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I. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

1. Organ administracji publiczneji,
do kt6rego adresowana jest oferta

W6jt cminy Krynice

2.Tryb, w kt6rym zloiono ofertq Art. 19a ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacit:

3. Rodzaj zadania publicznegor) Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa n.rodo*eg.,;
promowa n ie dziala lnoSci h istorycznej oraz dziedzictwa narodowego

4. Tytul zadania publicznego Rekonstrukcja Bitwy pod Zaborecznem

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data

rozpoczecia
03.04.2018 Data

zako6czenia
15.0s.2018

ll. Dane oferenta (-6w)

Il!. Zakres rzeczovvy zadania publicznego

1) 
Rodzal zadania zawiera siq w zakresie zadari okreSlonych w art. 4 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie,

2) 
Termin realizacji zadania nie moie byi dtuiszy nii 90 dni.

1.Nazwaoferenta(.6w),formaprawna,numerKrajowegoRejestruSqdowegolubinnej;*id"@
adres do korespondencji (jeieli jest inny od adresu siedziby)

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KRYNICE, KRS 0000308399, ADRES: Z2-G!O Krynice 1,
nr r-ku: 87 9644 1075 2003 7500 9401 0001

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane os6b upowainionych do
skladania wyja6nieri dotyczqcych oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adrers strony inter

JoANNA JAMRoz, TEL. 84 653 01 07,785 gz7 714, E-MAIL: joanna.jamrozS@wp.pl,
fax. 845630107

1.opiszadaniapublicznegoproponowanegodo'e,
realizacji, Srup odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkladu osoboweqo lub rzeczoweeo
dstawowymCelemorganizacjiRekonstrukc1i1est;e1eo,tacypyorazpatriotyc.nychm

atozonego zadania publicznego jest podniesienie poziomu wiedzy historycznej w5r6d mieszkarici

amojszczyzny oraz ukazanie tta wydarzeri sprzed 75 lat. Bardzo wa2nym celem jest r6wnie2, stworzenie taki

akteru wydarzenia, kt6re bqdzie adresowane do wszystkich grup spotecznych Zamojszczyzny.

5wnym zadaniem jest organizacja historycznej rekonstrukcji zwycieskiej bitwy partyzant6w z okupante

iemieckim pod zaborecznem w gminie Krynice, powiat tomaszowski. Byta to jedna z najwa2niejszych B

stania Zamojskiego, kt6rego gt6wnym celem byla obrona ludno5ci przed wysiedleniem. w jej wyniku Nie



rzymaliWysiedlenialudno5ciZamojszczyznyn.

1'943 r', przy Pomniku upamiqtniajqcym to wydarzenie w miejscowoSci Kolonia partyzant6w, gmina Krynice

itwa pod Zaborecznem miata miejsce 1 lutego !943 r.,jednak ze wzglqdu na bardzo trudne warunki klimatyczne

rjqc na uwadze umo2liwienie uczestniczenia w uroczystoSci i obejrzenia inscenizacji jak najwiqkszej liczbi

b, rekonstrukcja planowana jest w miesiqcu kwietniu 2Otg r.

V programie:

. Msza Swiqta (oprawa muzyczna - orkiestra)

, Zloienie kwiat6w i zapalenie zniczy pod pomnikiem

. lnscenizacja Bitwy pod Zaborecznem w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych

. Groch6wka wojskowa i pokaz sprzqtu wojskowego.

miotami zaanga2owanymi w realizacjq w/w Rekonstrukcji sq m.in. podmioty samorzqdowe i inne:

w6jt Gminy Krynice, Urzqd Gminy Krynice, Gminny o6rodek Kultury w Krynicach ,ZespolSzk6l w Krynicach.

096lnopolski Zwiqzek Zolnierzy Batalion6w Chtopskich Kolo Gminne w Krynicach,

grupy rekonstrukcyjne,

Ochotniczy Szwadron Utan6w Ziemi Tomaszowskiej, Zwiqzek Pilsudczyk6w- Oddziat w Tomaszowie Lubelskim,
jednostki ochotniczej Stra2y Po2arnej z terenu gminy Krynice oraz wiele innych, z kt6rymi na dzie6 dzisiejsz

nizatorzy sq w trakcie rozm6w organizacyjnych, dotyczqcych honorowego patronatu oraz

n ra.

rganizacja Rekonstrukcji wynika z przeslanek zwiqzanych z edukacjq patriotyczno-historycznq, konieczn

z punktu widzenia wartoSci nadrzqdnych jakimi sq pojqcia Ojczyzny, patriotyzmu, Dziedzictwa Nar

Kulturowego, Pamiqci i To2samo6ci. lnicjatywa organizacji tego wydarzenia jest odpowiedziq, na coraz mniej

iedzq spolecznq, historycznE, a zarazem przybliienia w/w tematyki wszystkim mieszkadcom naszego kraju

w szczeg6lno5ci mieszkaricom Zamoiszczyzny. Ugruntowanie tej wiedzy jest niezmiernie potrzebne

a mieszkaic6w ZamojszczYznY, a szczeg6lno5ci dotyczy, mlodego pokolenia. Organizacja Rekonstrukcji Bi

