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Aktyw
POPPS? A co to jest?
Jeśli zapytamy przechodniów na sochaczewskiej ulicy czy wiedzą, co to jest POPPS z pewnością
padnie wiele odpowiedzi: NIE. Okaże się, że nasza organizacja nie jest znana mieszkańcom miasta
i powiatu. Czy to dlatego, że jesteśmy organizacją młodą? Może nie zapisaliśmy się jeszcze ciekawym
wydarzeniem? A może nasze działania są obojętne sochaczewianom? Pewnie każda z tych rzeczy po trosze.
Chcemy to konsekwentnie zmieniać.

Działamy w Sochaczewie blisko 2 lata.
Jesteśmy jedyną federacją zrzeszającą tak
dużo organizacji z terenu powiatu. Dzięki
licznym i zdolnym zespołom naszych organizacji członkowskich tworzymy duże środowisko pozarządowe. Jesteśmy zatem głosem
społeczności i dlatego występujemy w imieniu innych osób i organizacji. Wszystko po
to, by długofalowo poprawiać sytuację NGO
w powiecie.
Ostatnio zwróciliśmy się do samorządów,
które
podpisały
list
intencyjny
w
sprawie
projektu
„Mazowiecka Dolina Bzury”, o włączenie organizacji pozarządowych we współpracę
przy realizacji planów rozwojowych w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Ponadto, nieustannie zabiegamy, aby
założenia projektów i aktów prawa miejscowego oraz innych decyzji podejmo-

wanych przez władze samorządowe były
konsultowane ze społecznością lokalną czy
z jej przedstawicielami, jakimi są organizacje pozarządowe. Przykładem tych działań jest wystąpienie do burmistrza miasta
z wnioskiem o włączenie przedstawicieli
POPPS i innych zainteresowanych podmiotów, a także mieszkańców w prace nad
projektem Strategii Rozwoju Miasta Sochaczewa oraz projektem Lokalnego Programu
Rewitalizacji.
Dzięki działalności POPPS wszystkie gminy
uchwalają program współpracy z organizacjami i ogłaszają konkursy ofert.
Organizacje
startują
w
konkursach i pozyskują pieniądze z budżetów lokalnych samorządów. Działamy na rzecz naszych małych ojczyzn,
a żeby coś robić potrzebne są finanse.
W 2015 roku, w ramach projektu „Rozwój
Porozumienia Organizacji Pozarządowych
Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie
potencjału jego organizacji członkowskich”,
finansowanego w ramach tegorocznej edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych
Porozumienia będziemy promować naszą działalność, a także działalność organizacji pozarządowych naszego powiatu.
Podczas
drugiej
edycji
Jarmarku
Pozarządowego
będziemy
mieli możliwość bezpośredniego kontaktu
z mieszkańcami, przedstawimy lokalnej
społeczności osiągnięcia POPPS i inicjatywy
organizacji społecznych z miasta i powiatu. Jarmark jest również doskonałą okazją

do integracji sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego. Wierzymy, że po tym
wydarzeniu sochaczewianie zaczną nas kojarzyć i doceniać podejmowany wysiłek na
rzecz lokalnej społeczności.
Warto jeszcze przypomnieć, że wspieramy
nasze organizacje członkowskie w zakresie
obsługi księgowej, prawnej, szkoleniowej
czy też udostępniając nasze biuro i sprzęt.
Są to rzeczy, które zwalniają organizacje
z wielu uciążliwych obowiązków, dzięki czemu mogą się zajmować swoimi statutowymi
zadaniami.
Jesteśmy przekonani, że realizowane działania w ramach naszego projektu, jak i podejmowane przez nasze Porozumienie inicjatywy, wpływają i będą wpływać na zwiększenie
rozpoznawalności naszej organizacji, i gdy
zapytamy mieszkańców o POPPS odpowiedzą: Tak, znam ich! POPPS to organizacja,
która skupia aktywne organizacje pozarządowe, reprezentuje moje interesy i działa na
rzecz naszego dobra wspólnego.
Agnieszka Ptaszkiewicz
prezes Porozumienia Organizacji
Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
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Dlaczego organizacje piszą
słabe oferty i nie otrzymują dotacji?
Przedstawiciele POPPS biorą udział w pracach komisji konkursowych oceniających oferty organizacji
pozarządowych działających na terenie powiatu sochaczewskiego, składane w konkursach ogłaszanych
przez Zarząd Powiatu, burmistrza i wójtów. Na tej podstawie z przykrością stwierdzamy, że jakość ofert
stowarzyszeń, fundacji czy klubów sportowych jest bardzo niska. Dlaczego organizacje piszą słabe oferty? Dlaczego pisząc słabe oferty nie pozyskują dotacji i nie mogą się rozwijać?
W ofertach jest wiele błędów formalnych, przez które są one odrzucane. Oferty spełniające wymogi formalne są niskiej
jakości, napisane bez pomysłu, zbyt lakonicznie i pobieżnie opisujące proponowane działania. Widać brak wiedzy w zakresie logicznego połączenia celu realizacji
zadania, jego przebiegu i oczekiwanych
efektów. Harmonogramy i kosztorysy tworzone są niedokładnie, zawierają błędy
rachunkowe, niedokładnie opisują koszty
i uzasadnienie ich poniesienia. Wszystko to
powodują, że oferty są oceniane negatywnie.
Organizacje nie mają też szans w konkurencji o pozyskiwanie środków ze źródeł spoza
naszego powiatu – z ministerstw, od wojewody czy marszałka.
Dlaczego tak jest? Być może po części dlatego, że organizacje nie starają się doskonalić umiejętności osób odpowiedzialnych
w nich za pisanie ofert i wniosków. W latach ubiegłych Fundacja Autonomia, organizacja członkowska POPPS, oferowała
bezpłatne szkolenia dla wszystkich chętnych
z zakresu logiki projektowej i pisania ofert.
Zainteresowanie szkoleniami nie było zbyt
duże. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego oferuje swoim członkom bezpłatne doradztwo
i szkolenia w zakresie tworzenia ofert.
Daje to efekty, ponieważ organizacje członkowskie startują w wielu konkursach i pozyskują dotacje ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw

„

Obywatelskich, Rządowy Program na Rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych),
Ministerstwa Kultury, PFRON, samorządu
województwa mazowieckiego i z innych
źródeł. Z pewnością POPPS nie odmówiłby
także pomocy organizacjom, które jeszcze
nie są członkami Porozumienia.
Wiele młodych organizacji działających
w gminach dopiero niedawno rozpoczęło pozyskiwanie środków w gminnych
konkursach. Z drugiej strony niektóre
gminy mają bardzo krótkie doświadczenie w ogłaszaniu konkursów. W konkursach ogłaszanych przez burmistrza
Sochaczewa dotację otrzymują prawie
wszystkie organizacje w nich startujące.
W momencie, kiedy złożenie nawet słabej
oferty gwarantuje otrzymanie dotacji, nie ma
motywacji do doskonalenia swojej wiedzy
i umiejętności.
Być może małe doświadczenia samorządów,
trudne i zbyt obszerne obowiązki formalne
(urzędy wprowadzają więcej formalności,
niż przewidują przepisy ustawowe) wyznaczone do spełnienia organizacjom również
są przyczyną zniechęcenie i braku motywacji
do większego zaangażowania w tworzeniu
ofert. Czasem zbyt dużo procedur związanych z podpisaniem umwy, a potem
z rozliczeniem dotacji w ogóle zniechęcają do udziału w konkursach ofert
(weksle jako wyraz braku zaufania ze strony urzędników). Niektóre urzędy nie przewidują nawet moż-

liwości złożenia wyjaśnienia do ofert
w przypadku wątpliwości urzędników.
Urzędy nie organizują spotkań z organizacjami przed ogłoszeniem konkursów, aby
odpowiedzieć na pytania oferentów i pomóc
we właściwym wypełnianiu ofert. Niektóre
urzędy popełniają błędy w procedurach konkursowych, choćby poprzez brak udziału
w komisjach konkursowych przedstawicieli
organizacji pozarządowych, co jest rażącym
złamaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
A takie błędy proceduralne mogą być podstawą do unieważnienia konkursów ofert.
Brak pozyskiwania środków finansowych
nie oznacza, że organizacja nie może sprawnie działać opierając się wyłącznie na pracy
wolontariackiej
swoich
członków.
Wiele działań można zrealizować dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu osób fizycznych czy lokalnych firm.
Niestety organizacje, które chcą realizować zadania samorządów czy ogólnie zadania publiczne, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do
przelania pomysłu na papier i stworzenia
dobrej oferty. Dotyczy to też właściwego
wydatkowania środków z dotacji i ich
rozliczenia z samorządem.
Stąd też POPPS zachęca do kontaktu
przedstawicieli tych organizacji pozarządowych, którzy chcą swoje kompetencje
w tym zakresie zwiększyć.
Redakcja

Widać brak wiedzy w zakresie logicznego połączenia celu
realizacji zadania, jego przebiegu i oczekiwanych efektów.
Harmonogramy i kosztorysy tworzone są niedokładnie,
zawierają błędy rachunkowe, niedokładnie opisują koszty
i uzasadnienie ich poniesienia.”
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Aleja spacerowa nad Bzurą
Amnis znaczy rzeka, dlatego Stowarzyszenie postanowiło przedstawić koncepcję projektu przybliżającego mieszkańcom Sochaczewa Bzurę. Rzekę, która płynie w sercu miasta, ale zamiast łączyć mieszkańców,
którzy spędzaliby swój wolny czas nad jej brzegami, dzieli miejską przestrzeń trudną do przekroczenia
barierą. Jednym z niewielu ogniw, które ją spaja, jest popularna kładka pomiędzy ulicami Staszica i Gawłowską. To wokół niej ogniskuje się idea pomysłu Amnis.

