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Projekt młodzieżowy YouthBank
Międzynarodowy projekt, skierowany do młodzieży i  prowadzony 
przez młodych w celu dokonania zmiany w ich otoczeniu. Jest miej-
scem, gdzie młodzież może się spotykać, zdobywać nowe umiejęt-
ności, kompetencje zawodowe, zawiązywać przyjaźnie na całe życie 
oraz podejmować decyzje, które będą miały pozytywny wpływ na 
ich społeczność lokalną. Jest prowadzony przez naszą Fundację od 
2014 r.
Tworzy go zespół Lokalnych Liderów Młodzieżowych. Młodzież 
szkoli się, przeprowadza akcje fundraising’owe (zbiórki pieniędzy), 
spotyka się ze sponsorami i władzami, organizuje eventy. Działania 
fundraising’owe podejmowane przez 10-tkę liderów są tylko począt-
kiem całej drogi. Młodzi ludzie zbierają pieniądze, dzięki którym ich rówieśnicy mogą spełniać swoje marzenia.

Białobrzeskie Centrum Obywatelskie
Celem projektu było zapewnianie organizacjom pozarządowym, gru-
pom nieformalnym i liderom społecznym w powiecie białobrzeskim 
wsparcia instytucjonalnego poprzez dostęp do informacji, poradni-
ctwa i szkoleń. Projekt składał się z 5 działów:
• cyklu szkoleń dla NGO, liderów i grup nieformalnych
• długofalowego i zindywidualizowanego poradnictwa dla organi-

zacji i liderów
• wsparcia technicznego dla NGO
• Budowania sieci współpracy i promocji NGO
• Konkursów „Lider III Sektora”.
W  wyniku realizacji projektu Białobrzeskie Centrum Obywatelskie 
podniesiono standardy, doprowadzono do profesjonalizacji i zwiększenia skuteczności działania organizacji po-
zarządowych i grup nieformalnych z powiatu białobrzeskiego.

Fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży
We współpracy z  lokalnymi samorządami tworzy Fundusz Stypen-
dialny dla uzdolnionej młodzieży z terenu powiatu białobrzeskiego.
Pierwszy nabór do programu stypendialnego zostanie ogłoszony la-
tem 2017r. W prace nad tworzeniem Funduszu zaangażowało się 
Starostwo Powiatowe w Białobrzegach oraz Gmina Białobrzegi, Gmi-
na Promna, Gmina Radzanów, Gmina Stara Błotnica, Gmina Stro-
miec oraz Gmina Wyśmierzyce.
W dniach 4-6 grudnia 2016 r. została przeprowadzona zbiórka pub-
liczna. Ponad stu wolontariuszy kwestowało w Białobrzegach, Prom-
nie, Jasionnej oraz Kostrzyniu.

Gmina Białobrzegi
Gmina Promna

Gmina Radzanów
Gmina Stara Błotnica

Gmina Stromiec
Gmina Wyśmierzyce

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
Kazimierz Pałczyński – Przewozy autokarowe
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WSTĘP

Szanowni Państwo!
Żadne słowa nie przedstawią zaangażowania 
osób, które realizowały projekty w 2016 r.
Mam nadzieję, że fakty zawarte w tej publikacji 
przekonają czytelników jak owocne były to dzia-
łania.
W Czarnocinie po raz dziesiąty zagościł Jarmark. 
Barwne widowisko o  życiu wsi, Izba Regional-
na, ludowi artyści, którzy już na stałe tu goszczą 
i nowoczesne pokazy sprawnościowe OSP i Poli-
cji – to niektóre atrakcje tego wydarzenia.
Jak na kawałku pustego pola zrobić Fitness Park 
można się dowiedzieć od „Kobiet z  Pacewa”. 
Zagospodarowały wszystkie wolne ręce, straża-
ków i  lokalne władze. Dały przykład, że razem 
wszystko jest możliwe.
Troskę o sprawność fizyczną i utrzymanie dobrej 
kondycji połączyły z  poznawaniem zakątków 
Gminy Stromiec. To właśnie „Stromianki”, któ-
re podczas lokalnych wydarzeń częstowały gości 
smakami kuchni regionalnej.
Wychować młodzież, tak aby „czuła” życie lokal-
nego środowiska i profesjonalnie opisywała jego 
historię – ten niezwykły cel osiągnęli nauczyciele 
Zespołu Szkół w Wyśmierzycach.
Wystarczy dobry pomysł i  dzieci odkryją swoje 
pasje. Nauczyciele przedszkola z  Wyśmierzyc 
i rodzice zorganizowali kąciki przyrodnicze i wy-
ruszyli w  teren. Dzieci z  uczuciem i  odpowie-
dzialnością dbały o rozwój roślin, poznawały śro-
dowisko. Jednocześnie uczyły się wrażliwości na 
otaczający świat.
Kto od kogo może się uczyć? Pomysły dzieci, 
rodziców, zręczne ręce i  odrobina życzliwości 
a powstają niesamowite dekoracje i dzieła sztu-
ki. „Aktywne Mamy” z  Kostrzynia zadbały o  te 
najcenniejsze wartości współczesnych czasów.
Historie mieszkańców Bobrku i  okolicy związa-
ne z najpiękniejszymi szkolnymi wspomnieniami 
dały początek uroczystościom jubileuszu szkoły 
i nadania imienia Jana Pawła II.
O  tym, jak wiele cennych wartości odkrywamy 
czytając książki i  jak ważny jest człowiek, któ-
ry otwiera przed nami jej karty – pokazali nam 
członkowie Stromiecczyzny
Smak harcerskiej przygody, zdobywanie spraw-