Zaborecznem jest r6wnie2 silnym akcentem na rueczspoleczefstwa obywatelskiego. pokazuje, 2e w tej czq5c

kraju, spoleczno6ci lokalne, instytucje publiczne, potrafiA upamiqtnii waine wydarzenia historycz

t6re ich bezpo6rednio dotyczq, uto2samiajqc siq z nimi oraz oddajqc czeSi swoim przodkom, kt6rzy w okrutn

ll wojny Swiatowej gotowi byli i uwa2ali za sw6j obowiqzek walkq o 2ycie i wolnoSi mieszka6c

amojszczyzny i swojej ojczyzny. Dlatego chcemy, aby Rekonstrukcja Bitwy pod Zaborecznem byta wyjq

kcjq historii dla mlodego pokolenia.

wydarzeniu udzial wezmE przede wszystkim uczniowie szk6t z terenu gminy Krynice oraz powia

, wladze padstwowe i samorzqdowe, poczty sztandarowe: kombatanckie, stra2ackie, szkolne

proszeni goScie oraz mieszkaricy Zamojszczyzny. UroczystoSci bgdq miaty jednak charakter otwarty d

szystkich mieszkaric6w naszego kraju. Aby dotrzei do jak najwiqkszej liczby potencjalnych odbio



rzeprowadzimy akcjq informacyjno-promocyjnq w prasie, radiu, telewizji oraz na stronach internetowych

rtalach spolecznoSciowych zaprzyjainionych instytucji i organizacji. Przewidujemy, 2e w wydarzeniu

2mie ok. 500 os6b.

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiqkszej ficzby koszt6w
istnieje mo2liwo6i dodania kolejnych wierszy)

t) W..toii koszt6w og6tem do poniesienia z dotacji nie mo2e przekroczyi 10 000 zt.
a)W 

przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

Wynagrodzenie koordynatora 2700 0 2700

Wynagrodzenie rekonstruktor6w 7000 0 7000

Wypoiyczenie samochodu ciq:iarowego 2000 0 2000

4.
Wypoiyczenie broni do rekonstrukcji historycznej 3000 0 3000

Amunicja 6lepa do broni 4500 0 4500

6.
Efekty pirotechniczne 4000 4000 0

Zakup kwiat6w i zniczy 3s0 0 350

Wydruk plakat6w i zaproszefi 600 0 600

Zabezpireczenie medyczne 2s0 0 2s0

Wyiywienie (groch6wka) 2000 0 2000

Ochrona 8s0 0 8s0

2. Zakladane rezultaty realizacji zitdania publicznego

Mieszkaricy Zamojszczyzny (ok. 500 os6b) zdobqdq wiedzq na temat bardzo wainego wydarzenia jakim

pod Zaborecznem, kt6rej nastqpstwem byto zaprzestanie wysiedlania ludnoici Zamojszczyzny na p6t roku.

Rezultatem Rekonstrukcji w zamySle organizator6w jest jej o96lnopolski oddiwiqk oraz

rozpoznawalno5i problematykitragicznych los6w Zamo jszczyzny wdr6d polskiego spoleczenstwa.

Zdobyte doSwiadczenie przy organizacji Rekonstrukcji, bqdzie,,kapitatem" na przyszlo(i i poslu2y

w organizacji przysztych inicjatyw patriotyczno-kulturalnych (w tym kolejnych rekonstrukcji).

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt calkowity
(zl)

do poniesienia
z wnioskowanej

dotacji3)
(.t)

do poniesienia
ze Srodk6w

finansowych
wlasnych, Srodk6w

pochodzqcych z
innych ir6del,

wkladu osobowego
lub rzeczowegoo)

(zt)

1,

2.

3,

5.

7.

7.

8.

9.

10.



t,,..
Opracowanle prcFhu, zaprosred I plakat6w,
infiormacji pasowej I na sttone lnternetowa
(wolontarlat)

324 0 324

L2.
Promocja zadania (dystrybucja zaproszef i plakatdw,
zamieszczenie informacji w prasie I na stronie
intemetowei)

324 0 324

13.
Wynajem sanitariat6w 360 o 360

14.
Obsluga ksiqgowa 300 0 3(x)

Koszty og6lem: 2855E 4000 24558

O6wiadczam(-y), ie:
1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wytqcznie w zakresie dzialalno5ci porytku publicznego oferenta;
2) w ramach skladanej oferty pnewidujemy pebieranie*/niepobieranie+ Swiadczeri pieniqinych od adresat6w zadania;3) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem pr6wnym

ifaktycznym;
4) oferent'/efer.eneir skladajqcy niniejszq ofertg nie zalega {igftsfug3{.iEp z op,lacaniem naleino$ci z tytulu zobowiqzafi

podatkowych;
5) oferent*/eferenei! skla dajqcy

ubezpieczenia spoleczne.
V.cc Prczes.
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sI0llARZYyrNti trA R/ECZ R0nry0ju
6T,TINY KffYIIICE

niniejszq ofertq nie zalega fiq)ft6ft6{1q;r z oplacaniem naleinojci z gtulu skladek na

Kryr':.
NiP..::.

: ':- iltt Krynice
r,ron 0611J77620

(podpis osoby upowainionej
lub podpisy os6b upowainionych
do skladania oiwiadczeri woli w imieniu
oferenta)

Zalacenik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
z oryginalem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji.

o"" .VhV*q .lE ̂ !1.n, {,aN r

Sqdowym - potwierdzona za zgodno6d


