
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 
PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
 ochrony dziedzictwa narodowego 

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 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  
Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu  
Strona internetowa oddziału: www.pttk-sandomierz.pl 
Ul. Rynek 12 
27-600 Sandomierz 
NIP: 864-000 -20 -64, regon: 830008157 
Nr konta: 06 9429 0004 2001 0010 2007 0001 

PTTK Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu posiada wpis do Centrum Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystycznych numer 731 

Klub Turystyki Kwalifikowanej „KOMPAS” w Stalowej Woli przy oddziale PTTK w Sandomierzu 
Strona internetowa KTK „KOMPAS” : www.kompas.stalowa-wola.pl 
 

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

Tamara Piotrowska  698 260 131 donroberto40@poczta.fm 
(na podstawie upoważnienia) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  Poznanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego 
naszego kraju  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data 
rozpoczęcia  29.05.2022 

Data  
zakończenia  

26.08.2022 

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

Chcemy połączyć swoją pasję z realizacją zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, wzbogacając tym samym ofertę kulturalną dla mieszkańców naszego miasta w różnym wieku. 

Zadanie realizować będzie Klub Turystyki Kwalifikowanej „KOMPAS” w Stalowej Woli przy Oddziale PTTK w Sandomierzu 
dla mieszkańców miasta Stalowa Wola zarówno zrzeszonych w klubie „KOMPAS” jak i nienależących do niego. Zadanie 
będzie realizowane w kilku etapach: 

I. Ośmiodniowy wyjazd w mało nam znany, odległy rejon Polski – Ziemię Kłodzką. Planowana liczba 
uczestników to 30 – 35 osób. Celem wyjazdu będzie zapoznanie jego uczestników z dziedzictwem 
kulturowym, przyrodniczym i historycznym Polski w tym regionie. 

  Wyjazd ze Stalowej Woli 14.08.2022 r. godz. 5:00  
Powrót do Stalowej Woli 21.08.2022 w godzinach wieczornych.  

Baza noclegowa : 1. Willa Diana,  Stronie Wieś 37C ; 57-550 Stronie Śląskie ( 14-17.08.2022) 
                                2. Dom Wypoczynkowy „Pod fortami” u. Widokowa 1 ; 57-215 Srebrna Góra (17-21.08.2022) 

Poznamy m. in.: 
1. Dwa oblicza miasta Nysa.  
Miasto nazywane „Śląskim Rzymem”  usytuowane jest w głębokiej kotlinie, u zbiegu dwóch rzek - Nysy 
Kłodzkiej i Białej Głuchołaskiej i już w XVI wieku uznawane było za perłę architektury śląskiej. Przez ponad pół 
tysiąclecia była stolicą  największego i najbogatszego księstwa na Śląsku, którym rządzili biskupi wrocławscy, 
pozostawiając po sobie wiele wspaniałych zabytków nie tylko sztuki sakralnej. Charakter miasta odmienił po I 
Wojnie Śląskiej król pruski Fryderyk II, zamieniając biskupią metropolię w jedną z największych twierdz w 
Europie.  

W planie zwiedzania:  
               Bazylika Mniejsza św. Jakuba i św. Agnieszki zw. Katedrą,  Dzwonnica (Skarbiec św. Jakuba), Piękna Studnia,    
               Wieża Wrocławska, Kościół św. Barbary, Dom Komendanta, Dwór Biskupi, Pałac Biskupi, Rynek Solny, Kościół  
               śś. Apostołów Piotra  i Pawła, Fontanna Trytona, Dom Wagi Miejskiej, Wieża Ziębicka, Bastion św. Jadwigi  
              (najstarszy obiekt forteczny w Nysie, kilka lat temu zrewitalizowany i odnowiony) ,  Multimedialna Trasa  
              Turystyczna – batalistyczne widowisko światło – dźwięk, opowiadające o historii Twierdzy Nysa w ciekawy  
              sposób oraz „perła nyskich fortyfikacji” – Fort II. 

              Zwiedzanie będzie zakończone ogniskiem w twierdzy. 

2. Jaskinia Niedźwiedzia 
               Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie jest najdłuższą z jaskiń sudeckich i jedną z najdłuższych i najgłębszych w   
               Polsce. To przykład tzw. krasu sudeckiego. Dla turystów udostępniony jest poziom środkowy z  
               niepowtarzalną i dobrze zachowaną szatą naciekową jaskini oraz dużą ilością kości zwierząt epoki  
               lodowcowej. Partie dolne są niedostępne dla turystów. Powstanie Jaskini Niedźwiedziej zawdzięczamy  
               wodom potoku Kleśnica przepływającemu u stóp  jaskini,  które  około 28 mln lat temu zainicjowały rzeźbienie  
               podziemnych  korytarzy, kominów i sal. 
 