ności, rozwijanie umiejętności przy tym piosenka 
harcerska – to cele zrealizowane przez drużyny 
harcerskie z Bukówna i JPII w Białobrzegach.
Teatr jako sztukę odkrywania pasji, pokonywania 
słabości i  dobrej zabawy zrealizowali wspólnie 
z przedszkolakami członkowie BTK i nauczyciele 
przedszkola im. „Jasia i Małgosi”.
Pod czujnym okiem Stowarzyszenia „Kokarda” 
dzieci z „Kubusia Puchatka” poznawały ciekawe 
zakątki Gminy Białobrzegi związane z  historią 
i kulturą.
Praca z młodzieżą i dawanie jej szansy na rozwój 
to codzienność strażaków z Suchej. Dzięki wspól-
nej pracy wystartowali z powodzeniem w ogólno-
polskich zawodach. Dumnie reprezentowali nasz 
powiat.
Upowszechnianie kultury ludowej było głównym 
celem projektu realizowane przez „Błotniczanki”. 
Na przegląd kapel i zespołów śpiewaczych przy-
jeżdżają już z  całej okolicy. W  tym roku gościł 
również Zespół „Beregynia” z Ukrainy.
Zupełnie nieoczekiwanie lokalne wydarzenie 
w  Kaszowie przerodziło się w  międzynarodowe 
spotkanie. Grupa młodych ludzi z Namibii, któ-
rzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży ba-
wiła się z mieszkańcami Kaszowa i Gminy Stara 
Błotnica przy dźwiękach ludowej kapeli. Smako-
wali nasze polskie potrawy z kaszy przygotowane 
przez gospodynie z Kaszowa.
W niezwykłą „Podróż wakacyjnych marzeń” uda-
ła się grupa dzieci z Gminy Promna. Pod okiem 
fachowców uruchomiły swoje wyobraźnie, odkry-
ły talent aktorski i plastyczny. Przeżyły wiele cie-
kawych przygód wędrując szlakami Stasia i Nel 
z  „Pustyni i  w  puszczy”, spotkali się ze sztuką 
Aborygenów. Talenty aktorskie zaprezentowali 
w spektaklu teatru cieni podczas wernisażu prac.
Wydarzenia realizowane przez nauczycieli i ucz-
niów Szkoły Podstawowej w  Rogolinie wpisane 
zostały w program Roku Henryka Sienkiewicza.
Dziękuję realizatorom i darczyńcom za spełnienie 
pragnień naszego wieszcza narodowego: „Aby 
słowa nie były większe niż czyny” – Henryk Sien-
kiewicz.

Koordynatorka Programu
Bożena Nowakowska
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Gmina Radzanów

Gmina Radzanów to gmina wiejska. Większość mieszkańców stanowią rolnicy, słynący 
z uprawy papryki i ekologicznych truskawek. Na terenie Gminy znajduje się wiele ciekawych 
przyrodniczych obiektów oraz interesujących miejsc związanych z historią naszego narodu. 
We wsi Grotki przez wiele lat mieszkali przodkowie Henryka Sienkiewicza. Przez teren gmi-
ny przebiega szlak turystyczny im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej.

Wójtem Gminy Radzanów jest Pan Sławomir Kruśliński.

Celem projektu było podniesienie umiejętności harcerzy w  zakresie promocji harcerstwa 
i własnego regionu oraz wzrost umiejętności artystycznych.

Harcerze uczestniczyli w  warsztatach muzycznych. Zdobyte umiejętności zaprezentowali 
podczas Festiwalu Piosenki Harcerskiej i  Turystycznej w  Zakrzewie i  XXV Dni Chorągwi 
Mazowieckiej w Ciechanowie.

Dzięki wspólnym działaniom harcerzy, rodziców i wolontariuszy Drużyna Harcerska w Bu-
kównie mogła zrealizować swoje marzenia i zwiększyć swoje znaczenie dla lokalnego śro-
dowiska. Harcerze stali się pewniejsi, odważniejsi i świetnie zaprezentowali swoje wokal-
ne umiejętności podczas Festiwalu. Poznali nowe tradycje harcerskie, wspaniałych ludzi 
i nowe miejsca. Drużyna Harcerska pod okiem Druhen aktywnie uczestniczy w życiu lokal-
nego środowiska, dba o wspólne dobro, i miejsca pamięci narodowej.

Harcerstwo pozytywnie zmienia życie!
Dh Justyna Kowalczyk
Dh Małgorzata Jarosz

Dh Mariola Sęk

Tytuł projektu: „Harcerskie spotkanie z piosenką”

Realizator: „Zakręceni na harcerstwo” przy PSP im. D. F. Czachowskiego w Bukównie

Termin realizacji projektu: 25.05.2016 r. – 31.10.2016 r.

Kwota dofinansowania: 3 200,00 zł.
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Głównym celem naszych działań było pielęgnowanie tradycji i obrzędowości regionu, moż-
liwość wspólnych spotkań – integracja międzypokoleniowa i środowiska lokalnego. W ra-
mach projektu stworzyliśmy stałą ekspozycję tradycyjnej izby regionalnej, zorganizowaliśmy 
piknik rodzinny i X Jarmark Czarnociński, byliśmy na rajdzie rowerowym w Kaszowie, gdzie 
zwiedzaliśmy skansen, przeprowadziliśmy warsztaty teatralne, podczas których przygoto-
wana była inscenizacja obrzędu ludowego, warsztaty taneczne, warsztaty kulinarne.

