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W dniu 9 lutego 2018 roku Stowarzyszenie „Aktywniejsi Razem” planuje 
organizację wydarzenia:

Złożenie takie, aby osoby aktywne mogły wymienić się doświadczeniami, 
podzielić uwagami, pomysłami, a także doprowadzić do współpracy 
poszczególnych miejscowości.

Na terenie powiatu ostrołęckiego jest ponad 300 miejscowości i podobna 
ilość sołtysów.

Po za sołtysami są także aktywni: radni, przewodniczący kółek 
rolniczych, wiejskich czy stowarzyszeń. Ich energia i chęć działania przyczynia 
się do rozwoju ich małych ojczyzn: osiedli, sołectw, miast, gmin co z kolei 
prowadzi do rozwoju i rozkwitu powiatu ostrołęckiego.

Zawody i konferencja nie jest organizowana dla zysków finansowych. 
Stowarzyszenie „Aktywniejsi Razem” utrzymuje się ze składek członkowskich. 
Bez wsparcia Starosty Ostrołęckiego, Rady Powiatu Ostrołęckiego, bez 
wsparcia wójtów i rad gmin powiatu ostrołęckiego, sponsorów, nie będziemy w 
stanie naszego planu zrealizować. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o 
rozpropagowanie informacji wśród sołtysów, liderów, a także o rozważenie 
współorganizacji i objęciem patronatem powyższego przedsięwzięcia.

Konferencja odbywać się będzie w czasie, gdy na terenie powiatu 
ostrołęckiego przebywać będzie delegacja z Ukrainy. Zaproszeni przez sołtysów 
z Gminy Rzekuń goście to osoby aktywne z rejonu miejscowości Łuck obwód 
wołyński na Ukrainie. Osoby związane i zainteresowane tematyką omawianą na 
konferencji oraz zainteresowane współpracą na szczeblu samorządowym.

W przypadku pytań proszę o kontakt z:
Barbara Bączek tel.:667-250-678, email: basiabaczek@wp.pl lub 
Tomasz Chrzanowski tel.:503-708-991, email: to.chrzanowski@gmail.com

„I Turniej i Konferencja Sołtysów, Liderów i działaczy 
powiatu ostrołęckiego”,

którego myślą przewodnią je s t :
„ Dla bezpieczeństwa, rozwoju, integracji. ”

Załącznik:
1- Założenia organizacyjne
2- Harmonogram
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Założenie jest takie, aby organizowane przedsięwzięcie składało się 
z trzech elementów:
Cześć 1-Turniej sołtysów i liderów.

Turniej odbywał się będzie na strzelnicy Zespołu Szkół Powiatowych w 
Kadzidle. Broń palna bocznego zapłonu, postawa leżąca odległość 25...50 
metrów, 3 strzały próbne, 10 punktowanych do tarczy pierścieniowej.
Nagroda to puchar (Starosty Ostrołęckiego) oraz ewentualnie nagrody rzeczowe 
od sponsorów. Udział w turnieju bezpłatny. Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród odbędzie się podczas drugiej części- konferencji.

W zależnościom od ilości uczestników w trakcie turnieju przewidziany 
byłby serwis kawowy.

Cześć 2- Konferencja sołtysów i liderów.
W budynku WSAP przy ul. Korczaka w Ostrołęce (lub inna lokalizacja) 

proponowane tematy:
1. KMZB jako narzędzie wskazujące zagrożenie i poprawiające 

bezpieczeństwo lokalne- prelegent z KMP Ostrołęka.
2. NK jako procedura przyczyniająca się do bezpieczeństwa w rodzinie- 

prelegent z KMP Ostrołęka.
3. Fundusz Sołecki -  prelegent Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza
4. Fundusz Sołecki wybrane praktyki Gminy Rzekuń- sołtysi Gminy 

Rzekuń.
5. Wybrane przykłady inicjatyw lokalnych ( imprezy integracyjne, festyny, 

zawody).
6. Prezentacja poszczególnych Gmin lub np. Lokalnych grup działania 

Inne jakie??-czekamy na propozycje i zgłoszenia

Cześć 3- Obiad połączony z potańcówka
Ten element konferencji to czas na integrację, rozmowy, wymianę 

pomysłów, planowanie współpracy. Termin konferencji to czas przed okresem 
Wielkiego Postu i bliskości tzw. „ostatków” który można wykorzystać jako 
zabawę ostatkową.



Harmonogram:
14-31 grudnia 2017r. rozpropagowanie informacji o organizowanym 
przedsięwzięciu, odpowiedzi na otrzymywanie zapytania.
1-15 stycznia przyjmowanie zapisów, ustalanie współorganizatorów 
i sponsorów.
15-25 stycznia ustalanie dot. godzin zawodów, konferencji, obiadu.
25-31 stycznia przekazanie informacji osobom zainteresowanym.
1-8 luty -  czynności formalno-organizacyjne.
9- luty zawody i konferencja.
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