Chcielibyśmy, aby stała się ona centralnym punktem nowej alei spacerowej, która
zastąpi zniszczony ciąg pieszo-rowerowy
zbudowany jeszcze w latach 90-tych. Promenada, którą sobie wyobrażamy to miejsce
przyjazne pieszym i rowerzystom, w którym
na miejscu starych betonowych płyt powstałby nowy chodnik i nowoczesna ścieżka rowerowa. Po obu stronach alei rosłyby
szpalery drzew i krzewów oraz stały ławki
dla spacerujących, tak aby stała się ona miejscem wypoczynku nad rzeką.
Sama kładka też przeszłaby metamorfo-

zę stając się obiektem, z którego bez trudu
mogą korzystać zarówno niepełnosprawni
- poprzez dostosowanie podjazdów do ich
potrzeb - ale także matki z wózkami dziecięcymi oraz rowerzyści. Wybudowanie odpowiednich ramp to koniec męczącego wprowadzania rowerów po schodach.
Rewitalizacja terenu nad Bzurą stworzyłaby
nową, atrakcyjną przestrzeń umożliwiające
wypoczynek ułatwiającą komunikację pomiędzy dwoma rozdzielonymi częściami
miasta.
Projekt Stowarzyszenie Amnis będzie pro-

mować podczas II Powiatowego Jarmarku
Pozarządowego.
Grażyna Korkosz
AMNIS Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców Sochaczewa i Okolic

„Mazowiecka Dolina Bzury”
- zachęcamy do współpracy
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zwróciło się do samorządów, które podpisały list intencyjny w sprawie projektu „Mazowiecka Dolina Bzury”, o włączenie organizacji
pozarządowych we współpracę przy realizacji planów rozwojowych w nowej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej.
W opinii POPPS współdziałanie samorządów z przedstawicielami sektora pozarządowego zwiększy wartość przyszłych
projektów i da szanse na wyższą ich ocenę,
a w efekcie pozyskanie środków unijnych na
rozwój powiatu sochaczewskiego.
Organizacje pozarządowe są blisko
problemów społecznych, takich jak wykluczenie (np. edukacyjne), niepełnosprawności, bezrobocie młodzieży, które szczególnie wspierane będą w najbliższych latach
ze środków unijnych. W najbliższym czasie szczególnie ważny będzie też rozwój
ekonomii społecznej, której osią są inicjatywy organizacji pozarządowych. Zarząd

POPPS podkreśla w piśmie do starosty,
burmistrza i wójtów, że obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej wymaga
od wszystkich podmiotów uczestniczących
w realizacji polityk spójności stosowania
zasady partnerstwa. Partnerstwo to oznacza włączanie m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych w projektowanie
lokalnych przedsięwzięć związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich.
POPPS
przekazało
samorządowcom
do służbowego wykorzystania pismo
Agnieszki Rypińskiej, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego, dotyczące
niezbędnych dokumentów, których przygotowanie na poziomie lokalnym umożliwi
aplikowanie w konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Ze swej strony POPPS oferuje samorządom
zaangażowanym w projekt swój potencjał
i wiedzę oraz wiedzę swoich organizacji
członkowskich. Zachęcamy do kontaktu
z nami.
Agnieszka Ptaszkiewicz
prezes Zarządu Porozumienia Organizacji
Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
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Nasz Watchdog:
kontrola społeczna jest konieczna
– Fundacja Autonomia to udowadnia
Jednym z działań statutowych Fundacji Autonomia jest obserwowanie działań władz i administracji
w lokalnych samorządach na terenie powiatu sochaczewskiego. Działania takie nazywamy strażnictwem,
kontrolą społeczną czy też z angielskiego watchdogiem (psem stróżującym).
Na podstawie wyników obserwacji wnioskujemy o podjęcie działań, które mają
na celu poprawę jakości lokalnego prawa,
lepszą współpracę z mieszkańcami, zapewnienie lepszej jakości usług dla obywateli. Fundację interesuje szczególnie to,
jak administracja współpracuje z małymi
stowarzyszeniami czy klubami sportowymi, czy zgodnie z przepisami przyznaje im
środki finansowe. Sprawdzamy, jak władze
angażują mieszkańców w planowanie rozwoju gmin, a także czy samorządy odpowiednio realizują przepisy o udostępnianiu
mieszkańcom informacji o ich działaniach.
Czasami, w uzasadnionych przypadkach,
fundacja interweniuje u organów nadzoru
(np. sąd administracyjny, wojewoda mazowiecki czy regionalna izba obrachunkowa),
które kontrolują bieżące działania samorządów. Interwencje takie pozwalają na większą
skuteczność pracy fundacji.
Jako przykład jednego z ostatnich działań
strażniczych możemy wskazać interwencję
Fundacji związaną z konkursem na kan-

Kilka słów
o strażnictwie
Lokalni strażnicy zbierają informacje o tym, jak działają władze
i administracja. Przedstawiają
propozycje korekt prawa i procedur dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych,
tak by te lepiej wypełniały swoje
obowiązki. Podejmowane przez
nich działania (np. wnioskowanie o informację publiczną,
analiza i udostępnianie innym
mieszkańcom umów podpisywanych przez samorządy) mają
służyć lepszemu gospodaro-

dydata na stanowisko dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury. 30 czerwca
br. burmistrz Sochaczewa ogłosił konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury, jednostki organizacyjnej, która w dniu ogłoszenia
konkursu faktycznie nie istniała, ponieważ
dopiero 24 lipca weszła w życie uchwała
Rady Miejskiej z 23 czerwca o powołaniu
SCK. Po interwencji Fundacji Autonomia
organ nadzoru – wojewoda mazowiecki wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia o konkursie.
W efekcie konkurs został przez burmistrza
unieważniony i ogłoszony powtórnie, kiedy SCK już formalnie istniało. Sprawa była
oczywista, bo przecież nie można wybrać
dyrektora nieistniejącego podmiotu.
W ten sposób kolejny raz potwierdza się
słuszność idei prowadzenia obywatelskiej kontroli działania władz publicznych,
a wręcz konieczność prowadzenia takich
działań. Przyglądając się dokładnie działaniom samorządów jasno widać, że jest wiele