3. Twierdza Srebrna Góra.  
Unikatowy obiekt w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedna z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. W 
chwili powstania (1765-1777) należała do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w Europie. Największy 
podziw budził i nadal budzi potężny Donjon, jeden z najciekawszych obiektόw fortyfikacji epoki nowożytnej. 
Jednak Twierdza Srebrna Gόra to w rzeczywistości nie jeden obiekt a cały zespół wznoszących się nad 
miasteczkiem fortόw.  

4. Trasa byłej kolejki zębatej w Srebrnej Górze. 
W Polsce były dwie takie kolejki – jedna kursowała w Warszawie a druga tu, w Górach Sowich na Dolnym 
Śląsku. Sowiogórska Kolej Zębata powstała w 1901 roku i wiodła z Dzierżoniowa do Radkowa. Miała długość 



55 km, z czego na około 4 km zastosowana była dodatkowa szyna zębata mająca umożliwić przejazdy na 
bardzo dużych nachyleniach. Kolej była głównie atrakcja turystyczną ale też służyła do przewozu węgla z 
kopalni w Słupcu i Nowej Rudzie do Dzierżoniowa. W 1933 roku kolej została rozebrana. Zostały po niej tylko 
obiekty inżynieryjne, które wrośnięte w pejzaż stanowią atrakcję turystyczną. Są to dwa wiadukty, Żdanowski 
(wyremontowany w 2014 roku ) i najwyższy na trasie - Srebrnogórski – niestety w dużo gorszym stanie, oraz 
stalowy most o ciekawej konstrukcji z zastosowaniem kratownicy dolnej nad wykopem stacji Srebrna Góra 
który powstał w 1903 roku. Dziś wyremontowany służy do nauki wspinaczki.  

5. Kłodzko - jedna z najstarszych miejscowości w regionie, prawa miejskie uzyskało około 1275 roku, ale 
największy rozkwit nastąpił w XVI wieku. Na rozwój miasta wpłynęły trzy kultury – niemiecka, czeska i 
polska.  Zobaczymy kłodzką starówkę z ratuszem, zabytkowymi kamienicami i kamiennym, gotyckim 
mostem a także mury obronne.  

6. Wambierzyce – zwane „ Śląską Jerozolimą”. Największą tu atrakcją jest kościół Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny którego historia rozpoczyna się około 1200 roku. Zwiedzimy bazylikę i ruchomą szopkę.  

7. Paczków, miasteczko założone  w 1254 roku za sprawą biskupa wrocławskiego Tomasza I jako graniczna 
warownia. Dziś nazywane jest polskim Carcassonne (francuskie miasto twierdza), ponieważ tutejsze 
obwarowania są najlepiej zachowanym w Polsce zabytkiem miejskiej architektury obronnej. 

        Poznamy także różnorodność pasm górskich na Ziemi Kłodzkiej:  

1. Góry Sowie z najwyższym szczytem Wielka Sowa,  uznane za najstarszą część Sudetów, zbudowane
głównie z prekambryjskich gnejsów. 

2. Trójmorski Wierch – jedyne miejsce w Polsce, gdzie łączą się trzy europejskie działy wodne - Morza 
Czarnego, Północnego i Bałtyckiego. Jego nazwa pochodzi z 1946 roku i ściśle wiąże się z tym faktem. 
Wcześniejsza nazwa to Klepacz. Na jego zboczach ma źródła Nysa Kłodzka.  

3. Masyw Śnieżnika z najwyższym szczytem  Śnieżnik 
4. Góry Bardzkie z najwyższym szczytem Kłodzką Górą  
5. Góry Stołowe - wyjątkowe pasmo górskie, którego nie sposób porównać do żadnego innego w naszym 

kraju. Jego charakterystycznym elementem są liczne formacje skalne. Zobaczymy mniej znany ale 
bardzo atrakcyjny ich fragment –Skalne Grzyby i Radkowskie Skały. (Teren Parku Narodowego Gór 
Stołowych). 
 

