SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY CELESTYNÓW Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI w 2019 R.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
do zadań własnych gminy należy współpraca z organizacjami pozarządowymi. W 2019
roku

Gmina

Celestynów

podejmowała

zarówno

finansową,

jak

i

pozafinansową

współpracę z organizacjami pozarządowymi. Współpraca podejmowana była na podstawie
przyjętego przez Radę Gminy Celestynów „Programu współpracy Gminy Celestynów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019”. Jego głównym celem było budowanie partnerstwa pomiędzy
administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami, a także
poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
Gminy Celestynów poprzez stworzenie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu
publicznym.
Przygotowanie „Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi
oraz

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego

na

rok

2019”

obejmowało m.in. zebranie opinii i uwag organizacji pozarządowych i innych podmiotów
podczas konsultacji projektu programu poprzez jego publikację w Biuletynie Informacji
Gminy Celestynów, oficjalnej stronie gminy oraz tablicy ogłoszeń. Program współpracy na
2019 r. został przyjęty przez Radę Gminy Celestynów Uchwałą Nr 23/18 z dnia
19.12.2018 r.
Uchwalenie rocznego programu współpracy pozwoliło w 2019 roku realizować zadania
związane ze wspieraniem inicjatyw organizacji pozarządowych. Program precyzował
zakres współdziałania oraz określał reguły współpracy, a także wskazywał zakres zadań
merytorycznych realizowanych w 2019 r. Środki finansowe pozwalające na realizację
programu zabezpieczone zostały w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Celestynów na 2019 rok.

I.

Zakres planowanych do realizacji zadań publicznych
w roku 2019

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami miała charakter
finansowy i pozafinansowy. Gmina w 2019 r. prowadziła działalność w sferze zadań
publicznych współpracując w zakresie:
1) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności poprzez:
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a) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii,
b) prowadzenia

działań

informacyjnych

dla

dzieci

i

osób

z

rodzin

dotkniętych

uzależnieniami i przemocą w zakresie udzielania informacji o formach i sposobach
leczenia, o grupach wsparcia, o przepisach prawnych,
c) działania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez ogniska, świetlice i inne
placówki

opiekuńczo-wychowawcze

dla

dzieci

i

młodzieży

z

rodzin

ubogich

z dysfunkcjami,
d) promocję zdrowego stylu życia,
e) profilaktykę zdrowia mieszkańców.
2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności poprzez:
a) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
b) organizowanie sportowych obozów szkoleniowych,
c) organizowanie

masowych

imprez

sportowo-rekreacyjnych,

turniejów,

olimpiad

oraz innych imprez o podobnym charakterze,
d) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych
o zasięgu ponadgminnym.
3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności
poprzez:
a) organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wystaw, koncertów,
b) przygotowywanie publikacji książkowych i prasowych o tematyce lokalnej,
c) opieka nad obiektami historycznymi oraz kultywującymi tradycje lokalne i regionalne,
d) upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu,
e) organizowanie imprez historycznych,
f)

przygotowywanie inscenizacji historycznych związanych z historią i tradycją lokalną.

4) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności
poprzez:
a) edukację ekologiczną,
b) podnoszenie kultury ekologicznej środowiska.
5) Turystyki i krajoznawstwa, w szczególności poprzez:
a) organizowanie rajdów rowerowych,
b) organizowanie wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży,
c) wytyczanie, oznakowanie i utrzymanie ścieżek turystycznych,
d) promocję turystyki i krajoznawstwa.
6) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Zgodnie z §12 Programu za koordynację i wykonanie zleconego zadania publicznego oraz
sposób wykorzystania przyznanej dotacji odpowiada:
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a) Biuro Promocji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa.
b) Referat Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej zakresie
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
c) Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów w zakresie nauki, edukacji, oświaty
i wychowania.

II.

Środki finansowe
Programu w 2019 r.

przeznaczone

Nazwa zadania publicznego

realizację

Wartość środków
przeznaczonych w 2019
r. na realizację zadania
120.000,00 zł
40.000,00 zł

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

III.

na

Zadania realizowane w ramach Programu w 2019 r.