Realizacja projektu przyniosła korzyści dla nas i odbiorców naszych działań – aktywny i kul-
turalny wypoczynek, miłe spędzenie czasu na świeżym powietrzu, wzmocnienie więzi mię-
dzypokoleniowej, przypomnienie tradycji ludowych, możliwość zwiedzania izby regionalnej, 
promocję szkoły, miejscowości i gminy.

Teresa Dźwigulska

Tytuł projektu: „Kolorowe Jarmarki”

Realizator: Rada Pedagogiczna przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Czarnocinie

Termin realizacji projektu: 20.05.2016 r. – 30.09.2016 r.

Kwota dofinansowania: 3 500,00 zł.
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Celem projektu pt. „Rok Henryka Sienkiewicza w Gminie Radzanów” było propagowanie 
ciekawych form zdobywania wiedzy w połączeniu z zabawą i aktywnym wypoczynkiem oraz 
uświadomienie mieszkańcom Gminy Radzanów jak wielkim pisarzem i patriotą był Henryk 
Sienkiewicz.

23 września 2016 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 50 – lecia Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w  Rogolinie. W  czasie uroczystości odbyło się 
wręczenie Medalu Pamiątkowego „PRO MASOVIA”. To zaszczytne wyróżnienie Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dla Publicznej szkoły Podstawowej im. H. 
Sienkiewicza w Rogolinie na ręce pani dyrektor Moniki Ziółek wręczyli: pan Rafał Rajkowski 
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz pan Zbigniew Gąłąbek Przewodniczący 
Komisji Edukacji Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Program artystyczny w  wykonaniu uczniów i  absolwentów szkoły w  Rogolinie przybliżył 
zebranym sylwetkę Henryka Sienkiewicza. Odbiorcami projektu byli uczniowie szkoły pod-

Tytuł projektu: „Rok Henryka Sienkiewicza w Gminie Radzanów”

Realizator: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie

Termin realizacji projektu: 20.05.2016 r. – 30.10.2016 r.

Kwota dofinansowania: 3 300,00 zł.
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stawowej w Rogolinie i  ich rodzice, mieszkańcy Gminy Radzanów, uczniowie z zaprzyjaź-
nionych szkół, zaproszeni na uroczystość goście z województwa mazowieckiego.

Podczas realizacji projektu rozwinęły się u  dzieci i  dorosłych następujące wartości spo-
łeczne: wzrost świadomości patriotycznej,  nawiązanie współpracy międzypokoleniowej, 
pogłębienie wiedzy historycznej o Gminie Radzanów oraz poszerzenie wiedzy o Henryku 
Sienkiewiczu i jego twórczości.

Monika Ziółek
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Gmina Stara Błotnica

Gmina Stara Błotnica to gmina wiejska. Jej mieszkańcy utrzymują się głównie z handlu, 
naprawy pojazdów samochodowych, przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa.

Jest to Gmina obfitująca w wydarzenia promujące lokalną tradycję ludową. Corocznie or-
ganizowany jest już prawie międzynarodowy „Błotnicki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewa-
czych” oraz coroczne festyny w Kaszowie. Koniecznie trzeba zobaczyć Skansen ze sprzętem 
rolniczym, kuźnią i warsztatem. Jest to dzieło miejscowego proboszcza i aktywnych miesz-
kańców Parafii Kaszów.

Stara Błotnica to również znane w całym regionie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Wójtem Gminy Stara Błotnica jest Pan Marcin Kozdrach.

Projekt pod nazwą „Kaszów z kaszy niechaj słynie” został zrealizowany przez nieformalną 
grupę działającą na terenie Gminy Stara Błotnica.

Celem projektu było kultywowanie tradycji oraz pogłębienie więzi międzyludzkich poprzez 
organizację czasu wolnego zarówno dla młodszego jak i starszego pokolenia.

Realizacja projektu pogłębiła wiedzę mieszkańców na temat kultury, tradycji oraz lokalnych 
obrzędów ludowych. W Święcie Kaszy wzięli udział pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży 
z Namibii. Ponadto projekt przyczynił się do zagospodarowania czasu wolnego mieszkań-
ców, wzrostu więzi międzyludzkich oraz zainteresowania kuchnią tradycyjną, szczególnie 
potraw z kaszy.

Ilona Babut

Tytuł projektu: „Kaszów z kaszy niechaj słynie”

Realizator: Grupa Nieformalna Kaszów z kaszy niechaj słynie

Termin realizacji projektu: 16.05.2016 r. – 26.08.2016 r.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł.
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Projekt pod nazwą „II Błotnicki przegląd kapel i zespołów śpiewaczych” został zrealizowany 
przez Stowarzyszenie Kobiety dla Starej Błotnicy.

Głównym celem projektu było zorganizowanie wydarzenia kulturalnego opartego na tradycji 
regionu, skierowanego do całej społeczności lokalnej.

