Szacowana wartość inwestycji wynosi około 85 tys. zł łatwo więc policzyć, że chcąc zrealizować inwestycję musimy
jako stowarzyszenie zgromadzić wkład własny w kwocie
28 tys. zł. I tutaj zaczynają się schody i pojawia się pytanie
- skąd stowarzyszenie liczące 17 członków ma wziąć takie
pieniądze? Postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie
i zrealizować tą inwestycję jeszcze w 2014 r. Mamy nadzieję, że z pomocą wszystkich mieszkańców Silnowa.

Żywność wydajemy najczęściej na świetlicy wiejskiej
w Silnowie. O terminach wydawania żywności informujemy
Państwa poprzez wywieszenie plakatów w lokalnych sklepach oraz poprzez stronę internetową www.silnowo.pl

„Inne działania – pomysły na 2014 r.”
•

Zagospodarowanie „Centrum” Silnowa
W ramach tej inwestycji planujemy zmienić wygląd
miejsca położonego w samym centrum naszej miejscowości. Biorąc pod uwagę fakt, że Silnowo, które kiedyś było
siedzibą władz administracji lokalnej, przez ostatnie lata
zmieniło swój wizerunek na niekorzyść, realizacja tego typu
inwestycji jest bardzo istotna. a zmiana wizerunku miejsca, którego dotyczy przedmiotowy wniosek, spowoduje
zmianę wizerunku całej miejscowości. Naszym działaniem
planujemy nawiązać do tradycji miejscowości i chcemy
ukłonić się do starszych mieszkańców miejscowości, którzy
w 1974 r., w tzw. czynie społecznym wykonali w tym samym miejscu parking oraz zagospodarowali ten sam teren
poprzez ustawienie ławek oraz dokonanie nasadzeń. Potwierdzeniem tego faktu są archiwalne fotografie i notatki
w kronice Gminy Silnowo, której fragmenty znajdują się na
stronie internetowej www.silnowo.pl. W późniejszym czasie na parkingu stanął przystanek autobusowy i miejsce
to w czasach świetności Silnowa pełniło rolę mini dworca
autobusowego. Obecny stan tego terenu jest przykładem
niekorzystnej zmiany wizerunku Silnowa w czasach tzw.
transformacji. Aby zmienić ten stan rzeczy postanowiliśmy zrealizować niniejszy projekt, którego głównym
zamierzeniem jest nadanie temu miejscu charakteru
parku wiejskiego z mini sceną i miejscem do organizacji
jarmarków i małych festynów tematycznych (np. bożonarodzeniowych).

„SILNOWO 2020”

•

Uzyskaliśmy ze strony Starosty Szczecineckiego
zapewnienie wyremontowania w 2014r. zniszczonego odcinaka drogi powiatowej przebiegającej
przez Silnowo.
Latem 2014 r. zamierzamy zorganizować kolejny
turniej siatkówki amatorskiej.

Działania innych mieszkańców Silnowa,
nie będące inicjatywą Stowarzyszenia
„Silnowo 2020” a wpływające pozytywnie
na wizerunek miejscowości.
Przykładem godnym naśladowania może być także
inicjatywa mająca na celu doprowadzenie do wyremontowania miejsca kultu religijnego jakim jest kapliczka
w Silnowie. Inicjatywa ta pochłonęła wiele godzin pracy
i środków finansowych mieszkańców dzięki czemu uzyskany efekt jest bardzo pozytywny.

Stowarzyszenie „Silnowo 2020”
powstało by wpływać pozytywnie
na rozwój Sołectwa Silnowo
i jego mieszkańców.
Zapraszamy mieszkańców Silnowa
do zapisywania się do stowarzyszenia.
Potrzebujemy dodatkowych osób
do współpracy.

„Bank żywności”
W 2014 roku podobnie jak w roku ubiegłym uczestniczy w programie PEAD. Jest to Europejski Program Pomocy
Żywnościowej, którego celem jest dostarczanie nadwyżek
żywności ludności Unii Europejskiej.
Nasze stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem i uzyskało
zgodę na rozdzielanie produktów żywnościowych wśród
mieszkańców Silnowa i okolicznych miejscowości.

Dofinansowano ze środków Programu
„Działaj Lokalnie VIII” Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Cele Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest promowanie i rozwijanie
Silnowa i okolicy oraz wspieranie mieszkańców, a w szczególności:
•
•
•
•
•
•

budowanie wizerunku miejscowości,
kształtowanie tożsamości wsi i mieszkańców,
rozbudowa i adaptacja zaniedbanych terenów,
imprezy integracyjne oraz sportowe,
wspieranie inicjatyw społecznych,
wydawanie produktów z banku żywności,

Stowarzyszenie otwarte jest na wszelkie propozycje ze
strony mieszkańców, każda propozycja oraz plan zostanie
starannie rozpatrzony przez nasz zarząd.