II.1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotacje celowe na następujące
projekty:
1. „Do siatki i nad siatką”, dofinansowanie w wysokości 95.856,00 zł, realizator:
Regucki Klub Sportowy „Bór”, Regut, Pl. Św. Floriana 1, 05-430 Celestynów.
W ramach dotacji zorganizowano piłkarskie szkolenie sportowe i inne zajęcia (mecze,
turnieje na terenie całego kraju, imprezy rekreacyjno-sportowe) dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z zakresu piłki nożnej, halowej piłki nożnej – Futsalu, piłki siatkowej oraz
cheerleaderingu. Odbyło się 936 jednostek treningowych, w których bezpośrednio
udział

wzięło

169

uczestników.

Kontynuowano

szkolenie

drużyn

sportowych:

Seniorów, Trampkarzy, Młodzików, Orlików, Żaków, Oldbojów. W celu propagowania
zorganizowanego dopingu podczas zawodów sportowych prowadzono dalszy rozwój
formacji Cheerleaders.
2. „Piłka nożna i tenis stołowy jako element integracji dzieci i młodzieży”,
dofinansowanie w wysokości 14.144,00 zł, realizator: Celestynowski Klub Sportowy
„Celestynów”, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.
W ramach dotacji przewidziano zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci oraz dorosłych
w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego.
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Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w związku ze złożeniem przez nie oferty
z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
1. „Wyjazd mieszkańca Gminy Celestynów na zawody karate do Tokio (Puchar
Świata Karate KWF)”,

finansowanie

w

wysokości

10.000,00

zł,

realizator:

Stowarzyszenie Sztuk Walki JISSEN MMA, ul. Tysiąclecia 47, 05-400 Otwock.
W

ramach

dotacji

zakwalifikowanego
reprezentacji

w

karate

zorganizowano
wyniku
KWF,

na

wyjazd

ogólnopolskich
Puchar

Świata

zawodnika

eliminacji

do

karate

KWF

z

Celestynowa,

oficjalnej
do

polskiej

Japonii

wraz

z opiekunem. Zabezpieczono jego pobyt w Japonii, start w turnieju oraz udział
w seminariach i szkoleniach towarzyszących wydarzeniu. Poprzez prezentację postaw
i osiągnięć jej mieszkańców upowszechniono dyscyplinę karate na terenie Gminy
Celestynów.
II.2 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotacje celowe na następujące
projekty:
1. „Myśl globalnie, działaj lokalnie.”, dofinansowanie w wysokości 10.481,00 zł
realizator: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4,
01-067 Warszawa.
W ramach dotacji zorganizowany został Hufcowy Maraton Filmowy, Historyczny Rajd
Harcerski (wędrówka fabularyzowana), którego celem było zwiększenie świadomości
o pochodzeniu i korzeniach mieszkańców zamieszkujących Równinę Garwolińską.
W ramach zadania wzięto udział w tworzeniu trasy ogólnopolskiego rajdu PRO ZHP.
Pełniono służbę porządkowo-medyczną podczas gminnych obchodów uchwalenia
Konstytucji 3 maja, a także służbę porządkową przy pomniku przy stacji kolejowej
w Celestynowie, wartowniczą przy poczcie sztandarowym hufca oraz ratowniczą
w kościele parafialnym, służbę pamięci i porządkowo-medyczną w trakcie obchodów
76. rocznicy Akcji pod Celestynowem oraz obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Przeprowadzono cykl zbiórek zuchowych i harcerskich dot. innych kultur,
kultury dialogu, braterstwa ponad podziałami oraz przeciwdziałaniu mowie nienawiści
(zajęcia dotyczące różnorodnych wierzeń i religii; ich pochodzeniu i obrzędów z nimi
związanych; wyrażania swojego zdania i opinii bez obrażania odbiorcy; systemu
pochwał i nagród regulującego pracę w drużynie harcerskiej i gromadzie zuchowej;
stawianie granic w kontaktach międzyludzkich, w tym także granic w cielesności
człowieka oraz różnic w przebieganiu tych granic wynikających z różnic kulturowych;
szacunku dla drugiego człowieka, a w szczególności przeciwdziałaniu wykluczeniu
drugiego człowieka ze względu na wiek, płeć, czy niepełnosprawność). Zajęcia
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dotyczyły różnic kulturowych w obecnych oraz dawnych czasach. Wzięto udział
w zlocie harcerzy. W 2019 r. w zadaniu uczestniczyło łącznie 89 osób.
2. „Zabytkowo i klockowo! – Dwór Radzin – warsztaty architektury ziemiańskiej
Gminy