W  ramach projektu został zorganizowany II Błotnicki przegląd kapel i  zespołów śpiewa-
czych, w których wziął udział zespół Beregynia z Ukrainy. Realizacja projektu wzmocniła 
pozycję kulturalną gminy oraz jej mieszkańców. Ponadto przyczyniła się do wypromowania 
i upowszechnienia kultury oraz tradycji ludowej naszego regionu. Przeprowadzone działania 
sprawiły, iż mieszkańcy są bardziej zintegrowani. Dodatkowo widać, że mieszkańcy coraz 
chętniej angażują się w sprawy publiczne i wykazują chęć do organizowania działań.

Ilona Babut

Tytuł projektu: „II Błotnicki przegląd kapel i zespołów śpiewaczych”

Realizator: Stowarzyszenie Kobiety dla Starej Błotnicy

Termin realizacji projektu: 17.05.2016 r. – 19.08.2016 r.

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł.
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Celem projektu pt. „Fitness w Pacewie” była integracja społeczności lokalnej mieszkańców 
wsi Pacew oraz utworzenie fitnessu w Pacewie.

W ramach przeprowadzonych działań zostały zakupione 3 urządzenia sportowe i ogrodzony 
teren przy OSP w Pacewie pod siłownię zewnętrzną. Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich 
we współpracy z druhami OSP i mieszkańcami wspólnie przeprowadzili następujące dzia-
łania: oczyszczenie, wyrównanie i utwardzenie terenu, zamontowanie urządzeń fitness i ła-
wek, posadzenie krzewów i kwiatów wokół placu.

Dzięki realizacji projektu poprawiła się aktywność i kondycja fizyczna mieszkańców. Roz-
winęła się solidarność społeczna, która zaowocowała wspólną integracją i propagowaniem 
zdrowego stylu życia.

Poprzez realizację tego projektu dzieci, młodzież oraz dorośli zostali odciągnięci od telewi-
zorów i komputerów.

Teresa Gutkiewicz
Ewa Kamińska

Anna Rzeżnicka

Tytuł projektu: „Fitness w Pacewie”

Realizator: Grupa Nieformalna Koło Gospodyń Wiejskich w Pacewie

Termin realizacji projektu: 15.05.2016 r. – 10.11.2016 r.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł.

Gmina Promna

Gmina Promna to gmina wiejska, której malownicze krajobrazy związane są z położeniem 
na skarpie nadpilicznej. Miejsce to ukochał Jeremi Przybora, który spędzał tu całe lato. 
Uroki tego miejsca opisał w wierszu „Droga do Pacewa”.

Gmina Promna jest regionem bogatym turystycznie. Możemy przechadzać się przepięk-
nymi nadpilicznymi trasami spacerowymi, a  z miejsc widokowych podziwiać rzekę Pilicę 
i panoramę Białobrzegów. Jest to miejsce bogate również w wiele zabytków historycznych 
i kulturowych: 11 kapliczek przydrożnych, 5 parków, 2 pałace, 2 kościoły.

Wójtem Gminy Promna jest Pan Wojciech Nowak.
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Podróż Wakacyjnych Marzeń trwała od początku lipca do końca listopada 2016 roku.

Celem projektu był wzrost umiejętności plastycznych i społecznych oraz podniesienie po-
ziomu integracji w grupie rówieśniczej poprzez stworzenie w czasie wakacji wartościowej 
oferty zajęć artystycznych i pracy w grupie teatralnej dla dzieci.

W miesiącach letnich w  ramach projektu odbyło się 6 czterogodzinnych warsztatów tea-
tralnych, prowadzonych przez instruktorów ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru oraz 10 
trzygodzinnych warsztatów plastycznych, w tym zajęcia z teatru cieni. 23 września odbyło 
się ognisko integracyjne w parku szkoły w Promnie, które poza członkami stowarzyszenia 
pomagali zorganizować strażacy z OSP w Promnie i rodzice dzieci, biorących udział w pro-
jekcie. Ognisku towarzyszyła mała wystawa dziecięcych prac plastycznych i loteria fantowa. 
Zwieńczeniem projektu było otwarcie dużej wystawy prac plastycznych i pokaz teatru cieni 
w Białobrzeskiej Galerii Sztuki przy MGOK w Białobrzegach.

Projekt pozwolił na zorganizowanie atrakcyjnej i wartościowej oferty spędzenia czasu wol-
nego dzieciom mieszkającym na terenie wiejskim. Warsztaty artystyczne odbywały się przez 
okres wakacji letnich w szkole w Promnie. Łącznie odbyło się 16 warsztatów, które przyczy-
niły się do wzrostu umiejętności manualnych, plastycznych i społecznych uczestników oraz 
podniosły poziom integracji w lokalnej grupie rówieśniczej.

Katarzyna Aderek

Tytuł projektu: „Podróż Wakacyjnych Marzeń”

Realizator: Stowarzyszenie „Wolna Chata”

Termin realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 25.11.2016 r.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł.
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Gmina Wyśmierzyce

Jest to gmina miejsko-wiejska. Miasto Wyśmierzyce jest najmniejszym miastem w Polsce. 
To przepięknie położona Gmina w dole rzeki Pilicy. Jej atutem jest brak dużych zakładów 
przemysłowych, co przekłada się na czystość powietrza oraz liczne atrakcje turystyczne.

Jej bogactwem są piękne, malownicze piaszczyste plaże nad Pilicą, Rezerwat Przyrody 
„Sokół”, Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy, pomniki przyrody, liczne szlaki do pieszych i ro-
werowych wędrówek, a także malownicza Pilica, będąca rajem dla miłośników kajakarstwa 
o każdej porze roku.

