania wypiekano szarlotkę, pączki i  zorga-
nizowano ognisko kończące projekt.

W  wyniku realizacji projektu zostało utwo-
rzone miejsce gdzie mieszkańcy mogą się spo-
tykać i miło spędzać swój czas. 

Dzięki odnowieniu i doposażeniu kuchni pierw-
sze wspólne przygody kulinarne mamy już za 

sobą. Nie było różnic płci czy wieku. Dzięki takim 
zdarzeniom ponownie odkrywamy przyjemność 

z bycia razem w naszej małej miejscowości 

– uczestniczka wydarzeń 



17„Wspieramy dobre pomysły”

„Zasmakuj w tradycji – Nasze dziedzictwo”

Realizator: Stowarzyszenie Stromiecczyzna 

Celem projektu było zwiększenie zaintereso-
wania lokalnej społeczności kulturą i  historią 
naszego regionu. To również promocja naszych 
lokalnych artystów ludowych. Pokazaliśmy kim 
jesteśmy i skąd pochodzimy.

Projekt zawierał działania dydaktyczne 
i  wychowawcze dla dzieci i  młodzieży. W  PSP 
w Stromcu została utworzona Izba Regionalna, 
po to by młodzież i  dzieci poznawały historię 
regionu. Odbyło się kilka wyjazdów min do Pry-
watnego Muzeum Techniki Wojskowej i  Histo-
rii. Jednym z większym wydarzeń było przygo-
towanie inscenizacji ,,Wesela Stromieckiego”, 
spotkania wielopokoleniowego, przy dawnej 
muzyce i  obrzędach. Scenariusz do przedsta-

wienia powstał w  oparciu o  wspomnienia i  za-
piski mieszkańców, oraz z  publikacji ,,Wesele 
w Stromiecczyźnie” A. Wróblewskiego.

Nastąpił wzrost zainteresowania kulturą 
i  tradycją. Dzieci pożytecznie spędziły swój 
czas wolny. 

DOPISAĆ ZDANIE O TRADYCJI

Przypomniałam sobie jak moja babcia cho-
dziła po weselach i była druhną i tak wła-

śnie śpiewała jak tutaj na scenie aktorzy 

– uczestniczka wydarzenia 



18 „Stawiamy sobie wyzwania i wspólnie je realizujemy”

„Wszyscy razem”

Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Pacewianki

Głównym celem projektu było podniesienie 
poziomu integracji mieszkańców wsi Pacew. 
Nastąpił wzrost wiedzy dzieci i  młodzieży 
w obszarze lokalnych tradycji i kultury poprzez 
organizację międzypokoleniowych spotkań 
mieszkańców oraz warsztatów o  tematyce lo-
kalnych tradycji. Projekt realizowany był we wsi 
Pacew. 

W  ramach projektu została doposażona 
kuchnia, którą od dawna starano się unowocze-
śnić. W  ramach tego zakupu zostały profesjo-
nalnie przeprowadzone warsztaty kulinarne na 
których uczono lepić pierogi i  piec tradycyjne 
ciasta. Dla dzieci i  dorosłych zostały przepro-
wadzone warsztaty rękodzieła ludowego na 
których były tworzone ozdoby bożonarodze-
niowe. W  tych warsztatach wzięła udział licz-
na grupa społeczności lokalnej. Zwieńczeniem 

działań projektowych było zorganizowanie dla 
mieszkańców wsi wspólnego wieczorku an-
drzejkowego, na którym podsumowano dzia-
łania projektu. W  tym wieczorku wzięli udział 
zaproszeni goście, Wójt gminy Promna, Kobiety 
KGW Błotnica oraz orkiestra z Błotnicy. Była to 
okazja do skosztowania tradycyjnych potraw 
i zaprezentowania ozdób.

Poprzez realizację tego projektu udało się 
ocieplić relacje między pokoleniowe, wspólnie 
stworzono atmosferę ciepła i wzajemnego zro-
zumienia, przekazano młodszym pokoleniom 
dawne zwyczaje i  tradycje wsi i  jej mieszkań-
ców. Na warsztatach kulinarnych wśród dzieci 
i młodzieży zaszczepiono lokalne smaki, trady-
cje a  na warsztatach rękodzielniczych została 
przekazana sztuka ludowa połączona z  kroka-
mi tańca oberka i polki.

Cieszę się, że wreszcie zorganizowano takie fajne spotka-
nie, każdy mógł wyjść z domu, porozmawiać, pobawić 

się, a nawet pośpiewać i potańczyć. Takie spotkania 
integrują mieszkańców i mobilizują do działania 

– Pani Teresa 



19

Podczas XI edycji programu Działaj 

Lokalnie zrealizowano 16 projektów 

w sześciu gminach powiatu 

białobrzeskiego 

łączna kwota dofinansowania

wartość zrealizowanych projektów

osób bezpośrednio uczestniczących
w podejmowanych działaniach

wolontariuszy zaangażowanych w realizację

Dziękujemy wszystkim organizacjom poza-
rządowym, które dzielnie przez cały ten czas 
uczyły się, działały i przede wszystkim nie pod-
dawały się, kiedy pojawiały się problemy. 

Dzięki Wam nasze społeczności mogły 
uczestniczyć w wielu pięknych wydarzeniach.

Jesteście bardzo ważną częścią naszej Funda-
cji, wzajemnie się uzupełniamy i  wspólnie bu-
dujemy lepszą rzeczywistość.

Mamy nadzieję, że doświadczenie, które zdo-
byliście realizując projekty w  2019 roku będzie 
owocowało w kolejne wspaniałe działania. 

Podziękowania składamy samorządom lo-
kalnym z  terenu powiatu białobrzeskiego, któ-
re jako partnerzy projektu wspierali finansowo 
realizację projektów, służyli zawsze pomocą 
i wsparciem. 

Nasze działania wspierają firmy, instytucje 
i  osoby indywidualne. Dziękujemy Bankowi 
Spółdzielczemu w Białobrzegach, Państwu Lidii 
i Konradowi Jakubiak. 

Monika Bojanowicz

56 000 zł

110 000 zł

3000

200
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