II. Pięciodniowy wyjazd na Opolszczyznę. Planowana liczba uczestników to 30 – 35 osób. Celem wyjazdu będzie 
zapoznanie jego uczestników z dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym i historycznym Polski w tym 
regionie. 
Wyjazd 15.06.2022 godz. 15:30 
Powrót do Stalowej Woli 19.06.2022 w godzinach wieczornych.  
Baza noclegowa – Wieszczyna koło Prudnika. 
Na Opolszczyźnie zobaczymy m. in. Perełki architektury.  
1. Moszna – pałac wybudowany w XVIII wieku z parkiem krajobrazowym z cennym drzewostanem i 

rzadkimi skupiskami rododendronów. 
2. Rogów Opolski – renesansowy zamek z XVI wieku związany z rodem Rogowskich, otoczony rozległym 

parkiem ze starodrzewiem. Mieści się tu oddział starodruków Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. 
3. Kamień Śląski – późnobarokowy pałac z przełomu XVII i XVII wieku 

                          –   Sanktuarium św. Jacka Odrowąża.  
4. Głogówek – renesansowy zamek, w którym podczas potopu szwedzkiego gościł król Jan Kazimierz.  

                           Oraz: 
5. Głuchołazy - miasto lokowane na prawie flamandzkim w 1220 r. Do obejrzenia  Park Zdrojowy, 

kościoły  zabytkowe oraz tężnia i wieża widokowa. 
6. Prudnik. Jego historia sięga 1255r. kiedy to czeski możnowładca zbudował  tu zamek.  

Zobaczymy m. in.: 
      -  wieża, pozostałość po zamku, Sanktuarium św. Józefa,  wieża widokowa na Koziej Górze,           
         cmentarz żydowski, willa Hermanna Frankla i inne. 

                          Ponadto poznamy Góry Opawskie z najwyższym szczytem – Biskupią Kopą.  
 
 
 
 
 

 
 



       Program i kolejność zwiedzania w poszczególne dni będzie ustalana z uwzględnieniem aktualnych warunków 
pogodowych. Również przy sprzyjających warunkach pogodowych przewidziane są ogniska ze śpiewaniem przy 
gitarze.      

III. Odpoczywaj aktywnie z historią w tle. 
Celem wyjazdu będzie pokazanie jego uczestnikom możliwości aktywnego wypoczynku na łonie przyrody z 
jednoczesnym poznawaniem historii miejsc w których się przebywa. 
 
Ta część będzie podzielona na dwa wyjazdy jednodniowe. 
 
Pierwszy wyjazd: 
Planowana liczba uczestników to 30 – 35 osób. 
Powędrujemy szlakiem bitwy, która rozegrała się w dniach 25–26 czerwca 1944 r., pod Osuchami na 
Zamojszczyźnie.  Była to największa bitwa partyzancka na terenach polskich w trakcie II wojny światowej. 
Dla większości partyzantów zakończyła się tragicznie, podobnie jak dla miejscowej ludności. Na trasie mijać 
będziemy cmentarz, liczne miejsca upamiętniające potyczki i stacjonowanie oddziałów partyzanckich.  
Drugi  wyjazd: 
Spływ kajakowy rzeką Tanew w okolicach bitwy pod Osuchami.      
Planowana liczba uczestników to 30 – 35 osób. 
 

Koordynatorem wszystkich wyjazdów  będzie Tamara Piotrowska a poprowadzi je Robert Piotrowski - 
Przodownik GOT - nr leg. 7592,  Przodownik OTP - nr leg. 10628, Instruktor Ochrony Przyrody - nr leg. 
398, przy współpracy z miejscowymi przewodnikami z innych oddziałów PTTK.  

Część usługi przewodnickiej oraz praca koordynatora zadania będzie wykonana w ramach wolontariatu:  

- Przewodnik – Robert Piotrowski 60 godz. x 60 zł = 3600 zł 
- Koordynator zadania – Tamara Piotrowska 15 godz. x 40 zł = 600zł 

Środki na realizację zadania będą pochodzić z dotacji oraz od odbiorców zadania publicznego – 
uczestników wyjazdu.  

______________________ 
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 

Poznanie dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego i historycznego na Ziemi 
Kłodzkiej. 

Zorganizowanie ośmiodniowego 
wyjazdu dla  30 -35 osób. 

Lista obecności, dokumentacja fotograficzna 
udostępniona na stronie internetowej klubu. 
Sprawozdanie po zakończeniu zadania. 

Poznanie dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego i historycznego na 
Opolszczyźnie. 

Zorganizowanie pięciodniowego 
wyjazdu dla  30 -35 osób. 

Lista obecności, dokumentacja fotograficzna 
udostępniona na stronie internetowej klubu. 
Sprawozdanie po zakończeniu zadania. 

Zwiększenie dostępności poznawania 
dóbr kultury poprzez aktywny 
wypoczynek jakim jest turystyka czyli 
„Odpoczywaj aktywnie z historią w tle”  
CZĘŚĆ  I  

Zorganizowanie jednodniowego 
wyjazdu dla  30 -35 osób. 