waniu lokalnymi budżetami.
Sprzyjają rzetelności, celowości
i użyteczności społecznej wydatków publicznych. Jawność
i przejrzystość procesów decyzyjnych w instytucjach publicznych
postulowana i egzekwowana – w
ramach obowiązującego prawa
- przez lokalnych strażników i
strażniczki ma zapewnić wysoki
standard usług, dotyczących np.
edukacji, zdrowia czy bezpieczeństwa mieszkańców. Zapobiega też zjawiskom korupcji czy
konfliktom interesów. Strażnicy
pełnią ważne funkcje społecz-

pracy dla instytucji i obywateli nie akceptujących bylejakości, ignorowania mieszkańców, lekceważenia czy wręcz naruszania
prawa. Dlatego też Fundacja Autonomia
stara się angażować mieszkańców w społeczną kontrolę. Przykładem tego jest np.
szkolenie z zakresu dostępu do informacji
publicznej, zorganizowane w czerwcu 2014 r.
wspólnie ze Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska - Watchdog Polska. Rozmawialiśmy
o jawności życia publicznego, jako zasadzie
demokratycznego państwa oraz o tym, co
to jest informacja publiczna i jak można ją
uzyskać. Uczestnicy otrzymali wskazówki, co należy zrobić, kiedy władze nie chcą
działać jawnie
Widać, że wielką rolę do odegrania mają
obywatele mający poczucie odpowiedzialności za swoją gminę, miasto czy powiat.
Takich obywateli Fundacja Autonomia
zaprasza do współpracy.
Michał Jakubowski
Fundacja Autonomia
www.fundacjaautonomia.org

ne: informacyjną, edukacyjną,
także prewencyjną i kontrolną.
Inicjują też często oddolne działania obywatelskie, niezależne
od urzędów, prowadzone przez
samych mieszkańców na rzecz
najbliższego otoczenia.
Powyższe cytaty pochodzą
z publikacji pt. „Zdrowe zęby
demokracji” wydanej przez Sieć
Obywatelską Watchdog Polska http://siecobywatelska.pl/
wp-content/uploads/2015/07/
Zdrowe-zeby-demokracji_B5_
calosc_pojedyncze.pdf:
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Zawisza Czarny nad Bzurą po raz piąty
22 sierpnia w godzinach 16.30-21.30 Stowarzyszenie „Nasz Zamek” na Wzgórzu Zamkowym
po raz piąty zorganizowało historyczny piknik „Zawisza Czarny Nad Bzurą – Sochaczewskie
Spotkania z Historią”. Tradycyjnie aura nie rozpieszczała organizatorów i początek imprezy przywitały opady deszczu. Na szczęście pogoda poprawiła się, a sochaczewianie, szczególnie najmłodsi,
odwdzięczyli się Zawiszy, licznie przybywając na ruiny zamku. Impreza odbywała się w ramach Sochaczewskiego Lata, przy dofinansowaniu Gminy Miasto Sochaczew w ramach otwartego konkursu ofert dla
organizacji pozarządowych.

Imprezę, jak co roku, profesjonalnie poprowadził Łukasz Kowalski z „Naszego Zamku”.
Sochaczewianie mieli okazję uroczyście powitać na dziedzińcu zamkowym Zawiszę
Czarnego, który jako poseł króla Władysława przybył na dwór księcia Siemowita IV.
Na cześć gościa bractwo rycerskie „Smocza
Kompania” zorganizowało niewielki Turniej
Rycerski. W jego trakcie publika mogła obserwować pasjonujące potyczki, prowadzące do walki finałowej, w której wyłoniono
zwycięzcę. Pomiędzy pojedynkami dorosła
część gawiedzi brała udział w grach i zabawach plebejskich w fosie zamkowej. Na zadowolonych zwycięzców trzech konkurencji
czekały ciekawe nagrody.
Największą atrakcją dla najmłodszych miłośników wieków średnich była jak zwykle
mobilna gra z nagrodami: „Szlak Rycerski –
śladami młodego Zawiszy” (której ponownie integralnym elementem był artystyczny
projekt „Okno Sztuki” Marcina Hugo-Ba-

dera). W tym roku 65 młodych sochaczewian wyszkoliło się na rycerza podczas tej
gry. Warsztaty garncarskie prowadziła Agata
Olszacka z Pracowni Sztuk Wszelakich „Pod
złotym jamnikiem”. Pod Wzgórzem Zamkowym przejażdżki konne bryczką i w siodle
jak co roku organizowała „Stajnia Daisy”.
Na zamkowym dziedzińcu pod namiotem
Stowarzyszenia „Nasz Zamek” obejrzeć
można było ekspozycję plenerową pt. „5 sezonów badań archeologicznych na Wzgórzu
Zamkowym w Sochaczewie”, a także otrzymać materiały promujące historię miasta.
Na stoisku Gimnazjum nr 2 nauczyciele
oraz wolontariusze przygotowali dla chętnych pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem
oraz naturalne soki z Tęczowego Ogrodu.
Przy kolejnym stanowisku pracownicy sochaczewskiej restauracji McDonald’s rozdawali najmłodszym balony, malowali buźki
oraz nagradzali chętnych kuponami zniżkowymi na swoje produkty.