Burmistrzem Gminy Wyśmierzyce jest Pan Marek Bielewski.

„Koło dziennikarskie – Reporter Szkolny” to tytuł projektu zrealizowanego przez uczniów 
Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach. Dotację w wysokości 4000 zł pozyskało 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej. Całkowity budżet wyniósł 5530 zł.

W  ramach działań Koła prowadzone były warsztaty dziennikarskie i  informatyczne, pod-
czas których młodzi dziennikarze uczyli się pozyskiwania, gromadzenia i selekcjonowania 

Tytuł projektu: „Koło dziennikarskie – Reporter Szkolny”

Realizator: Zespół Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach

Termin realizacji projektu: 15.06.2016 r. – 14.12.2016 r.

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł.
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informacji pochodzących z  tekstów źródłowych, rozmów, spotkań i wywiadów z ważnymi 
osobami, mieszkającymi i działającymi w środowisku lokalnym. Uczniowie uczyli się do-
kumentować wydarzenia oraz uroczystości mające miejsce w szkole, gminie czy powiecie. 
Uczniowie nabywali umiejętności prowadzenia rozmowy bezpośredniej, autoprezentacji, 
zasady pisania artykułów prasowych, tworzenia ulotek, plakatów lub ogłoszeń. Na łamach 
szkolnej gazetki ukazały się m. in. wywiady z Burmistrzem Wyśmierzyc, Starostą Powiatu, 
czy proboszczem Parafii Wyśmierzyce. Warsztaty informatyczne pomogły członkom Koła 
poznać profesjonalne programy do składania tekstu, obróbki zdjęć i tworzenia prezentacji 
multimedialnej. Młodzi ludzie nauczyli się też obsługiwać urządzenia pomocne w  pracy 
biurowej – pozyskane dzięki darczyńcom. Materiały publikowano na łamach gazetki, stron 
internetowych szkoły, gminy i ogólnopolskiej strony Działaj Lokalnie.

Uczestnicy projektu nabyli nowe umiejętności, ale też stali się otwarci i pewni siebie.

Beata Górnicka
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Celem projektu było uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, rozwijanie ich zainteresowań 
oraz umożliwienie rodzicom spędzenia czasu z dziećmi w sposób atrakcyjny i pożyteczny.

W ramach projektu przygotowano kącik przyrodniczy w Publicznym Przedszkolu w Wyśmie-
rzycach, do którego zakupiono wyposażenie. Co tydzień odbywały się w nim zajęcia przy-
rodnicze. Dzieci hodowały w szklarniach rośliny, przeprowadzały eksperymenty przy użyciu 
mikroskopu, wykonywały prace plastyczne. Zorganizowano dla dzieci i rodziców wycieczki 
do lasu i nad rzekę Pilicę, gdzie o gatunkach roślin i zwierząt opowiadali zaproszeni goście: 
leśnik i ornitolog. Uczestnicy odwiedzili również rezerwat „Sokół” i domek myśliwski Koła 
Łowieckiego „Trop”. Zorganizowano „Zielony dzień” w przedszkolu wypełniony zabawami, 
konkursami i tańcem. Przygotowano wystawy plastyczne i fotograficzną. Projekt zakończył 
występem dzieci i wspólnym słodkim poczęstunkiem dla się dzieci, rodziców i gości.

Dzięki realizacji projektu utworzono kącik przyrodniczy w przedszkolu, do którego zakupio-
no wyposażenie. Mimo zakończonego projektu wciąż trwają w nim zajęcia. Dzieci przynoszą 
różne przyrodnicze eksponaty do utworzonej kolekcji. Chętnie hodują i pielęgnują posadzo-
ne przez siebie rośliny. Przeprowadzają nowe doświadczenia. Zorganizowano 3 przyrodni-
cze wycieczki, które stały się dla rodziców i dzieci okazją do wspólnego spędzenie czasu.

Tytuł projektu: „Mali tropiciele przyrody”

Realizator: Grono Pedagogiczne przy Publicznym Przedszkolu w Wyśmierzycach

Termin realizacji projektu: 16.05.2016 r. – 15.11.2016 r.

Kwota dofinansowania: 3 500,00 zł.



16

„Razem jest weselej” to projekt zrealizowany przez grupę nieformalną „Aktywne mamy” 
działającą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzyniu.

Celem projektu była aktywizacja mieszkańców z różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, 
dorośli) wsi Kostrzyn i okolic poprzez wprowadzenie aktywnych form spędzania czasu wol-
nego.

Wśród nich znalazły się:

– zajęcia plastyczne (lepienie z  gliny oraz tworzenie ozdób świątecznych). W  zaję-
ciach wzięły udział dzieci, a  także dorośli mieszkańcy w wieku od 30 do ponad 60 r.ż. 
Dzieci od samego początku chętnie uczestniczyły w spotkaniach i nie mogły doczekać się 
kolejnych zajęć. Była to dla nich nowa forma spędzania czasu wolnego, a jeszcze większą 
radość sprawiał im fakt, że mogą to robić razem ze swoimi mamami, czy babciami;

– kolejną formą aktywności były zajęcia pobudzające aktywność sportową (nordic-walking). 
Jest to znana powszechnie forma zajęć, jednak u  nas była czymś nowym i  początkowo 
nie do końca zrozumiałym. Mieliśmy problem ze znalezieniem chętnych osób. Na szczęście 
i tym razem nie zawiedliśmy się na naszych mieszkańcach, mimo iż początki nie były łatwe. 