Lista obecności, dokumentacja fotograficzna 
udostępniona na stronie internetowej klubu. 
Sprawozdanie po zakończeniu zadania. 

Zwiększenie dostępności poznawania 
dóbr kultury poprzez aktywny 
wypoczynek jakim jest turystyka czyli 
„Odpoczywaj aktywnie z historią w tle”  
CZĘŚĆ  II 

Zorganizowanie jednodniowego  
spływu kajakowego dla  30 -35 
osób. 

Lista obecności, dokumentacja fotograficzna 
udostępniona na stronie internetowej klubu. 
Sprawozdanie po zakończeniu zadania. 

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

wykorzystane w realizacji zadania  

Klub „KOMPAS” przy Oddziale PTTK im. A. Patkowskiego w Sandomierzu istnieje od 2003r i tak jak i całe 
PTTK w swojej działalności skupia się na podtrzymywaniu tradycji narodowej i kulturowej, 
krzewieniu turystyki i krajoznawstwa, ochronie środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
Doskonałą okazją ku temu są wycieczki piesze - nizinne i górskie, kajakowe i rowerowe. Klubowa, 
osiemnastoletnia już historia istnienia zaowocowała wieloma wyjazdami, w czasie, których  
uczestnicy poznawali historię regionu, dalszych i często mało znanych zakątków Polski a także 
dziedzictwo kultury polskiej za granicą. Uczestnikami wycieczek są przedstawiciele kilku pokoleń - od 
kilkuletnich dzieci, które podróżują z rodzicami, poprzez ludzi w średnim wieku - pracujących, po 
osoby w wieku emerytalnym. W celu uatrakcyjnienia wyjazdów nasi przewodnicy wyszukują perełki 
architektury, obiekty Światowego Dziedzictwa UNESCO, skanseny etnograficzne i archeologiczne. 
Odwiedzamy rezerwaty przyrody ożywionej i nieożywionej, muzea przyrodnicze, kulturowe i 
historyczne, poznając tym samym nasze narodowe dziedzictwo i przyczyniając się do jego 
kultywowania i ochrony. Trasy przejść są zwykle dość łatwe do przebycia, z reguły nie przekraczają 
15 km. Każdy wyjazd jest dokładnie zaplanowany i opisany w ukazującym się odpowiednio wcześniej 
programie. Udostępniamy go na swojej stronie internetowej. Podany jest tam również kontakt do 
głównego organizatora, który w razie potrzeby służy szczegółowymi wyjaśnieniami. W 2020 roku 
otrzymaliśmy dotację w ramach małego grantu w wysokości 3800,00 zł na zadanie „Poznanie 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Orawy”. A w 2021 roku 9745,00 na zadanie 
„Poznanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Polesia i Podhala” 

     W swoim zespole mamy wykwalifikowaną kadrę programową, która pomaga w planowaniu 
wyjazdów a także zajmuje się przewodnictwem w czasie ich trwania: Robert Piotrowski - Przodownik 
GOT - nr leg. 7592,  Przodownik OTP - nr leg. 10628, Instruktor Ochrony Przyrody - nr leg. 398 oraz 
Jerzy Kopeczek, Przodownik GOT - nr leg. 2549a. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. Autokar Ziemia Kłodzka  8000,00 4700,00 3300,00

2. 3 x nocleg z wyżywieniem w Stroniu 
Śląskim  - 125 zł x 30 osób 11250,00 11250,00

3. 4 x nocleg z wyżywieniem w Srebrnej 
Górze  - 100 zł x 30 osób 12000,00 12000,00

4. Przewodnik w Nysie 
400,00 400,00

5. Przewodnik na wycieczce  Ziemia 
Kłodzka  35 godz. x 60 zł 2100,00 2100,00

6. Autokar Opolszczyzna 8000,00 4700,00 3300,00

7. 4 x nocleg w Wieszczynie 50 zł x 30 
osób 6000,00       6000,00

8. Przewodnik na wycieczce  
25 godz. x 60 zł 1500,00 1500,00

9 Wypoczywaj aktywnie z historią w tle  
cz.I - AUTOKAR 1200,00 1200,00

10 Wypoczywaj aktywnie z historią w tle  
cz.II - AUTOKAR 1200,00 1200,00

11 
Wypoczywaj aktywnie z historią w tle -  
cz.II   
Wypożyczenie sprzętu kajakowego  1000,00 1000,00

12 Koordynator zadania 15godz x 40 zł 600,00  600,00
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 53 250,00 9 800,00 43 450,00

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) 

 

 

 