O godzinie 20.00 nadszedł moment kulminacyjny imprezy. W barwnym orszaku Zawisza Czarny w asyście rycerstwa
i mieszczan przemieścił się z zamku na plac
Kościuszki, by jak w 1414 r. wypowiedzieć
wojnę Zakonowi Krzyżackiemu. Podobnie
jak w roku ubiegłym pochodowi przewodził
zespół L’ombelico del Mondo. Gdy wici zostały rzucone, a ostatnie dźwięki Bogurodzicy wybrzmiały w sercu naszego miasta, średniowieczna parada odpustowa pociągnęła
na zamek, gdzie odbył się krótki koncert
L’ombelico, a następnie ostatnia potyczka
rycerska przy akompaniamencie zespołu.
Na zakończenie imprezy zebrani otrzymali poczęstunek, a następnie pierwszy raz
w tym roku, w ramach „Letnich Gawęd
Historycznych”, mieli okazję, przy blasku
pochodni, wysłuchać opowieści Łukasza
Popowskiego o dziejach sochaczewskiego
zamku. Niestety w efekcie zakazu Urzędu Miejskiego, związanego z zagrożeniem
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pożarowym, nie mogliśmy wzbogacić tegorocznej parady elementami pirotechniki
i fireshow. Zmuszeni byliśmy również zastąpić grillem ognisko na dziedzińcu zamkowym. Po zakończeniu opowieści przewodnika oraz skonsumowaniu kiełbasek
pozostali uczestnicy udali się do domu.
Tym samym piąta edycja naszej imprezy
przeszła do historii...

W imieniu Stowarzyszenia „Nasz Zamek”
chciałbym serdecznie podziękować wszystkim partnerom i sponsorom, dzięki którym
organizacja Zawiszy przez te wszystkie lata
była możliwa.
Łukasz Popowski
Stowarzyszenie „Nasz Zamek”
Foto: M. Kazur
Więcej zdjęć z imprezy w galerii na stronie

www.naszzamek.pl
Patronat medialny: e-Sochaczew.pl, e-Sochaczew.pl EXTRA, Echo Powiatu, Radio Sochaczew, sochaczew24.info.
Zadanie dofinansowane w otwartym konkursie ofert dotyczącym realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Sochaczew z zakresu
„Programu współpracy Miasta Sochaczewa
z organizacjami pozarządowymi”.

„http://www.swiatmalucha.net/”Niepubliczne Przedszkole „Świat Malucha”,
„ h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / K s i ę g a r n i a - J O G I
/173086072848189”Księgarnia J.O.G.I. Dorota Walicka,
Sklep Sportowy Jerzy Hołoś,
„http://www.kwiatysochaczew.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=30”Sklep Estetica, ul. Żeromskiego 1,
Księgarnia – Antykwariat Tadeusz Tomaszewski, Sochaczew, ul. Pokoju 12,
Sklep Michaś Bożena Dorociak, Sochaczew, ul. Reymonta 10,
„http://sady-mazowsza.pl/”Tęczowy Ogród - Gospodarstwo Sadownicze Wasilewscy,
„http://rzeznik-jezow.pl/”Zakład Przetwórstwa Mięsnego RZEŹNIK,
Sochaczew, ul. Traugutta, ul. 600-lecia,
„http://www.salami.esoch.pl/”Hurtownia Wędlin SALAMI,
Piekarnia 1919 s.c. Kaczmarek, Sochaczew, ul. Tartaczna 12.

Partnerzy współtworzący imprezę:
„http://www.smoczakompania.pl/”Smocza Kompania,
„http://lombelico.e-sochaczew.pl/”L’ombelico Del Mondo,
„http://www.sochaczew.pl/”Urząd Miasta w Sochaczewie,
„http://www.gim2soch.pl/”Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie,
„http://hugobader.e-sochaczew.pl/”Marcin Hugo-Bader - Okno Sztuki,
„http://podzlotymjamnikiem.com/”Pracownia Sztuk Wszelakich
„Pod Złotym Jamnikiem”,
„http://www.koniesochaczew.pl/”Stajnia Daisy – Klub Jeździecki
Sponsorzy wspierający imprezę:
„http://mcdonalds.pl/”Restauracja McDonald’s – Wójtówka,
„http://www.fastservice.home.pl/”FAST SERVICE GROUP Sp. z o.o.,
„https://www.facebook.com/ForsellCC?fref=ts”Forsell Sp. z o.o.,
„https://www.facebook.com/PPUKilen”Kilen – Jan Kowalski,
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Milowy krok POPPS
Silna, zintegrowana i sprawnie pracująca drużyna szansą na skuteczne wsparcie sektora pozarządowego
- pod tym hasłem zespół Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego pracował
podczas trzydniowego, wyjazdowego szkolenia. 15 przedstawicieli organizacji członkowskich wypracowało zarys strategii działania organizacji na najbliższe 3 lata, a wszystko to dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego powiatu.