Tytuł projektu: „Razem jest weselej”

Realizator: Grupa Nieformalna Aktywne Mamy działające przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Kostrzyniu

Termin realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.10.2016 r.

Kwota dofinansowania: 3 470,00 zł.
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Dziś mamy około 10-cio osobową grupę, która regularnie uprawia ten rodzaj aktywności 
sportowej i mamy nadzieję, że ta grupa będzie coraz liczniejsza.

Realizacja tego projektu przyczyniła się do zmiany naszego lokalnego środowiska. 
Nie do wycenienia jest uśmiech osób biorących udział w zajęciach. Dodatkowo od czasu 
realizacji projektu mamy miejsce gdzie możemy się spotykać i dalej działać, ponieważ dy-
rekcja szkoły chętnie udostępnia nam jedno z pomieszczeń w budynku szkoły.

Teresa Miros



18

Gmina Stromiec

Jest to gmina wiejska. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Elementem cha-
rakterystycznym Gminy jest bogactwo przyrodniczo-krajobrazowe Puszczy Stromieckiej, co 
przekłada się na znaczną liczbę zagospodarowanych działek wypoczynkowych i  domków 
kempingowych. Jest to idealny teren dla miłośników wycieczek pieszych i  rowerowych. 
Na terenie Gminy Stromiec znajduje się również wiele zabytków. Wśród nich: neogotycki 
kościół parafialny w Stromcu, park w miejscowości Boże, rzeźba św. Nepomucena miesz-
cząca się w przydrożnej kapliczce w Stromcu, kościół parafialny pw. św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus w Dobieszynie.

Wójtem Gminy Stromiec jest Pan Krzysztof Stykowski.

„Razem dla biblioteki” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Stromiecczyzna. Celem 
projektu była integracja społeczna, zwiększenie oferty działań kulturalnych dla mieszkań-
ców, promowanie i upowszechnianie wiedzy o  lokalnej historii, rozwijanie zainteresowań. 
Projekt miał również za zadanie podkreślenie roli biblioteki w środowisku i uatrakcyjnienie 
jubileuszowego roku 70 – lecia Biblioteki w Stromcu.

Zrealizowane działania pozwoliły na osiągnięcie tych celów. A były to: spotkania połączone 
z lekcją historii o „Cichociemnych” żołnierzach AK, wystawa rzeźby lokalnego artysty ludo-
wego, wystawa fotograficzna prezentująca działalność biblioteki, konkurs na jubileuszową 
zakładkę do książki, rajdy rowerowe. Wydana została publikacja „Opis historyczny kościoła 
parafialnego w Stromcu”. Projekt zakończyło spotkanie, podczas którego goście wysłuchali 
koncertu w wykonaniu muzyków ze Szkoły Muzycznej w Kozienicach.

Elżbieta Wiatrak

Tytuł projektu: „Razem dla biblioteki”

Realizator: Stowarzyszenie Stromiecczyzna

Termin realizacji projektu: 23.05.2016 r. – 31.10.2016 r.

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł.
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Celem projektu zrealizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Stromianki” pt. „Sport, 
kultura i pierogi – nasze drogi” było zwiększenie integracji społeczności lokalnej oraz zachę-
canie mieszkańców Gminy Stromiec do prowadzenia aktywnego trybu życia.

W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne, które polegały 
na utworzeniu grupy nordic walking, która systematycznie się spotykała i nadal uprawia ten 
sport. Zorganizowane zostały 2 rajdy rowerowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Warsztaty kulinarne przeprowadziłyśmy w miesiącach: sierpień – październik. Degustacja 
potraw odbyła się podczas festynu dożynkowego w Stromcu.

Warsztaty artystyczne odbyły się w  miesiącach czerwiec – sierpień. Efektem był występ 
na festynie dożynkowym. Inspiracją do przygotowania własnego programu artystycznego był 
wyjazd na przegląd Zespołów Ludowych do Kazimierza Dolnego.

Realizując projekt mamy przekonanie, że prowadzone w  nim działania dały możliwość 
wyboru społeczności lokalnej jak chcą spędzać swój wolny czas i pokazały, że warto wyjść 
z domu, być bliżej innych ludzi. Jesteśmy mile zaskoczone, że w pracę przy realizacji pro-
jektu włączyło się wiele osób, dzięki którym jego realizacja była możliwa.

Bożena Syta
Jolanta Chyb

Barbara Duranc

Tytuł projektu: „Sport, kultura i pierogi –nasze drogi”

Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich „Stromianki”

Termin realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 30.11.2016 r.

Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł.
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Głównym celem projektu była integracja środowiska związana z przygotowaniem uroczysto-
ści nadania imienia szkole oraz jubileuszu szkoły – 100-lecia szkoły w Bobrku oraz 50-lecia 
budynku szkoły.

