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Załącznik

nr 1 do Regulaminu

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu

wypełniania

oferty:

Ofertę należy wypehuć wyłącznie w białych pustych polach. zgodnie z

instrukcjami um.ieszczonyntl przy

poszczególnych polach oraz w p rzypisa ch . ·

Zaznaczenie

gwiazdką. np.:

„pobieranie*/ niepobieranie*" oznacza,

że należy skreślić niewłaściwą odpoWiedź.

pozostawiając prawidłową. Przy kład : „ po0ieranie* / 11iepobieranie"".
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I. Podstawowe informacje o

złożonej

1. Organ adltlinistracji publicznej,
do które o adresowana est oferta

ofercie
GMINA BRZOZÓW
ZADANIE PUBLICZNE W ZAKRESIE KUL TURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:
-WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ARTYSTYCZNYCH REALIZOWANYCH NA
TERENIE GMINY.

2. Rodzaj zadania publicznego 1)

-ROZWIJANIE KUL TURY POPRZEZ
WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ

EDUKACJĘ KULTURALNĄ

I

-WSPIERANIE LOKALNYCH INICJATYW KULTURALNYCH
li. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze
www, adres do korespondencji, adres e-mail, nu~er telefonu

Sądowym

lub innej ewidencji, adres siedziby, strona

-

Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciól Brzozowa - Zdroju
Forma prawna oferenta: Stowarzyszenie
Numer KRS : 0000849327
Adres siedziby: ul. Bohaterów li Wojny Światowej 15, 36-200 Brzozów

-·

Strona www:: www hrzozowzdroJ com, https://www.facebook.com/BrzozowZdroj/
Adres do korespondencji : ul. Bohaterów li Wojny Światowej 15, 36-200 Brzozów
Adres email: brzozowzdroj@gmail.com
Numer telefonu : 606420795
ANETA MASŁYK
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
TEL. 606420795
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

.

L
Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1.

Tytuł

zadania publicznego

2
2. Termin realizacji zadania publicznego )

DNI KUL TURY ŻYD OWSKIEJ
Data
rozooczecia

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

125.07.2022

I

Data

120.08.2022

zakończenia

"

10 sierpnia 2022 przypada 80 rocznica zagłady brzozowskich Żydów. Społeczność żydowska stanowiła przed li wojną
swiatową znaczny odsetek mieszkańców naszego miasteczka . W związku z tym iż celem statutowym naszego
Stowarzyszenia
jest opieranie rozwoju Brzozowa o jego tradycje z dawnych lat postanowiliśmy wn i eść swój wkład w tą
1

ważną rocznicę i zaplanować wydarzenie "Dni kultury Żydowskiej" .

Wydarzenie to uświetni organizowaną w dniu 09.08 przez l okalną społeczniczkę i członka naszego Stowarzyszenia Sylwię
Wątróbską i rodzinę Weiss z Izraela promocję książki brzozowskiego Żyda - Natana Weissa. W ramach wydarzenia "Dni
Kultury Żydowskiej" chcieiibysmy pozyskane z dotacji środki przeznaczyć na zaproszenie zespołu klezmerskiego.
Podczas spotkania w BOK rodzina Natana Weissa będzie wręczać książki zainteresowanym mieszkańcom naszych
terenów, a muzyka będzie dopełnieniem opowieści o naszym współistnieniu w przedwoj ennym Brzozowie. W wydarzeniu
!jak zakładamy weżmie udział około 70 osób z lokalnej społeczności, z powiatu brzozowskiego i okolic.
Kolejne z wydarzeń odbyło by się w dniu 10.08.2022 - w dniu uroczystości 80 lecia w Muzeum Regionalnym w Brzozowie .
Pozyskana dotacja pozwoliłaby na zorganizowanie warsztatów dla dz ieci. Warsztaty prowadzone przez panią Ingę
1 Marczyńską pięknie pop rowa dzą dzieci przez zabawę i tworzenie kalendarzy do poznania kultury , tradycji i zwyczajów
żydowskich rówieśników. Uczestnicy stworzą ręcznie hebrajskie kalendarze noworoczne, a przy tradycyjnej muzyce
poznają równi eż smak izraelskich słody czy i dese rów. W warsztatach weźmie udział do 20 dzieci.
Wydarzenie odbędzie się w Brzozowskim Domu Kultury oraz w Muzeum Regionalnym w Brzozowie.
Celem projektu ·est przybliżenie lokalnej społeczności historii nasze· małej ojczyzny poprzez organizaqę wydarzenia w