Zespół Porozumienia tworzą przedstawiciele jego organizacji członkowskich. Jednak
nie wszyscy dobrze się znają i współpracują
od lat. Niektórzy dołączyli niedawno. Dlatego grupa musi się stale poznawać, zdobywać
wspólne doświadczenia i integrować. Dla
każdego działalność w POPPS może być
czymś innym, jednak wspólna jest wizja
sprawnych organizacji pozarządowych na
terenie powiatu, które pozytywnie wpływa-

ją na swoje otoczenie i włączają mieszkańców do aktywnego
udziału w kształtowaniu własnego
otoczenia, wsi, miasta, powiatu.
- Nasze spotkanie było inspirującą integracją w doborowym
towarzystwie. Wykonaliśmy
milowy krok na drodze do profesjonalizacji POPPS – tak trzydniowe spotkanie podsumował
Marcin Prengowski, prezes Stowarzyszenia Nad Bzurą. Wtóruje
mu Iwona Nowak, prezes Fundacji Amigo mówiąc: – Dla mnie
spotkanie było nieco za krótkie,
ale za to niezmiernie intensywne. Spełniło moje oczekiwania. Otworzyło
szeroko drzwi dla rozwoju POPPS. Także Łukasz Popowski, szef Stowarzyszenia
Nasz Zamek potwierdza: – To było bardzo
potrzebne szkolenie oraz bardzo potrzebna
integracja. Intensywnie, konstruktywnie,
a jednocześnie w dobrym towarzystwie i miłej atmosferze. Z tej mąki będzie chleb…
Budowanie silniejszego zespołu nie
było jedynym celem warsztatów.

Trzydniowa praca dała efekt w postaci kilku najważniejszych celów. Oprócz
kontynuacji bezpłatnego wsparcia prawnego, sprzętowego i lokalowego oraz
niezwykle ważnej obsługi księgowej dla
stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych pojawiły się takie, jak budowanie
niezależności finansowej organizacji, włączenie do współdziałania nowych członków, budowanie partnerskiej współpracy
z samorządami, ale też wzmacnianie rozpoznawalności POPPS wśród społeczności powiatu. Cele są ambitne, ale możliwe do wykonania. Sprzyjać ma temu lepszy podział
obowiązków między członkami zespołu Porozumienia.
Szkolenie było prowadzone przez Barbarę Domaradzką i Pawła Cieślaka, trenerów
ze Szkoły Liderów i przebiegało zgodnie
z metodologią tej organizacji. Nie było wykładów, tylko praca warsztatowa, ćwiczenia
integrujące grupę, wspólne realizowanie
wyznaczonych zadań i dużo zespołowego
myślenia o przyszłości Porozumienia.
Redakcja
Foto: Ewa Prengowska

POPPS wreszcie na swoim!
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego ma już oficjalnie swoją siedzibę.
Od 1 czerwca mieści się ona przy ulica Staszica 47 w Sochaczewie.
Własne miejsce było jednym z celów
POPPS-u. O swoją siedzibę Porozumienie
starało się od dawna. (…) Brak własnego
biura przeszkadzał dalszemu rozwojowi
i bieżącej pracy. - Biuro zapewnia nam
rozwój. Dla potencjalnych grantodawców
jest dużym atutem, gdy jest własne zaplecze – mówi Michał Jakubowski, wiceprezes
POPPS-u.
Biuro dotację uzyskało z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej. (…) Organizacja cały

czas stara się pozyskać inne środki, gdyż
jak podkreśla Agnieszka Ptaszkiewicz, prezes POPPS, nie może być zależna tylko od
jednego źródła finansowania. Zwłaszcza,
że w perspektywie czasu Porozumienie
chciałoby być „organizacją grantodawczą
i ośrodkiem działań lokalnych”. (…) POPPS
zostało założone w październiku 2013 roku
przez 11 organizacji i działa na rzecz lokalnych stowarzyszeń. Dzięki temu zacieśniła
się współpraca między różnymi organiza-

Siedziba POPPS pozwoli na rozszerzenie działalności, ułatwienie kontaktu z mieszkańcami, z przedstawicielami działających tu organizacji, w tym
z członkami. POPPS zależy, by biuro stało się w Centrum Aktywności Obywatelskiej Sochaczewa i powiatu, w którym znajdzie swoje miejsce każda
osoba działająca lub planująca działanie na rzecz rozwoju miasta i powiatu.

cjami, które zyskały formalną reprezentację NGO w powiecie sochaczewskim. (…)
Obecnie POPPS liczy 14 organizacji, w tym
4 z miasta Sochaczew, 4 z gminy Brochów,
1 z gminy Nowa Sucha, 1 z gminy Sochaczew, 2 z gminy Młodzieszyn
i 2 z gminy Teresin.
Maria Jesiołowska
„Echo Powiatu”
Fotorelacja z otwarcia biura – strona 12

Biuro w Sochaczewie powstało i prowadzone jest obecnie w ramach
projektu pn. „Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie potencjału jego organizacji
członkowskich” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015.
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Mars wspiera wolontariat
Firma Mars Polska postanowiła umożliwić swoim pracownikom udział w wolontariacie. W jego ramach,
w sierpniu br. we współpracy ze Stowarzyszeniem Nad Bzurą, uprzątnięto ewangelicki cmentarz w Śladowie oraz oczyszczono ze śmieci dziesięciokilometrowy odcinek Bzury.