Celestynów

dla

dzieci”,

dofinansowanie

w

wysokości

1.899,00

zł,

realizator: Fundacja Nowoczesny Konin, ul. Kwiatkowskiego1/210, 62-500 Konin.
W ramach dotacji przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których uczestnicy
poznali zabytek architektury Gminy Celestynów – Dwór Radzin w Celestynowie.
Warsztaty polegające na zbudowaniu z klocków lego, według instrukcji, XIX
wiecznego dworu odbyły się w łącznym wymiarze 8 godzin lekcyjnych – 1 spotkanie
po 90 min po każdej ze szkół podstawowych. Warsztaty odbyły się w szkołach
podstawowych z terenu Gminy Celestynów (4 placówki). W warsztatach wzięło udział
56 uczestników.
3. „Organizacja imprezy plenerowej z okazji 75 rocznicy zdobycia Dąbrowieckiej
Góry oraz Dnia Wojska Polskiego a także opracowanie i wydanie dokładnej
mapy pozycji Przedmoście Warszawa – część południowa do granicy
poligonu wojskowego w Wesołej.”, dofinansowanie w wysokości 27.620,00 zł,
realizator:

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Zabytków

Fortyfikacji

„Pro

Fortalicium”,

ul. Powstańców Śląskich 10 pok. 132, 41-902 Bytom.
W ramach dotacji zorganizowano Dzień Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze
w formie imprezy plenerowej z wystawami plenerowymi oraz możliwością zwiedzania
schronu Regelbau 514. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 2,8 tys. osób. Wydano
również mapę umocnień południowej części pozycji Przedmoście Warszawa 19151920 (1.700 egzemplarzy).

IV.

Wspólne
przedsięwzięcia
podejmowane
przez
1
organizacje pozarządowe, inne podmioty i Gminę
Celestynów

1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
a) „Organizacja

występu

chóru

polonijnego

dla

mieszkańców

Gminy

Celestynów”, przedsięwzięcie realizowane wraz z Parafią Rzymskokatolicką M.B.
Królowej Polski w Otwocku.
9 czerwca 2019 r. w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP Celestynów wystąpił
główny laureat w kategorii chóry dorosłych Międzynarodowego Festiwalu Pieśni
Religijnej i Patriotycznej Sacrosong 2019 w Otwocku „Głos Duszy” z Mińska. Koncert
chóru z Białorusi można było wysłuchać po mszy świętej o godz. 12:00. Chór „Głos
1

organizacje pozarządowe, inne podmioty w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.)
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Duszy”, liczący niemal 30 osób, w 2019 r. obchodził 30-lecie swojej działalności.
Dyrygentem

chóru

jest

Tatjana

Gażewska,

docent

wydziału

sztuki

wokalnej

i chóralnej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego Kultury i Sztuki. W repertuarze
chóru można było odnaleźć utwory takich kompozytorów jak: Giovanni Battista
Pergolesi, Antonio Vivaldi, Friedrich Georg Hendel, Jan Sebastian Bach, jak również
dzieła współczesnych kompozytorów Białorusi, Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Polski, Łotwy
i innych krajów. Chór ma status chóru profesjonalnego mimo, że większość z jego
uczestników nie ma wykształcenia muzycznego. Występuje na uroczystościach
religijnych oraz lokalnych i państwowych. Aktywnie uczestniczy w koncertach,
międzynarodowych

konkursach

i

festiwalach,

zdobywając

wyróżnienia,

główne

miejsca.
b)