'

I
I
I

/

ciekawej i zachęcającej do uczestnictwa formie.
Celem jest również propagowanie otwartości na oddolne inicjatywy społeczne . Z tego powodu postanowiliśmy ubogacić
promocję książki Nalana Weissa i wnieść swój wkład jako lokalnej społeczności w to wydarzenie.
Celem jest również przybliżenie innej kultury oraz kształtowan ie ciekawości poznawczej. Dzięki takim inicjatywą kształtują
się pozytywne więzi i relacje .
Jest to wydarzenie o charakterze lokalnym , ale w pewnym sensie również międzynarodowym . Wszystko bowiem opiera
się na goszczeniu w Brzozowie rodziny Nalana Weissa (która od wielu lat mieszka w Izraelu) , który ca łe życie , w każdej
rozmowie bardzo ciepło wyrażał się o Brzozowie i jego mieszkańcach .
W ramach zadania zostaną wykonane:
działania promocyjne i informacyjne (posty z informacjami na portalu społecznościowych Towarzystwa, BOK oraz
Muzeum Regionalnego w Brzozowie) - wykonają członkowie Towarzystwa, zostaną udostępnione przez BOK i
Muzeum,
działania przygotowawcze (umowa z zespołem klezmerskim i umowa z prowadzącą warsztaty, przygotowanie sal
.do wydarzen ia , przygotowanie listy obecności) - wykonają członkowie Towarzystwa przy wsparciu pracowników
BOK i Muzeum,
koncert, warsztaty i fotorelacja - koncert wykona na podstawie umowy zespół klezmerski, warsztaty prowadząca
Inga Marczyńska, fo torelację wykonają członkowie Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa - Zdroju ,
działania

działania

rozliczeniowe i księgowe wykona księgowa obsługująca Towarzystwo,
s rawozdawcze -s rawozdanie z realizac·i zadania w kona Aneta Masł k -

członek

1
) Rodzaj zadan ia zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz 1057 z póżn . zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Towarz siwa.

działalności pożytku

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
Nazwa rezultatu
docelowa}
3
Liczba postów w mediach

Sposób monitorowania rezultatów I źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
Zrzut ekranu - wydruk

społecznościowych
dz ieło

Liczba koncertów
(koncert muzyki klezmerskiej)

1

Umowa o

Liczba warsztatów
(warsztaty dla dzieci)

1

Umowa o dzieło , lista obecności

Fotorelacja z wydarzenia

1

Link do fotorelacji

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realiżacji działań planowanych w ·ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania
Stowarzyszenie Towarzystw o Przyjaciół Brzozowa - Zdroju zostało założone w 2020 roku. Od tego czasu zrealizowało wiele
działań. Jednym z celów statutowych jest wspieranie i prowadzenie działalnościi promocyjnej, reklamowej i marketingowej,

uzgodnionej wspólnie przez członków założycieli Towarzystwa, w zakresie historii i tradycji Brzozowa - Zdroju, innym celem
jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w
przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych. Towarzystwo zrealizowało między innymi zadania z zakresu kultury jak
wskazane niżej:
(1) Słuchowisko Lusia - fabuła została osadzona w czasach działania leśnego seminarium duchownego na terenie Brzozowa Zdroju.
Słuchowisko zrealizowali aktorzy i lektorzy z lokalnych grup teatralnych i redakcji. Słuchowisko przygotowała: Grupa Nieformalna „Lusia i
Przyjaciele" oraz Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie.
W rolach głównych wystąpili (w kolejności pojawienia się postaci w słuchowisku) :
- Waldemar Kośmider jako ksiądz Witczak,
. Marek Burdzy jako ksiądz Sliwiński,
- Jakub Stanek jako kleryk Abelski ,
- Anna Boczar jako Emma Trachmann,
. Amelia Sowińska jako jako Lusia Trachmann,
- Damian Kie rek jako Froń,
- Monika Sowińska jako Froniowa,
- Mateusz Podkul jako rotmistrz Szumny.
Słuchowisko zakończyła prelekcja Pani Haliny Kościńskiej na temat historii małej dziewczynki, bohaterki słuchowiska , Lusi i jej rodziny,
przedstawiła informacje z dokumentów źródłowych oraz ze spotkań i rozmów z rodziną Lusi (głównie wnuczką). Następn ie swoją prelekcję
zaprezentował Mateusz Podkul. Tematem jej była historia „Leśnego " seminarium duchownego w zakładzie zdrojowym w Brzozowie.
Towarzystwu Przyjaciól Brzozowa ·Zdroju przypadła rola patrona i koordynatora tego wydarzenia .
Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023", dofinansowanego ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu były:
Fundacja Przestrzeń Lokalna , Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańsk iej'',
Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja ".
Link do fragmentów słuchowiska (film obejmuje materiał z prób i z realizacji słuchowiska):
https://www.youtube.com/watch?v=CD5oNU2LUjc

