
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie  gwiazdką,  np.:  „pobieranie*/niepobieranie*”  oznacza,  że  należy  skreślić  niewłaściwą  odpowiedź,  pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Miasto Radomsko

2. Rodzaj zadania publicznego1) Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Radomsko,

Forma prawna: stowarzyszenie

Numer KRS: 0000283814

Adres siedziby: ul. Bugaj 3, 97-500 Radomsko

Strona www: radomsko.zhp.pl

Adres e-mail: radomsko@zhp.pl

Numer telefonu: 501 899 353, 44 683 24 66

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Katarzyna Kurc, 501 899 353, radomsko@zhp.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Patriotyczna jesień

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 

21.10.2021 Data 
zakończenia 

31.11.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

Ostatnie miesiące roku to czas zadumy i refleksji, kiedy to działania wychowawcze nakierowujemy na historię, tradycję, pielęgnowanie 

postaw, niesienie pamięci. W ramach krzewienia ducha patriotyzmu w miesiącach październik – listopad zostały zaplanowane dwa 

wydarzenia związane z historią – Maraton Niepodległości oraz Spacer historyczny. Pierwsze przedsięwzięcie to impreza o charakterze 

wyczynowym, przygotowana z myślą o różnorodnym odbiorcy, zarówno w lepszej kondycji fizycznej, jak i miłośników spokojnych 

wędrówek. Na uwagę zasługuje fakt, iż impreza pozbawiona jest niezdrowej rywalizacji, uczestnicy nie biorą udziału w wyścigu, każdy 

walczy z własnymi barierami i ograniczeniami organizmu po to, by uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym 

celem wydarzenia jest upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz poznanie miejsc pamięci narodowej na 

ziemi radomszczańskiej, W trakcie pokonywania pieszej trasy uczestnicy wielokrotnie napotykać będą pomniki, tablice pamiątkowe, 

które pozwolą im przypomnieć daty ważne w historii naszego kraju. Tegoroczna trasa Maratonu przebiegać będzie następująco: 

Radomsko – Grzebień – Orzechów – Wapienniki – Widawka – Klizin – Lipowczyce – Kotków – Pudzików  - Pirowy -Kamieńsk (50km) – 

Pirowy – Pudzików – Gertrudów – Chrzanowice - Wola Kotkowska – Kotków – Lipowczyce – Klizin - Widawka (75 km) – Wapienniki – 

Orzechów – Grzebień - Radomsko (100 km). Ponadto uczestnicy będą mierzyć się z własnym charakterem, poznawać miejsca 

historyczne ziemi radomszczańskiej oraz przyswoją zasady zdrowego stylu życia. Trasa maratonu jest zaplanowana na trzy różne opcje 

ukończenia wędrówki – 50 kilometrów na 12 godzin, 75 kilometrów na 18 godzin oraz 100 kilometrów na 24 godziny. Na drodze 

maratonu będą ustawione punkty kontrolne, na których organizatorzy zapewnią gorące napoje oraz na pięćdziesiątym kilometrze 



ciepły posiłek. Etapem kończącym imprezę jest uroczysty apel z wręczeniem pamiątkowych medali oraz dyplomów.

 Drugą planowaną inicjatywą jest Spacer historyczny „Śladami Szarych Szeregów na ziemiach radomszczańskich”. Zadanie zakłada 

organizację cyklu spacerów historycznych dla naszej społeczności, w trakcie których zostaną przedstawione miejsca oraz historie 

związane z działalnością konspiracyjnego harcerstwa w czasie II wojny światowej. Kluczowe punkty spacerów są powiązane z 

najbardziej istotnymi punktami dla historii tego okresu – Metalurgia, jako miejsce, w którym rozpoczęła się działalność podziemnych 

harcerzy, Muzeum Regionalne w Radomsku, zapoznanie z wystawą poświęconą niniejszemu okresowi historycznemu. Pierwszy ze 

spacerów zakłada odwiedzenie Metalurgii, drugi to zwiedzanie kluczowych lokacji w trakcie walk z najeźdźcą (Cmentarz Żydowski, 

budynek Kinemy, ratusz, kamienica na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Kościuszki, budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

przy ulicy Kościuszki) zaś trzeci zakłada wizytę w Muzeum Regionalnym i zapoznanie z wystawą o II wojnie światowej. Podczas spotkań 

uczestnicy będą poznawać historię naszego miasta w czasie wojny oraz udziału konspiracyjnego harcerstwa w walce o wolność kraju. 

Zostaną im przybliżone sylwetki Witolda Stasiewicza, Waleriana Wtorkiewicza – komendantów Tajnego Hufca Harcerzy w Radomsku, 

Romana Rogalskiego, Janusza Wtorkiewicza. Przypomnienie działań na terenach miasta – słynnej akcji Oktober, stworzenia butelek 

zapalających, przewożenia tajnej korespondencji i historii drużyn działających w czasie wojny. Materiały zostaną opracowane w oparciu 

o książki opisujące te działania, konsultowane z autorem oraz Komisją Historyczną Hufca ZHP Radomsko. 