„Spotkanie z misjonarzem ks. Arkadiuszem Nowakiem”, przedsięwzięcie
realizowane wraz z Fundacją Ekonomiczną Polska-Afryka Wschodnia.
30.06.2019 r. godz. 19:00, Parafia Wniebowzięcia NMP w Celestynowie. Ks. Arkadiusz
Nowak jest misjonarzem ze Stowarzyszenia Misja Afryka. Obecnie prowadzi parafię
misyjną na terenach zamieszkanych przez pasterski lud Masajów – w Tanzanii
w Malambo. Podczas spotkania przedstawiona została codzienna misjonarska posługa
a także mieszkańcy wschodniej Afryki. Uczestnikom spotkania zaprezentowany został
film o życiu i zwyczajach jednej ze 120 grup etnicznych Tanzanii.

c) „Dzień Uwielbienia w Gliniance”, przedsięwzięcie realizowane wraz z Parafią
Rzymsko-Katolicką św. Wawrzyńca w Gliniance.
Wydarzenie odbyło się 20 czerwca 2019 r. w Kościele pw. Św. Wawrzyńca
w Gliniance, 05-408 Glinianka w godzinach 17:00-22.00.
d) „Święto Trzech Króli”, przedsięwzięcie realizowane wraz z Parafią Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Celestynowie.
Święto obchodzone 6.01.2019 r. W ramach obchodów odbył się orszak Trzech Króli,
zainteresowani mogli zobaczyć zwierzęta pasterskie w przygotowanych na ten dzień
zagrodach na terenie przy hali sportowej w Celestynowie.
2) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
a) „Wędkarski Dzień Dziecka 2019”, akcja realizowana wraz z Gminnym Kołem PZW
Nr 96 w Celestynowie.
Akcja

promocyjno-edukacyjna

przeprowadzona

podczas

zawodów

wędkarskich

zorganizowanych 1.06.2019 r. oraz konkursów w dniu gminnych obchodów Dnia
Dziecka 2.06.2019 r. Mająca na celu przedstawienie i zainteresowanie dzieci
i młodzież wędkarstwem jako ciekawego, zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego
i obcowania z naturą.
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b) „Nie piję, bo nie muszę”, akcja realizowana wraz ze Stowarzyszeniem „Jatne to
my”.
Akcja

promocyjno-edukacyjna

przeprowadzona

podczas

pikniku

rodzinnego

w sołectwie Jatne w dniu 31.08.2019 r. Piknik promował aktywność sportową
i rodzinną oraz zdrowy tryb życia i miał na celu uświadomienie dzieciom, młodzieży
i dorosłym jaki wpływ ma alkohol na relacje rodzinne i sąsiedzkie.
c) „Zima 2019 Uzależnia mnie tylko sport – edycja piąta”, „Lato 2019 Uzależnia
mnie tylko sport – edycja szósta”, przedsięwzięcie realizowane wraz z Reguckim
Klubem Sportowym „Bór”.
Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w okresie ferii zimowych oraz letnich, które miały
na celu pokazać dzieciom, że można żyć inaczej, że można „fajnie” spędzać czas
z przyjaciółmi bez alkoholu i narkotyków. Zajęcia obejmowały zajęcia rekreacyjnoruchowe w formie treningów piłkarskich. Zajęcia nastawione były na rozwój
u uczestników kompetencji wpływających na ograniczenie skłonności do uzależnień
np.: wzrostu pewności siebie, samoakceptacji, umiejętności integracji z grupą
rówieśniczą czy organizacji czasu wolnego.
3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
a) „Zawody strzeleckie o tarczę okolicznościową”, przedsięwzięcie realizowane
wraz z Bractwem Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zawody odbyły się 1.06.2019 r. na licencjonowanej strzelnicy w Kacprówku
k.

Łaskarzewa.

