Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Źródło” im. św. Jadwigi Królowej Polski
za okres od 12.05.2015 roku do 31.03.2016 roku
Kilka słów o naszym Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Źródło” im. św. Jadwigi Królowej Polski powstało
z inicjatywy maszewskiego środowiska harcerskiego. W dniu 12 maja 2015 roku
uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000557210. Naszym
głównym celem jest społeczna aktywizacja młodzieży z terenów wiejskich, a także
podejmowanie działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym na rzecz lokalnej
społeczności.
Swoje cele realizujemy także poprzez:
Organizację aktywnych form wypoczynku dla młodzieży;
Organizację kursów, warsztatów i zajęć manualno-technicznych;
Organizację imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych;
Prowadzenie zajęć edukacyjnych;
Organizację pokazów i wystaw;
Dbanie o miejsca pamięci (szczególnym miejscem, o które dbamy jest Mogiła
zbiorowa ofiar terroru znajdująca się w Brwileńskim lesie);
Działalność charytatywną.
Stowarzyszenie współpracuje m. in. z:
Parafią św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie (aktualnie działamy przy kościele
filialnym p.w. św. Jadwigi Królowej Polski w Maszewie Dużym);

Klubem Żeglarskim „Petrochemia” (strona internetowa: www.kzpetrochemia.pl)

1 Maszewską Drużyną Harcerzy „Białe Wilki” (strona internetowa:www.1mdh.pl)

Co udało nam się już osiągnąć ?
Pomimo, iż działamy od niedawna to udało się nam zrealizować już dwa duże projekty.
Pierwszy o nazwie „Maszewskie majsterklepki”, który został rozpoczęty jeszcze przed
rejestracją Stowarzyszenia. Mogliśmy go zrealizować dzięki wsparciu finansowemu, które
pozyskaliśmy z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt polegał na przeprowadzeniu
kilkunastu zajęć manualno-technicznych podczas, których uczyliśmy lokalną młodzież
pracować różnymi narzędziami (m. in. mięliśmy okazję lutować i spawać). Zajęcia
odbywały się co tydzień, najczęściej w weekendy i uczestniczyło w nich ok. 25osób.

Za otrzymane dofinansowanie kupiliśmy: skrzynię narzędziową, lutownice, wiertarkowkrętarkę, śrubokręty, klucze, zestaw wierteł, kontakty, kable, materiały do naprawy
przedłużaczy.
Rachunki za ww. narzędzia dostępne są do wglądu w siedzibie naszego Stowarzyszenia.
Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć można obejrzeć
Stowarzyszenia „Źródło”– www.stowarzyszenie-zrodlo.pl.

na

stronie

internetowej

Drugi projekt, który przeprowadziliśmy to „Spływ rzekami Wisłą i Nogatem z Płocka
do Malborka”. W spływie oprócz kadry, którą tworzyli: Prezes Stowarzyszenia Krzysztof
Nowacki oraz Wice Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Hryniewiecki uczestniczyło jeszcze
6 członków załogi (chłopcy w wieku od 12 do 17 lat). Nasza wakacyjna wyprawa trwała
półtorej tygodnia. Dzięki pracy Zarządu Stowarzyszeniu udało się pozyskać za darmo
materiały niezbędne do budowy tratwy: 92 beczki o pojemności 220 litrów, elementy
metalowe niezbędne do zbudowania ramy oraz obejm beczek, liny, wkręty, krokwie
oraz deski na pokład. Udało się nam także zorganizować: dwusuwowy silnik JONSON 15
KM, osprzęt żeglarski, żywność z zaprzyjaźnionej Hurtowni oraz wsparcie finansowe
od lokalnych Przedsiębiorców.

Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone na: transport beczek, wykonanie zadaszenia
tratwy, zakup desek, kapoków, farby do pomalowania pokładu oraz paliwa do silnika.
Rachunki za ww. zakupy dostępne są do wglądu w siedzibie naszego Stowarzyszenia.
Relację oraz zdjęcia ze spływu można obejrzeć na stronie internetowej Stowarzyszenia
„Źródło” – www.stowarzyszenie-zrodlo.pl.

Nasze plany na najbliższy okres.
W chwili obecnej pracujemy nad zmianą Statutu Stowarzyszenia (do końca marca 2016
roku planujemy złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego). Chcielibyśmy
rozszerzyć cele i sposoby działania naszego Stowarzyszenia o możliwość prowadzenia
szkoleń i kursów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także proobronności
państwa.
Oprócz zmiany Statutu Zarząd Stowarzyszenia podejmuje działania w celu pozyskania
środków finansowych na stworzenie przy kościele w Maszewie Dużym świetlicy
środowiskowej. Prowadzone są także rozmowy z Wójtem Gminy Stara Biała
o udostępnienie Stowarzyszeniu remizy strażackiej by w przyszłości można było
zbudować w niej Młodzieżową Stanicę Wodniacką.

Dodatkowo staramy się o fundusze na przeprowadzenie projektów
polegających na:
1) Wykonaniu przez młodzież budek lęgowych dla ptaków – projekt o nazwie "Zielone
majsterklepki"(we współpracy z Fundacją Rozwoju Wsi Polskiej staramy się o środki
z NFOŚ) – chcemy połączyć to z innymi zajęciami z majsterkowania;
2) Wykonaniu hoteli dla owadów zapylających i zasadzeniu drzew i krzewów
miododajnych na terenie gm. Stara Biała (we współpracy z Fundacją Rozwoju Wsi
Polskiej staramy się o środki z NFOŚ);
3) Stworzeniu i wyposażeniu wraz z harcerzami z 1 Maszewskiej Drużyny Harcerzy
„Białe
wilki"
Grupy
Rekonstrukcyjnej
„NADWIŚLAŃSKIEJ
FLOTYLLI
MARYNARKI WOJENNEJ” – walczącej na odcinku Wisły między Modlinem,
a Toruniem w czasie wojny 1920 roku. W okresie 3 lat chcemy odtworzyć
przynajmniej dwa monitory będące na wyposażeniu Flotylli w okresie walk i obrony
Płocka 1920 roku;
4) Przeprowadzeniu historycznego rajdu wodnego „SZLAKIEM BOJOWYM
NADWIŚLAŃSKIEJ FLOTYLLI MARYNARKI WOJENNEJ 1920 ROKU" – będzie
to rajd wodny łodziami motorowodnymi i żaglowymi na odcinku: Płock –
Wyszogród – Włocławek (Wniosek złożony do Starostwa Powiatu Płockiego
i Marszałka Województwa Mazowieckiego);
5) Powołaniu całorocznego ośrodka szkoleniowego dla młodzieży – „WODNA
SZKOŁA ŻYCIA"– w oparciu o metodykę harcerską i żeglarską z wykorzystaniem
akwenu Zalewu Wiślanego (Wniosek złożony do Marszałka Województwa
Mazowieckiego);
6) Sprzątaniu brzegów i skarpy wiślanej Zalewu Wiślanego (we współpracy z Fundacją
PERN i Orlen);
7) Spływie własnoręcznie zrobionymi tratwami od pierwszego kilometra żeglownego
Wisły do Płocka (podczas trwania spływu chcielibyśmy uczestniczyć w Festiwalu
Młodych na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie).
8) Spływie tratwami w 2017 roku już całym odcinkiem Wisły w ramach obchodów
ROKU WISŁY.

