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KAN C E LARIA
1.Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Starosta Pruszkowski

2. Tryb, w którym złożono ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

3. Rodzajzadaniapublicznegoh

Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycj i
narodową, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości

blicznego i o wolontariacie

narodową. Obywatelskie i kulturową
4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznegoa

,,100 lat historii LO im. T. Zanaw 100 lecie niepodległości" etap
Data
rozpo

l0.07.201 8
a

Data
Zakończenia

11.Dane oferenta (-ów)

111.
Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. opis zadania publicznego proponowanegodo realizacji wraz ze wskazaniem,w szczególnościcelu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

ruszkowskiegoabsolwentach
LO im T. Zana,którzy wnieśli znacznywkładw utrzymywali
liepodległości.Ludzi którzy mieli wpływ na postawy patriotyczne wychowanków i kolego
zkolnych

urodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r

o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie.
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)Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dn

mawiany Projekt jest elementemdługofalowego projektu Towarzystwa na lata 2018 2021, któreg.
)ele będą się wpisywały w założenia narodowych obchodów zgodnie z Programem Wieloletnia
IEPODLEGŁA na lata 2017 -- 2021 zgodnie z założeniami, że stulecie odzyskania przez Polski
iepodległościw 1918r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości,ale również zachętą d
-udowania

wspólnej

przyszłości.

Nasze działania

będą prowadzić

becnych w całej 100 letnią historii działania placówki

lię na działaniach wychowanków i wychowawców

dotrwałą

narraclji o wartościach

edukacŃnej LO im. T Zana. Będziemy

skupiać

dzięki którym możemy wyróżniać naszą tożsamoś.

narodową w sferach określonych w narodowym programie: dążeniu do wolności, poszanowani
godnościi praw człowieka oraz so]idamości. Proje](ty realizowane w ramach Programu nawiązują d-

ych trzech wartości i będą przygotowane i realizowane w oparciu o dorobek LO im. T. Zana
ierzymy,

że w perspektywie

czasową

zbudujemy

kapitał

społeczny,

dając

przykłady

naszych

Zaniackich" absolwentów-bohaterów.
'odstawą będzie bogata historia, która punktowo poniża opisujemy
1921 r 3 lata po uzyskaniu niepodległości Ministerstwo Oświaty i Wyznań Religijnych wydało akt,
lórym powołuje

liceum i gimnazjum nadając szkole im. T. Zana.W 1925 dziesięciu pierwszychJ

lczniów zdało egzamin maturalny. W szkole działały wówczas liczne organizacje młodzieżowe orazl
chodziło

kilka czasopism (,,Orli lot",

,,Sztubak",

,,Nasz Swiat").

Podczas okupacji nauczyciele

zel

szkoły prowadzili tajne nauczanie, co umożliwiało uczniom przystąpienie do tajnego egzaminu
.aturalnego i dalszego studiowania na tajnych wyższych uczelniach. Niektórzy uczniowie liceum bralil
ldział w kampanii

wrześniowej,

działali

w strukturach Armii

Krajową,

uczestniczyli

w walkach

ruszkowskiego plutonu ,,Orlik" oraz w powstaniu warszawskim.
lszkoła wypuściła szereg sb'nnych późnią absolwentów, takich jak: arcybiskup diecezjalny warszawsko.J

praskiHemyk Hoser, politykAndrzd Stelmachowski,prof. dr hab. n. med.Marek Krawczyk
aktor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, żeglarz jachtowy Leonid Teliga, poeta i autor

piosenek
W(łjciech Młynarski, poeta i dramaturgZbigniew Jarzyna, pisarzWojciech Zukrowski,l
iiosenkdrka Alicja

Majewska,

prezydent

Pmszkowa

w

latach

80. Euzebiusz

Kiełkiewicz.

Szkod:

zatrudniaławybitną kadrę na czele z dyrektorem szkoły Leonem Ostrowskim ijego żoną Stanisława.
szkolepanował duch nauki i nauk właściwych postaw etycznych, moralnych i patriotycznych.
szkole istniąą tablice, które upamiętniają uczniów i nauczycieli którzy zginęli w czasie ll wojna
światową, tablice założycieli szkoły, dyrektorów, szkoły oraz wybitnych nauczycieli.
planach naszegoTowarzystwajest uaktywnienie pracy związaną z prawie 100-letnią historią Szkol
-pisanąpowyżej. Będziemy podejmować szereg działań, które będą realizowanyten cel oraz pokazywał
kład znanych postaci związanych z LO im. T. Zana w kształtowaniu postaw patriotycznych, przez 10i
at utrzymywania niepodległości.

ramach l etapu projektu nazwanego ,,100 lat historii LO im. T. Zana w 100 lecie niepodległości"l
chcemy przybliżyć mieszkańcom Powiatu pruszkowskiego w tym obecnym uczniom postać
Wojciecha Młynarskiego, który uczył nas polskości i patriotyzmu. Swoimi tekstami wydobywał z
nas to, co dobre, ale też z całą stanowczością chłostał to, co złe i małe. Młynarski uznawanyjest za
bezpośredniego spadkobiercę takich twórcówjak: Tuwim, Gałczyński, Osiecka, Hemar czy Przybora. Jegoutwory uczył' żyć i wskazywały właściwe postawy w życiu.
ramach tego l -swego etapu ,, Zan/acy " planują zrealizować następujące zadania:

Instalacja historyczna

zaprojektowanie tablicy, która ma być poświęcona W(jciechowi Młynarskiemu -- wychowankow
,Zana"

umieszczenie
jd w midscu wyznaczonymw nowym budynkuLO im. T. Zana
nadanie auli-czytelni Jego imienia

wykonanie fototapet ze zdjęciami Wojtka -- ucznia ,, Zana", w tym zdjęcia ze spływów mazurskich
wykonanie instalacl i historycznej upamiętniającą opisanego absolwenta LO im. T. Zana.
uroczyste odsłonięcie
1. Praca z uczniami LO im. T. Zana
wspólne opracowanie regulaminu Konkurs twórczości

uczniów szkół średnich pod hasłem ,,Wojciech

młynarskiabsolwent Zona". Konkurs zainicjowany w tym roku ma być wydarzeniem cyklicznyl
ledykowanym wszystkim uczniom szkół średnich z powiatu Pruszkowskiego. Ogłoszenie warunkó
:onkursowych nastąpi podczas uroczystego odsłonięcia instalacji historycznej .

przygotowanie i przeprowadzeniepodczas uroczystego otwarcia recitalu twórczości Wojciech
młynarskiego.Do tego zadania zostaną zaangażowaniu uczniowie Zana, i to oni będą prezentowa
.wórczość Wojciech Młynarskiego

współpraca z uczniami przy promocji wydarzenia

[[. Przygotowanie planu działania Towarzystwa na ]ata 20] 8 2021 oraz zaplanowanie ko]ejnyc
działań,których cele będą się wpisywały w założenia narodowych.

dbiorcami zadania będą członkowie Towarzystwa PrzMaciół ,,Zana", absolwenci,uczniowie or
społeczeństwo Powiatu Pruszkowskiego.

szacujemy,że przy projekcie będzie pracowało minimum 6 osób. Każdy z nich przepracuJemin 2
godzin.Koszt godziny wolontariackid określono na 25 zł..

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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>

Pokazaniei upowszechnienieciekawych form przekazywania wiedzy historyczną i patriotyczną

>

Propagowaniepostaw patriotycznych i podkreślenie roli wychowania szkolonego w 100 letnim okresu
istnienia niepodległą Ojczyzny.

>' Integracja międzypokoleniowa pruszkowiaków- absolwentów LO im. T. Zana
>

Promocja szkoli' LO im T. Zanajd

dorobku

>

Integracja środowiska absolwentów LO im. T Zana

>

Pogłębienie wiadomości i umiejętności praktycznych uczestników prezentujących utwory Wojciech
Mb'narskiego

>

Poszerzeniewspółpracy środowiskaabsolwentów uczniami i ich rodzicami i nauczycielami

>

Budowanie pozytywnego wizerunku Towarzystwa Absolwentów, jako organizadi kultywującd historię

IV.

Szacunkowa

kalkulacja

kosztów

realizacji

zadania

publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwośćdoda nia kolejnych wierszy)

Do poniesienia
Rodzaj kosztu

Lp.

Koszt całkowity
(zł)

z wnioskowanej

dotacjią

(zł)

l
2
3
4

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących
z innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowegoq
tzł)

ODLEW

2750,00zł

2750,00 zł

0,00 zł

PROJEKT ARTYS'W

3300,00zł

3300,00 zł

0.00 zł

MONTAŻCAŁEJiNSTALAai

1000,00 zł

1000.00 zł

0,00 zł

FOTOTAPETAZ NAKLEJENIEM

2250,00zł

2250,00 zł

0,00 zł

WYŻYWIENIE PODCZAS UROCZYSTOŚCI

200.00 zł

0,00 zł

200,00 zł

3000.00z
700.00 zł

0.00 zł
700,00 zł

3000.00 zł
0.00 zł

13 200,00zł

10000,00zł

3200.00 zł

ODSŁONIECIA

WKŁAD OSOBOWY
KOSZ'TY OBSŁUGI KSIEGOWEJ

Koszty ogółem:
Oświadczam(-y), że
3

PWartośćkosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł
4

l W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pebietM/niepobieranie*

świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;

3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikachinformacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/o#ei:eł:Icie składający mniejszą ofertę nie zalega (-ją)+/zalega--(-ią)Z z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/ofełnleiż

składającypiniejszą ofertę nie zalega (-ją)+/nPłegcP-(jąF z olŃacaniem należności z tytułu składek na

gnta społecznie

odpis osoby upoważnionej

'.Żpodpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeńwoli
w imieniu oferenta)

Data .....16.04.2018r
Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem

kopia aktualnego wyciąguz innegorejestru lub ewidencji.