18 sierpnia na terenie cmentarza ewangelickiego w Śladowie niemal dwudziestu
wolontariuszy z Mars Polska wycięło trawę i chwasty, zebrało chrust, oczyściło nagrobki z mchu oraz dokonało konserwacji
tablic informacyjnych oraz bezimiennego
krzyża, który mimo wielu prób jego „demontażu” nadal stoi na miejscu. Dodatkowym osiągnięciem ekipy było odwrócenie
olbrzymiej tablicy z piaskowca, która wiele
lat temu została przewrócona uniemożliwiając odczytanie inskrypcji. Dzięki wysiłkowi
wolontariuszy udało się ustalić personalia
osoby pochowanej w tym miejscu. Jest to

Dorothea Drachenberg zmarła w 1890 roku
w wieku 84 lat. Jest to jeden z najstarszych
zachowanych nagrobków na cmentarzu
w Śladowie.
Druga z akcji – „Sprzątanie Bzury z kajaków” - rozpoczęła się na terenie zaprzyjaźnionej Motoprzystani w Plecewicach 21
sierpnia, skąd czterdziestu wolontariuszy
ruszyło w dół rzeki do mostu w Witkowicach. W ciągu zaledwie kilku godzin zebrali
oni cały kontener przeróżnych śmieci poczynając od butelek, puszek, poprzez worki po nawozach sztucznych, a na częściach
samochodów kończąc. Mimo, że rzeka wy-

gląda już znacznie przyjaźniej dla osób ją
odwiedzających to wciąż leży w niej mnóstwo przedmiotów, które nie powinny się
tam znajdować. Niski stan wody pomagał
w odkrywaniu „skarbów”, które zalegały na
dnie rzeki od dawna. Co ważne coraz rzadziej spotyka się śmieci pozostawione przez
wędkarzy czy osoby grillujące nad brzegiem
rzeki. Warto podkreślić, że wciąż są jednak
miejsca, gdzie śmieci się wyrzuca i są to najczęściej okolice osad ludzkich.
Obie akcje są kontynuacją autorskich projektów, które kilka lat temu wykreowali
członkowie Stowarzyszenia Nad Bzurą. Inicjatywy te wpisują się w dwa główne profile
działalności organizacji, a mianowicie edukacja ekologiczna i dziedzictwo kulturowe
naszego regionu. Są to elementy niezbędne
dla uatrakcyjniania Ziemi Sochaczewskiej,
zarówno dla jej mieszkańców, jak i osób coraz częściej przybywających tu np. w celach
turystycznych. Natomiast współpraca Stowarzyszenia z firmą Mars ma niemal dziesięcioletnią historią. Warto przypomnieć
choćby projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży pt. „Czysta Bzura” wspierany przez
firmę od samego początku.
tekst i foto: Marcin Prengowski
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Nad Bzurą

Coraz rzadziej spotyka się śmieci pozostawione przez
wędkarzy czy osoby grillujące nad brzegiem rzeki. Wciąż są
miejsca, gdzie śmieci się wyrzuca i są to najczęściej okolice
osad ludzkich.
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IMPULS na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych

Akcja „Bądź bezpieczny – noś odblaski!”
Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „IMPULS” działa aktywnie od ponad 8 lat na
rzecz poprawy życia mieszkańców gminy Teresin. Wspomniany cel realizujemy podejmując rozmaite przedsięwzięcia, służące poprawie podstawowych warunków życia lokalnej społeczności w zakresie
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, wsparcia osób i rodzin. Angażujemy się w organizację imprez
edukacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
W tym roku podjęliśmy działania na rzecz
bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych organizując wspólnie z gminą akcję informacyjno-edukacyjną pn. BĄDŹ BEZPIECZNY
- NOŚ ODBLASKI! skierowaną do mieszkańców gminy Teresin. Celem akcji była
edukacja mieszkańców w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach. Podczas
niej członkowie Stowarzyszenia IMPULS,
radni gminy, funkcjonariusze policji z teresińskiego posterunku, strażacy z gminnych
jednostek ochotniczych straży pożarnych
oraz wolontariusze z Gimnazjum im. Św.
Franciszka z Asyżu po mszach w poszczególnych parafiach zachęcali mieszkańców
do noszenia elementów odblaskowych.
Rozdano łącznie 3275 sztuk różnych
elementów odblaskowych (kamizelki,
zawieszki miękkie i twarde, naklejki, opaski) i 1000 ulotek. Byliśmy
w Mikołajewie, Budkach Piaseckich, Szymanowie, Pawłowicach i Niepokalanowie.
Dodatkowo, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie oznakowali 50
rowerów. Zainteresowanie naszą akcją było
bardzo duże.
Elementy odblaskowe rozdaliśmy wcześniej,
niż zaplanowaliśmy. Mieszkańcy naszej
gminy bardzo chętnie brali elementy odblaskowe, nie tylko dla siebie, ale także dla
członków swojej rodziny.
Rozdając odblaski i ulotki chcieliśmy uświadomić mieszkańcom, jak ważne jest, by