W

ramach

zawodów

rywalizowano

o

tarczę

okolicznościową

celestynowskiego samorządu.
W ramach współpracy o charakterze niefinansowym, podejmowanej w 2019 r. można
wskazać udostępnianie lokalu na spotkania (pomieszczeń Urzędu Gminy w Celestynowie
na spotkania koła wędkarskiego, grupy AA „Dar”, harcerzy ZHP Hufiec Celestynów),
a także umożliwianie realizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów sportowych
lub kulturalnych (kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, hala sportowa
w Celestynowie).
W 2019 r. Biuro Promocji Urzędu Gminy w Celestynowie prowadziło skierowaną
do

podmiotów

trzeciego

sektora

działalność

informacyjną

dotyczącą

możliwości

pozyskania przez nie dofinansowania zewnętrznego z innych instytucji. Na bieżąco
przekazywało, poprzez publikację na oficjalnej stronie internetowej gminy lub/i na
Fanpage oraz przesyłane e-maile, posiadane przez nie informacje na temat możliwości
pozyskania

zewnętrznego

wsparcia

finansowego.

Łącznie

zostało

przesłanych

11

komunikatów o uruchomionych lub trwających naborach, w ramach których można było
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pozyskać środki na zaplanowane działania np.: Rządowy Program Klub, program
dotacyjny „Niepodległa” 2019, FIO Mazowsze Lokalnie, Bony dla Seniorów.

V.

Mierniki efektywności realizacji Programu2

Lp.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Miernik

liczba ogłoszonych
konkursów ofert3
liczba ofert, które
wpłynęły
liczba ofert, które
wpłynęły z pominięciem
otwartego konkursu
ofert4
wsparcie
liczba
realizacji
umów
zadania
zawartych
na
powierzenie
realizację
realizacji
zadania
zadań
publicznych
wysokość środków
finansowych
przeznaczonych na
realizacje zadań
publicznych
wysokość
udzielonych
dotacji

wsparcie
realizacji
zadania
powierzenie
realizacji
zadania

liczba osób, które były
adresatami
dofinansowanych zadań
publicznych
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160.000,00 zł

110.000,00 zł
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zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Celestynów Nr 23/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu
współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019"
3
zgodnie z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
4
zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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Stopień zgodności realizowanych zadań publicznych z zadaniami przyjętymi
w Programie.
Program na 2019 r. zakładał poprawę jakości życia oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb
społecznych

mieszkańców

Gminy

Celestynów

poprzez

stworzenie

im

możliwości

i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Dzięki współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami poszerzona została oferta zajęć sportowych
i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Działania w tym kierunku
realizowane są w głównej mierze przez dwa kluby sportowe, które mają siedzibę na
terenie Gminy Celestynów: RKS „Bór” Regut, CKS „Celestynów”. W przypadku klubu
z Reguta w 2019 r. obok, prowadzonych już od wielu lat, zajęć udoskonalających
umiejętność gry w piłkę nożną i uczestnictwa w rozgrywkach rozwijano niedawno
utworzone sekcje piłki siatkowej i halowej piłki nożnej - Futsalu. Natomiast w przypadku
CKS „Celestynów” obok szkolenia z piłki nożnej dodatkowo podjęto realizację zajęć
z tenisa stołowego. Na terenie Gminy przeprowadzono również działania popularyzujące
takie dyscypliny jak karate czy strzelectwo. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy
mogli brać udział również w zawodach, turniejach organizowanych na obiektach Gminy
Celestynów, a także na obiektach wyznaczonych przez MZS. Dzięki realizacji zadań
mieszkańcy mieli możliwość udziału w regularnych, ciekawych i rozwijających zajęciach
sportowych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Poszerzony został
wachlarz sposobów spędzania w sposób aktywny czasu wolnego poznając sportową
rywalizację. Przedsięwzięcia przyczyniły się zarówno do prawidłowego rozwoju fizycznego
jego uczestników i promocji zdrowego stylu życia, jaki i umiejętności społecznych
(kształtowanie

pozytywnych

cech

charakteru,

wysokiego

poziomu

moralnego

i etycznego).
Oferta kulturalna obejmowała organizację imprez plenerowych, spotkań i uroczystości
związanych z historią gminy, wydanie publikacji związanej z historią gminy. W tym
zakresie przedsięwzięcia zaproponowane przez trzeci sektor na terenie gminy polegały na
cyklu spotkań zuchowych i harcerskich, służb podczas uroczystości narodowych oraz
rocznicowych, organizacji inscenizacji wydarzeń z okresu II wojny światowej wraz
z prezentacją wystaw militarnych, wydaniem mapy oraz przeprowadzeniu warsztatów dla
uczniów szkół podstawowych, nawiązujących do lokalnej architektury ziemiańskiej.
Efektem