(2) Audycja pt. "Brzozowska Atlantyda . O uzdrowisku, które zniknęło z powierzchni ziemi" przygotowana przy współpracy z
Panią Bernadettą Szczyptą z Radia Rzeszów.
Audycja sugeruje zamknięcie oczu i cofnijcie się w czasie o prawie 1OO lat. Można ujrzeć piękny kompleks uzdrowiskowy w lesie i
spacerujących kuracjuszy.
Uczestnicy audycji:
Towarzystwo Przyjaciół Brzozów-Zdrój: Aneta Masłyk- członek założyciel , Magdalena Korona - członek założyciel, Mateusz
Podkul · historyk muzealnik,
Nadleśnictwo Brzozów: Nadleśniczy Pa weł Biernacki.
Audycję można odsłuchać pod podanym niżej linkiem:
https://radio.rzeszow.pl/audycje/brzozowska-atlantyda-o-uzdrowisku-ktore-zniknelo-z-powierzchni-ziemi?
fbclid =lwAR3LuH h7Ji3yA3HrYanXCmq_LJtlT_ 6bDu-uHOUqED87F akW_lhFgpFOfKU
Towarzystwo realizowało również projekt wiaty spoczynkowej w lesie, na której zostały uwiecznione stare fotografie związane z
funkcjonowaniem uzdrowiska Brzozów - Zdrói. Zdiecia odtworzył na deskalach wvbitny artysta Arkadiusz Andreikow. Proiekt mógł zostać

zrealizowany

dzięk i

wsparciu wolontariuszy, społeczników,

Nadleśnictwa

Brzozów i Województwa Podkarpackiego

wyposażenie Brzozowskiego Domu Kultury i Muzeum Regionalnego oraz wsparcie

/oo organizacji wydarzenia zostanie wykorzystane
osobowe członków Stowarzyszenia Towarzystwo

Przyjaciół

Brzozowa - Zdroju.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Wartość

Rodzaj kosztu

Lp.

Z dotacji

PLN

Koszt 1 - Prezentacja muzyki
, klezmerskiei (umowa z wvkonawca)
Koszt 2 - warsztaty dla dzieci
(prowadzacv 1 materiałv)
Koszt 3

1.

2
3.

źródeł

2800

2800

1150

1150

o
o

..

Koszt 4

4.

Z innych

Koszt 5

5.

V.

3950

3950

Suma w~zystkich kosztów realizacji zadania

o

Oświadczenia

Projekt jest odpowiedzią na inicjatywę rodziny Natana Weissa , która nastąpiła po ogłoszonym zarządzeniu nr 8512022
z dnia 05.04.2022 roku i po konkursie ofert z zakresu kultury . Z tego wzg lędu stowarzyszenie nie złożyło wniosku do
konkursu na realizację wydarzenia o charakterze lokalnym i regionalnym. Jest to równolegle wartośc iowe wydarzenie
które wzbogaci lokalną społeczność o informacje na temat przeszłości ich małej oj czyzny , a wszystko w ciekawej
formie .
Oświadczam(-my) , że :

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferen ta~

2) pobieranie

świ adczeń

pieniężnych będzie

się odbywać wyłącznie w

ramach prowadzonej odpłatnej

działalności pożytku publicznego;

3) oferent• I oferenci*

składający niniejszą ofertę nie zalega(-faj*

I

eałe~* z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
składający n i niejszą ofertę nie zalega (--taj• I zalega ( ją)* z opłacaniem na leżności z tytułu
na ubezpieczenia społeczne ;
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* I inną wlaściwą

4) oferent'1 oferenoi•
składek

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 .....
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dpis osoby upoważn ionej lu
b upoważnionych do składa
woli w imieniu oferentów)

odpisy

oświadczeń

Towarzystwo Przyjacilł 'Sn:o:i:owo-Zdroju
ul Bohaterów Ił Wojny Światowej 15
36-200 Brzozów
KRS: 0000849327
NIP: 6861693462, REGON: 386512927
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