Lokalna społeczność poznała historię funkcjonowania szkoły i doceniła jej znaczenie w ży-
ciu kulturalnym okolicznych miejscowości. Projekt zaktywizował ludzi starszych, którzy po-
czuli się dowartościowani i potrzebni, gdy dzielili się wspomnieniami z młodzieżą i dziatwą 
szkolną. Mieli wymierny wkład w proces edukacji najmłodszego pokolenia. Zacieśniły się 
kontakty międzypokoleniowe poprzez wspólne działanie dla dobra lokalnej społeczności. 
Mieszkańcy nauczyli się współpracy i dialogu przy realizacji tego projektu i wyrazili chęć 
dalszego działania w przyszłości, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Teresa Kopeć

Tytuł projektu: „Szkoła w Bobrku dawniej i dziś”

Realizator: Lepszy Bobrek

Termin realizacji projektu: 15.05.2016 r. – 01.10.2016 r.

Kwota dofinansowania: 2 800,00 zł.
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Gmina Białobrzegi

Gmina Białobrzegi to gmina miejsko-wiejska położona nad rzeką Pilicą. Największymi atu-
tami są czyste powietrze, bogata przyroda, liczne tereny leśne, wśród których znajdują 
się cenne drzewostany, a  także pomniki przyrody. Teren gminy charakteryzuje się dużymi 
walorami turystycznymi. Wśród nich można wyróżnić trasy do wędrówek pieszych i rowero-
wych, kąpielisko nad rzeką Pilicą, piękne malownicze piaszczyste plaże, tereny idealne do 
przeprowadzania spływów kajakowych. Gmina Białobrzegi to także wiele zabytków histo-
rycznych: charakterystyczny most z lat 30-tych XX wieku, zabytkowy Kościoł w Jasionnie 
i zespół parkowo – pałacowy w Suchej.

Burmistrzem Gminy Białobrzegi jest Pan Adam Bolek.

„Harcerze na start” to projekt zrealizowany przez drużynę harcerską im. Jana Pawła II 
w Białobrzegach.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych harcerzy poprzez uatrakcyjnienie 
i  poszerzenie oferty zajęć, propagowanie idei ZHP w  lokalnym środowisku, umiejętności 
tanecznych i wokalnych harcerzy oraz promowanie ich właściwych postaw.

W ramach projektu harcerze uczestniczyli w Festiwalu piosenki harcerskiej i  turystycznej 
w Zakrzewie koło Radomia, brali udział w konkursie plastycznym, biwaku harcerskim oraz 
wycieczce do Muzeum Wsi Radomskiej. Swoje nabyte umiejętności wokalne i  taneczne 
harcerze zaprezentowali podczas Festynu rodzinnego. Dzięki realizacji projektu nawiązali 
dobry kontakt z drużyną „Szare sowy” w Suchej, harcerze nabyli nowe umiejętności, promo-
wali właściwe postawy, włączali się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Realizacja 
projektu pozwoliła nam uatrakcyjnić zajęcia, promować nabyte umiejętności, nauczyła wza-
jemnego szacunku oraz rozwinęła ciekawość świata. Dzięki projektowi wzrosło zaintereso-
wanie naszą drużyną, mamy chętnych do wstąpienia w szeregi drużyny.

Małgorzata Skrzypczyńska

Tytuł projektu: „Harcerze na start”

Realizator: Drużyna harcerska im. Jana Pawła II w Białobrzegach

Termin realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 30.10.2016 r.

Kwota dofinansowania: 1 600,00 zł.
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W Publicznym Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach, dzięki współpracy z Bia-
łobrzeskim Towarzystwem Kulturalnym realizowany był projekt pt. „Teatr w oczach małego 
przedszkolaka”. Koszt całkowity projektu wyniósł 9.150 zł.

Celem projektu było zapoznanie dzieci ze sztuką teatralną poprzez poznanie środków wyra-
zu artystycznego stosowanego w teatrze oraz kształcenie umiejętności aktorskich podczas 
zabaw twórczych oraz widowisk teatralnych.

W trosce o efektywność edukacji teatralnej za pomocą projektu zapewniony został dzieciom 
bezpośredni kontakt z książką, teatrem i kinem. Spotkanie ze sztuką było źródłem nieza-
pomnianych wrażeń i przeżyć, które miały znaczący wpływ na wewnętrzny rozwój dzieci. 
Zabawa w teatr była zaś dla dzieci czymś naturalnym i zapewniła im prawidłowy rozwój.

Dzięki realizacji projektu została poszerzona u dzieci wiedza na temat książki, teatru i kina, 
zaś rodzicom, dziadkom oraz zaproszonym gościom udział w projekcie pozwolił na nowo 
odkryć fascynujący i tajemniczy świat teatru oraz oderwać się od codziennych spraw i zmar-
twień.

Halina Sobstyl

Tytuł projektu: „Teatr w oczach małego przedszkolaka”

Realizator: Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Termin realizacji projektu: 08.08.2016 r. – 10.11.2016 r.

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł.
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Celem projektu był udział przedstawicieli młodego pokolenia naszej miejscowości w zawo-
dach sportowo-pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Mistrzostwach Woje-
wództwa Mazowieckiego. Na uczestników Mistrzostw czekała nagroda w postaci osobistego 
udziału w  spływie kajakowym po Pilicy. Odległym celem, lecz jakże realnym okazał się 
udział naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mistrzostwach Polski w Wiśle.