działań

była

popularyzacja

wśród

mieszkańców

informacji

związanych

z rocznicą wybuchu wojny światowej, zdobycia Dąbrowieckiej Góry oraz obchodami Dnia
Wojska Polskiego, pierwszymi częściowo wolnymi wyborami, wstąpieniem Polski do Unii
Europejskiej. Były one okazją również do działalności edukacyjnej i wychowawczej.
Aktywizowały młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz społeczności. Podczas
spotkań poruszano tematy dotyczące tolerancji, wspólnego dialogu, stawiania granic
w

kontaktach
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międzyludzkich,

przeciwdziałania

mowie

nienawiści.

Wszystko

to

przedstawione zostało w sposób atrakcyjny. Jedną z form przekazu obok spotkań
stacjonarnych, w ramach działań prowadzonych przez celestynowskich harcerzy, był rajd
historyczny, podczas którego informacje przekazywane były

w

trakcie wycieczki

krajoznawczej.
Współpraca z podmiotami trzeciego sektora i ich rozwój wpływa na zwiększenie
potencjału społecznego Gminy Celestynów. Możliwość realizacji inicjatyw oddolnych
aktywizuje jej mieszkańców i poszerza ofertę wydarzeń odbywających się na jej terenie.
W 2019 r. w ramach samych 6 działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe
w ramach współpracy finansowej z samorządem skorzystało blisko 25% lokalnej
społeczność.

Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski

Sprawozdanie sporządzone na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2019 poz. 688 z późn. zm.).
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Załącznik
Projekt pn. „Do siatki i nad siatką”

Fot. 1 Adresaci zadania podczas zajęć prowadzonych przez RKS „Bór”.

Projekt pn. „Piłka nożna i tenis stołowy jako element integracji dzieci
i młodzieży”

Fot. 2 Adresaci zadania podczas zajęć prowadzonych przez RKS „Bór”.
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Projekt pn. „Wyjazd mieszkańca Gminy Celestynów na zawody karate do Tokio
(Puchar Świata Karate KWF)”

Fot. 3 Udział mieszkańca Celestynowa, zakwalifikowanego w ramach ogólnopolskich eliminacji do oficjalnej polskiej reprezentacji karate
KWF, w Pucharze Świata Karate KWF do Japonii.

Projekt pn. „Organizacja występu chóru polonijnego dla mieszkańców Gminy
Celestynów”

Fot. 4 Występ chóru „Głos Duszy” z Białorusi w Celestynowie.
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Projekt pn. „Organizacja imprezy plenerowej z okazji 75 rocznicy zdobycia
Dąbrowieckiej Góry oraz Dnia Wojska Polskiego a także opracowanie i wydanie
dokładnej mapy pozycji Przedmoście Warszawa – część południowa do granicy
poligonu wojskowego w Wesołej.”

Fot. 5 Ekspozycja zabytkowych samochodów wojskowych podczas pikniku.

Projekt pn. „Święto Trzech Króli”

Fot. 6 Uczestnicy Orszaku Trzech Króli.
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Projekt pn. „Wędkarski Dzień Dziecka 2019”

Fot. 7 Uczestnicy zawodów wędkarskich.

Projekt pn. „Nie piję, bo nie muszę”

Fot. 8 Mieszkańcy Sołectwa Jatne
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Projekt pn. „Zima 2019 Uzależnia mnie tylko sport – edycja piąta”, „Lato 2019
Uzależnia mnie tylko sport – edycja szósta”

Fot. 9 Zajęcia integracyjne uczestników.

Zdjęcia:
Fot. 1, 4, 6, 7 – Urząd Gminy w Celestynowie,
Fot. 2 – Stowarzyszenie Celestynowski Klub Sportowy „Celestynów”,
Fot. 3 - Stowarzyszenie Sztuk Walki JISSEN MMA,
Fot. 5 – Anna Kostyra,
Fot. 8 – Sołectwo Jatne,
Fot. 9 – Regucki Klub Sportowy „Bór”.
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