być widocznym na drodze, że nosząc odblaski możemy mieć pewność, że jesteśmy
dobrze widoczni dla innych uczestników
ruchu drogowego. Nasza akcja spotkała się
z aprobatą ze strony wszystkich osób i instytucji, które zaprosiliśmy do współpracy.
Widzimy konieczność ciągłej edukacji
w zakresie bezpiecznego poruszania się po
drogach, wykształcenia właściwych postaw,
poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Uważamy, że tego
typu akcje powinny być prowadzone co

najmniej raz w roku, a elementy odblaskowe dostępne w wyznaczonych miejscach,
lub rozdawane przy innych tego typu
akcjach. Nasze działania z pewnością
wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów i spełnią zakładany cel
pod warunkiem, że mieszkańcy będą nosili odblaski, założą kamizelkę czy przykleją
naklejkę na rower czy siodełko dziecka.
Agnieszka Ptaszkiewicz
Stowarzyszenie IMPULS
Foto: Paweł Wróblewski
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Badminton, czyli rekreacyjnie i na sportowo

Przez sport w przyszłość
Jednym z założeń Stowarzyszenia Działamy Sprawnie – Tworzymy Lepiej „Przez sport w przyszłość”,
które powstało pod koniec 2013 roku jest promocja sportu i popularyzacja kultury fizycznej wśród
mieszkańców powiatu. Stowarzyszenie, którego prezesem jest Sebastian Wiśniewski liczy obecnie 50
członków, a kolejni deklarują chęć przystąpienia.

Choć początkowo Stowarzyszenie powstało z myślą o organizacji biegu sztafetowego pn. „Sztafetowy Bieg ku czci
Sylwestra Rozdżestwieńskiego”, to może
poszczycić się już organizacją innych, cieszących się dużym zainteresowaniem zawodów, jak choćby turniejów w badmintona,
w tym między innymi z reprezentacją gości
z Londynu. W Indywidualnej Lidze Badmintona Powiatu Sochaczewskiego, której
inicjatorem i pomysłodawcą jest właśnie Stowarzyszenie gra już ponad 40 zawodników
i zawodniczek. Obecnie rozpoczyna się
III sezon Ligi. Obok organizacji cyklicznych już biegów pamięci śp. Sylwestra
Rozdżestwieńskiego (odbyły się dwa), licz-

nych turniejów badmintona dla dorosłych
i młodzieży, ILBPS - Stowarzyszenie aktywnie od kilku sezonów wspiera też organizacyjnie rajd rowerowy po powiecie
sochaczewskim „Od Juniora do Seniora”
czy LA wśród dzieci i młodzieży.
Członkowie Stowarzyszenia pomagali niedawno również w organizacji IV turnieju o
puchar Marszalka Mazowsza w siatkówce, a
w maju wsparli turniej w siatkówce imienia
Sylwka Rozdżestwieńskiego.
Stowarzyszenie Działamy Sprawnie – Tworzymy Lepiej „Przez sport w przyszłość”
chce aktywnie promować ruch i zdrowy
tryb życia zarówno wśród dorosłych mieszkańców naszego powiatu, jak i młodzie-

ży. Działania te Stowarzyszenie realizuje
we współpracy m.in. ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie czy Zespołem Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Stowarzyszenie szerzy poprzez sport
i rekreację nie tylko zasady ,,fair play”, ale
integruje różne grupy społeczne, wiekowe.
Jego członkowie włączyli się w ubiegłym
roku po raz pierwszy w akcję „Szlachetnej
Paczki”.
Największym zainteresowaniem wśród inicjatyw podejmowanych przez członków
Stowarzyszenia cieszy się jednak pierwsza
w powiecie - Liga Badmintona, która swój
początek miała w sezonie 2013/2014. Wzięło w niej udział 32 zawodników i zawodniczek. W sezonie 2014/2015 w lidze grało
już 58 osób. Do końca sierpnia było już ponad 40 zgłoszeń do rozgrywek III sezonu.
Jak zawsze na zwycięzców czekają nagrody,
w tym główna, puchar starosty powiatu
sochaczewskiego. - Kolejne edycje ligi badmintona pokazały nam, jak duże jest zainteresowanie tą dyscypliną sportu. W pierwszej
edycji startowało ponad 30 zawodników,
sezon drugi zakończyło 44 osoby, rozegrano
336 meczy i 717 setów – przypomina Sebastian Wiśniewski, prezes Stowarzyszenia.
Jak podkreślają organizatorzy gra w badmintona to świetna sprawa, dobra zabawa,
a przede wszystkim możliwość aktywnej
formy spędzenia czasu.
Sebastian Wiśniewski
Stowarzyszenie Działamy Sprawnie
– Tworzymy Lepiej „Przez sport w przyszłość”
Foto: Anna Syperek
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W obiektywie Aktywu

Oficjalne otwarcie biura Porozumienia
Organizacji Pozarządowych
Powiatu Sochaczewskiego Sochaczew, 16 czerwca 2015 r.
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Foto: 1,2: Echo Powaitu, 3-8: Ewa Prengowska
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