Dzięki niewielkiemu budżetowi i dotacji w kwocie 2 600 zł. udało się dokonać wielu zmian. 
Dzieci szkolne miały możliwość startu w zawodach szczebla wojewódzkiego i  krajowego. 
Były to niesamowite przeżycia, od radości z sukcesu do łez niepowodzenia. Zamiast szwę-
dać się po okolicy już w  okresie przedwakacyjnym, a  potem wakacyjnym uczestniczyły 
w trudnych, wyczerpujących fizycznie treningach. Ponadto poznawały zasady bezpiecznego 
zachowania się w różnych miejscach podczas wakacji. Dzieci zrozumiały, że aby osiągnąć 
jakikolwiek sukces trzeba długo i ciężko pracować. Praca, połączona z dążeniem do celu 
przynosi oczekiwane rezultaty. Nauczyły się pracy w  zespole, szacunku dla rówieśników, 
przełożonych i osób starszych. Zrozumiały jak smakuje zwycięstwo, ale również przełknęły 
gorycz porażki. Spływ kajakowy spowodował, że dzieci bardziej się poznały i zapewne chęt-
niej będą współpracowały ze sobą na różnych etapach życia szkolnego i pozalekcyjnego. 
Na podsumowaniu również rodzice mogli się poznać, zacieśnić więzi koleżeńskie i pody-
skutować o  problemach dnia codziennego. Nastąpiła integracja dzieci i  ich opiekunów. 
Ponadto widzimy większe zainteresowanie życiem codziennym stowarzyszenia jakim jest 
Ochotnicza Straż Pożarna. Z większym animuszem podejmowane są działania społeczne 
na rzecz organizacji.

Zenon Jachowski

Tytuł projektu: „Zawody sportowo-pożarnicze 
przepustką do udziału w spływie kajakowym”

Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej

Termin realizacji projektu: 23.05.2016 r. – 22.08.2016 r.

Kwota dofinansowania: 2 650,00 zł.
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Od 5 czerwca 2016 r. w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrze-
gach realizowany był projekt o nazwie: „Ścieżkami naszej małej Ojczyzny” napisany przez 
Stowarzyszenie „Kokarda”. Projekt ten był adresowany do dzieci z przedszkola oraz ich ro-
dziców. Celem głównym projektu było zaszczepienie wśród mieszkańców gminy Białobrzegi 
sposobu aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez poznawanie historii naszej okolicy. 
Projekt miał również za zadanie wyposażyć dzieci oraz ich rodziny w duży zasób wiedzy 
o własnej miejscowości, rozwinąć poczucie odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzi-
ctwa kulturalnego własnej miejscowości oraz rozbudzić miłość do małej Ojczyzny.

Projekt „Ścieżkami naszej małej Ojczyzny”, rozpoczęto podczas  „Tęczowego spotkania” 
w Publicznym Przedszkolu Nr. 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach. W tym dniu każdy 
rodzic, opiekun mógł przyjść z dzieckiem i spędzić wspólnie i aktywnie czas. Drugim na-
szym działaniem był rajd rowerowy do Pałacu w Suchej, podczas którego uczestnicy mogli 
poznać historię obiektu, zabytkowe budynki i pomniki przyrody. Po zakończonej przejażdż-
ce wszyscy wspólnie odpoczęli i zrelaksowali się przy ognisku. Uczestnicy tego rajdu byli 
ubrani w jednakowe koszulki z logo Działaj Lokalnie. Realizacja projektu była inspiracją do 
podjęcia kolejnych działań w celu wszechstronnego rozwoju placówki.

Anna Winiarska

Tytuł projektu: „Ścieżkami naszej małej Ojczyzny”

Realizator: Stowarzyszenie „Kokarda”

Termin realizacji projektu: 05.06.2016 r. – 00.09.2016 r.

Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł.



2828

Białobrzegi

Sucha

Stara Błotnica
Rogolin

Pacew

Bobrek

Kostrzyń

Wyśmierzyce

Stromiec

Promna

Czarnocin Bukówno

Kaszów

W IX edycji 2016 zrealizowanych zostało 17 projektów

 ∗ Działania prowadzone były na terenie całego powiatu białobrzeskiego.

 ∗ Kwota dofinansowanych działań wyniosła 63 470 zł.

 ∗ Łączny budżet wszystkich projektów włączając wkład własny finansowy 

oraz niefinansowy wniesiony przez grupy realizujące projekty stanowił 

133 465,83 zł.

 ∗ W realizację projektów zaangażowanych było 334 wolontariuszy.

 ∗ Wydano 650 egzemplarzy publikacji podsumowującej realizację 

programu.



PODSUMOWANIE EDYCJI 2015

SZKOLENIA 2016



„Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, ul. Reymonta 11/6,
26-800 Białobrzegi. KRS 0000212824,

konto: 70 9117 0000 0022 8436 2000 0010

„Koalicja dla Młodych”
Fundusz Lokalny

Ziemi Białobrzeskiej

Publikacja sfinansowana ze środków Programu Działaj Lokalnie IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie 
„Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, przy wsparciu finansowym 
samorządów gmin: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce, 
Banku Spółdzielczego w Białobrzegach, Firmy Przewozy – Pałczyński i indywidualnych darczyńców.

Opracowanie: Natalia Leśnowolska, Beata Waszkowska
Autorami artykułów i zdjęć są realizatorzy projektów

Opracowanie graficzne: Paweł Kopyt
Druk: ODDI Poland Sp. z o.o.

Styczeń 2017 r.

„Dobroć serca jest tym,
czym ciepło słońca: ono daje życie”

H. Sienkiewicz

„Koalicja dla Młodych”

Fundusz Lokalny

Ziemi Białobrzeskiej
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