Wydarzeniem kończącym projekt będzie kominek, podczas którego radomszczańscy harcerze zaproszą chętne osoby do wspólnego 

koncertu piosenek patriotycznych. Spacery będą miały na celu zapoznanie ze wspomnieniami radomszczańskich bohaterów, które 

zostały spisane w książce pt. „Szare Szeregi Rój Metal”. W centrum miasta powstanie wystawa, przybliżająca działalność Szarych 

Szeregów województwa łódzkiego, ze szczególnym wyróżnieniem lokalnych działań. Podsumowaniem będzie kominek podczas którego 

radomszczańscy harcerze zapoznają mieszkańców miasta z patriotycznymi i harcerskimi pieśniami. Podczas spacerów uczestnicy 

otrzymywać będą biuletyny stylizowane na wojenne gazety oraz wykonane przez Komisję Historyczną Hufca ZHP Radomsko pocztówki i 

znaczki nawiązujące do tematyki projektu. Odbiorcami obydwu wydarzeń mogą być zarówno członkowie ZHP, jak i osoby niezrzeszone. 

Dokonano rozeznania wśród potencjalnych odbiorców zadania i nie będzie potrzeby udziału specjalistów tj. tłumacza języka migowego 

itp. Nie planujemy ponosić dodatkowych kosztów z tytułu ich zatrudnienia. Ponadto miejsca, które będą wykorzystywane w ramach 

realizacji zadania spełniają wymogi architektoniczne pozwalające na obserwacje przedsięwzięcia przez osoby z niepełnosprawnością 

ruchową.

_______________________
1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Popularyzacja wiadomości na temat treści 

patriotycznych, historycznych i związanych z 

tradycjami 

500 osób

Monitoring na podstawie zasięgu portali 

społecznościowych dysponowanych przez 

organizatora
Zapoznanie z zabytkami historycznymi 

miasta Radomsko
150 osób

Monitoring na podstawie frekwencji podczas 

organizowanych spacerów historycznych
Zaspokojenie potrzeb związanych z 

wyzwaniem sportowym, rozwojem postaw 

obywatelsko-patriotycznych, uczczeniem 

pamięci święta narodowego

120 osób
Monitoring na podstawie listy zgłoszeń oraz 

uczestniczących w wydarzeniu

5.  Krótka  charakterystyka  Oferenta,  jego  doświadczenia  w  realizacji  działań  planowanych  w  ofercie  oraz  zasobów,  które  będą
wykorzystane w realizacji zadania 



Hufiec ZHP Radomsko jest organizacją wychowawczą z długoletnia tradycją. W swoich działaniach realizujemy 

założenia programów ZHP oraz programów profilaktycznych, artystycznych, sportowych i ekologicznych a także z 

wychowania obywatelskiego. W pracy z dziećmi i młodzieżą opieramy się na metodzie harcerskiej. Na co dzień 

staramy się przekazywać młodym ludziom wartości ważne w życiu każdego z nas, jak poszanowanie godności  

drugiego  człowieka,  dbałość  o  kulturę  osobistą,  wrażliwość  na  potrzeby  drugiego  człowieka,  potrzebę 

samorozwoju.  Od  wielu  lat  realizujemy  projekty  z  edukacji  obywatelskiej  oraz  mające  na  celu  integrację  

mieszkańców  we  współpracy  lub  dotowane  przez  administrację  publiczną.  Do  jednostek  z  którymi  stale 

współpracujemy przy realizacji projektów należą: Urząd Miasta Radomsko, Starostwo Powiatowe w Radomsku, 

Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dotychczas zorganizowaliśmy szereg imprez dla mieszkańców naszego regionu, 

poprzez które kształcimy postawy patriotyczne. Do najważniejszych zaliczamy m.in. festyn niepodległościowy 

„NIEPODLEGŁOŚĆ=RADOŚĆ”, spektakl „Ocalony” w ramach obchodów 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej,  

rekonstrukcja  odbicia  więźniów  z  ratusza  miejskiego,  poprzednie  edycje  Maratonu  Niepodległości.  Nasze 

programy zawierały nowoczesną edukację patriotyczną skierowaną do młodzieży. Wszystkie działania zawierają 

treści  propagujące  postawy obywatelskie,  gdyż  jest  to  jedno  z  głównych  założeń  systemu  wychowawczego 

Związku Harcerstwa Polskiego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu Wartość

PLN
Z dotacji Z innych

źródeł

1.
Wyprawki dla uczestników Maratonu 
Niepodległości

3 600,00 2 600,00 1 000,00

2.
Medale dla uczestników Maratonu 
Niepodległości

2 000,00 1 400,00 600,00

3.
Materiały promocyjne niezbędne do 
realizacji zadania (tonery, ulotki, 
plakaty itd.)

2 500,00 2 000,00 500,00

4.
Materiały biurowe (papier ksero, 
długopisy itd.)

500,00 500,00 0,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8 600,00 6 500,00 2 100,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie  świadczeń  pieniężnych  będzie  się  odbywać  wyłącznie  w  ramach  prowadzonej  odpłatnej  działalności  pożytku  

publicznego;
3) oferent*  /  oferenci*  składający  niniejszą  ofertę  nie  zalega(-ją)*  /  zalega(-ją)*  z  opłacaniem  należności  z  tytułu  zobowiązań 

podatkowych;
4) oferent*  /  oferenci*  składający  niniejszą  ofertę  nie  zalega(-ją)*  /  zalega(-ją)*  z  opłacaniem  należności  z  tytułu  składek  na 

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie  związanym ze  składaniem ofert,  w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i  przekazywaniem danych  osobowych,  

a także  wprowadzaniem ich  do  systemów informatycznych,  osoby,  których  dotyczą  te  dane,  złożyły  stosowne  oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

.............................................................................. Data .......................................................

..............................................................................

..............................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń



woli w imieniu oferentów)