Realizowane projekty i podejmowane działania
Imprezy – 2012 r.
Rok 2012 był pierwszym rokiem naszej aktywnej
działalności. Zorganizowaliśmy dwie imprezy dla mieszkańców Silnowa oraz gości. Były to projekty pod hasłem
„Czas rozruszać Silnowo – integracja poprzez wspólną zabawę” oraz Turniej piłki siatkowej dla amatorów. Imprezy
cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy zabaw
to mieszkańcy Silnowa oraz goście z sąsiednich wsi jak
i turyści. Malowanie twarzy, dmuchany zamek, zjeżdżalnia, ciasto, kiełbaski oraz napoje i słodycze to darmowe
atrakcje, z których mogli skorzystać uczestnicy tego wydarzenia. Wszyscy mogli także wziąć udział w turnieju rodzin,
zawodach w tenisa stołowego oraz badmintona i zdobyć ciekawe nagrody. Organizacja imprezy była możliwa
dzięki dotacji w kwocie 2 tys. zł pozyskanej z programu
„Działaj Lokalnie VII” oraz sponsorom. Turniej siatkówki
dla amatorów został rozegrany na dwóch strefach rekreacyjno – sportowych w Silnowie, zainteresowanie było
duże i zgłosiło się 7 drużyn między innymi z Silnowa, Bornego Sulinowa, Międzylesia i Rakowa. Zabawy i emocji
nie zabrakło podczas rozgrywek, a po wyczerpującej grze
uczestnicy i goście mogli zregenerować siły przy grillu, ciastach i napojach, które Stowarzyszenie zorganizowało dla
wszystkich za darmo.

Siłownia „Pod Chmurką”, impreza z okazji
otwarcia siłowni oraz II turniej amatorskich
drużyn siatkarskich.
2013 rok, upłynął nam na realizacji dwóch projektów,
których efektem jest powstanie siłowni zewnętrznej w Silnowie. Koszt realizacji projektów wyniósł 36660,36 zł.
Pierwszy projekt pod nazwą „Urządzenie siłowni zewnętrznej w centrum miejscowości Silnowo, celem
poprawy jakości życia mieszkańców” był możliwy do
zrealizowania dzięki wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków
z inicjatywy LEADER dostępnych poprzez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Drawy”. Dotacja w kwocie
23217,98 zł pozwoliła na zakup i transport urządzeń
siłowni. Montażu urządzeń siłowni dokonaliśmy siłami wolontariuszy - członków stowarzyszenia i innych
mieszkańców Silnowa co zapewniło nam część wkładu
własnego. Przy montażu spędziliśmy ponad 300 roboczogodzin.
Żeby nie było tak różowo to dotacja ta udzielana jest na
zasadzie refundacji poniesionych kosztów, więc najpierw
musieliśmy wydać pieniądze, żeby móc ubiegać się o ich
zwrot.. Żeby móc zrealizować tą inwestycję musieliśmy
wiec zaciągnąć pożyczkę co nie było łatwe.
Drugi projekt nazwany „Zdrowe ciało, zdrowy duch
– wprawmy nasza wioskę w ruch” pozwolił nam na zagospodarowanie terenu siłowni.

Dotacja w kwocie 3303 zł z programu „Działaj Lokalnie VIII” pozyskana od szczecineckiego Funduszu „Tratwa”
pozwoliła na ułożenie przy urządzeniach trawnika z rolki,
kostki polbruk pod urządzeniami, zakup kwiatów i donic,
wykonanie miejsca odpoczynku z ławkami i stołem oraz
przyległego parkingu. Dotacja pozwoliła również na wykonanie banera i wydanie niniejszej ulotki. Otrzymane środki
pozwoliły nam na zorganizowanie w dniu 24.08.2013 r.
oficjalnego otwarcia siłowni oraz organizację II turnieju
siatkówki amatorskiej o puchar stowarzyszenia Silnowo
2020, w którym wzięły udział 3 drużyny (drużyna z Silnowa oraz 2 drużyny przyjezdne). Podczas imprezy odbył się
poczęstunek dla wszystkich zebranych a najmłodsi mogli
korzystać z atrakcji - dmuchanych zabawek, które zapewniliśmy. Imprezę sfilmowała ekipa telewizji GAWEX dzięki
czemu relacja z tego wydarzenia pojawiła się później na
jej antenie a o Silnowie i wybudowanej siłowni usłyszeli
mieszkańcy Szczecinka, Bornego Sulinowa oraz innych
okolicznych miejscowości. Turniej siatkówki amatorskiej,
w którym brały udział trzy drużyny (Borne 1, Borne 2, Silnowo 2020) zakończył się zwycięstwem drużyny Borne 1.
Zarówno urządzenie siłowni zewnętrznej, jak również
organizacja imprez nie były by możliwe bez wsparcia ze
strony sponsorów wśród których znaleźli się:
Gmina Borne Sulinowo, PBUH „Terbud” Marian Droździel,
„Trawpol” Izabela Gumieniczuk, „Alureggie” Tomasz Malarski,
„Dom nad Jeziorem”, „CAD” Studio Wojciech Jabłonski, PHU
Krzysztof Gemba, Gospodarstwo Rolne Grzegorz i Tomasz
Tederko, Firma Usługowo – Handlowa „Solar” Aleksandra
Tunkiewicz oraz„Deichmann”. Wsparciem w realizacji projektu służyły także Miejska Biblioteka Publiczna oraz Centrum
Kultury i Rekreacji z Bornego Sulinowa.

Plaża „Silnowo Dolne”
Zaniedbana plaża w Silnowie Dolnym nad jeziorem Pile
od dawna stanowi problem dla atrakcyjności turystycznej
i ogólnego wizerunku Silnowa. W 2013 r. Stowarzyszenie
„Silnowo 2020” złożyło wniosek o dofinansowanie i uzyskało zapewnienie finansowania w kwocie 57 tys. zł dla tej
inwestycji. Zamierzamy zakupić pomost pływający o długości 24 metrów, wykonać boisko do siatkówki plażowej,
ustawić wiatę i ławki. Cały teren zostanie wyrównany a plaża wysypana przywiezionym piaskiem.

