SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
„Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Przyjęty Uchwałą Nr XIX/ 95/ 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 roku
„Program współpracy Gminy Łomianki w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” określił zakres zadań przewidziany do
realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieszczą się w nim
zadania z obszaru kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej oraz
profilaktyki i przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom.
W 2012 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Planowana kwota wydatków na wspieranie zadań publicznych wyniosła 468 600 zł. W tym
kwota w wysokości 92 600 zł z przeznaczeniem na małe dotacje.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Łomianki na wspieranie zadań publicznych zleconych
22 organizacjom pozarządowym w 2012 roku wyniosła 460520,84 zł.

Wydatkowano na:
- Zadanie nr 1 – 6 600,00 zł,
- Zadanie nr 2 – 78 066,12 zł,
- Zadanie nr 3 – 85 955,50 zł,
- Zadanie nr 4 – 200 314,42 zł,
na łączną kwotę 373 936,04 zł.

Zadania w trybie tzw. małych dotacji:
- Zadanie nr 1 – 0,00 zł,
- Zadanie nr 2 – 19 484,80 zł,

- Zadanie nr 3 – 17 000,00 zł,
- Zadanie nr 4 – 50 100,00 zł,
na łączną kwotę 86 584,80 zł.

Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych zadań.
Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe,
a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy. Niektóre organizacje
pozyskiwały dzięki swoim staraniom fundusze lub wsparcie finansowe od darczyńców
prywatnych i innych instytucji.
W 2012 roku ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzeniem Burmistrza Łomianek Nr RAG.0050.4.2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. W ramach
ogłoszonego konkursu złożonych zostało 28 ofert.
Zawarto 36 umów na wspieranie realizacji zadań publicznych, 23 umowy w ramach konkursu
oraz 13 umowy w trybie art. 19a ustawy, tzw. małych dotacji.
W 2012 roku 4 organizacji podjęło współpracę z Gminą Łomianki po raz pierwszy. Były to:
1. Społeczna Pomoc - Stowarzyszenie DOM,
2. Związek Literatów Polskich,
3. Fundacja DOBRO,
4. Caritas Archidiecezji Warszawskiej Oddział w Łomiankach.
Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z obiektów gminnych
na preferencyjnych warunkach. W dyspozycji organizacji znajdowały się w 2012 roku Dom
Kultury w Łomiankach, Filia Domu Kultury w Burakowie, Biblioteka w Łomiankach,
Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe, Szkoła Podstawowa w Łomiankach, Szkoła
Podstawowa w Dziekanowie Leśnym, Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim, Szkoła
Podstawowa w Sadowej, boisko Orlik przy ul. Szkolnej, boisko Orlik przy ul. Wiślanej. Gmina
Łomianki zajmowała się obsługą konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych, udostępniała
niezbędne formularze i udzielała konsultacji na temat ich wypełniania. Organizacje, które
otrzymały dotacje w 2012 roku są opisane poniżej.
W dniach

15-30 czerwca 2011 r. poddano konsultacjom z organizacjami pozarządowymi

„Program współpracy Gminy Łomianki w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie”. Jednym z postulatów NGO było zniesienie weksli.
Zgodnie z sugestiami w 2012 r. zniesiono dodatkowe i fakultatywne zabezpieczenie wekslowe.
Zadanie nr 1 - Organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Łomianki, promocja zdrowego stylu życia.
1. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Przyjaciele „Tygryska” - 6 600 zł na zadanie
pt. „Teatralne zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach –
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy jako forma realizacji
gminnego programu profilaktyki i uzależnień”. W ramach zadania odbywały się cykliczne,
pozalekcyjne zajęcia teatralne z elementami dramy, wyzwalające aktywność dzieci poprzez
scenki improwizowane. Stosowano często metodę problemów otwartych, wyraźnie wpływającą
na wzrost zaangażowania dzieci. Programem objętych było 70 dzieci. Dwóch instruktorów
zrealizowało w sumie 150 godzin zajęć profilaktycznych.

Zadanie nr 2 - Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup
wiekowych – mieszkańców Gminy Łomianki

1. Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”, ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki – 10 000 zł, na
zadanie pt. „Kijki i kanadyjki czyli bezpłatne szkolenia i treningi z Nordic Walking w Puszczy
Kampinoskiej, wprawki kajaki - kanu na Jeziorku Dziekanowskim oraz spływ po Wiśle
z Łomianek do Modlina”. Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców Gminy Łomianki
(wszystkie grupy wiekowe) ze szczególnym uwzględnieniem osób – rodzin, korzystających
z pomocy świadczonej w ramach Ustawy o Pomocy Społecznej oraz osób czasowo lub
długotrwale bezrobotnych. W rekrutacji skorzystano z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej czy
Gminnego Punktu Konsultacyjnego. Profilaktyka w projekcie została przedstawiona jako
działania rekreacyjne w terenie. Odbyło się 7 spotkań Nordic Walking plus jedno dodatkowe
szkolenie. Zajęcia planowano zrealizować dla 56 osób, w rezultacie cieszyły się tak dużym
powodzeniem, że wzięło w nich udział 125 osób. Zorganizowano 4 wprawki kajakowokanadyjkowe (kanu) w których uczestniczyło 47 osób (planowanych 32 osoby). W spływie
z Łomianek do Modlina planowano udział 20 osób, jednak z powodu dużego zainteresowania
powiększono grupę do 24 uczestników. Łącznie w projekcie zakładano 108 osobo/dni,

a wykonano 196 osobo/dni. Wszystkie osoby objęte były działaniami edukacyjnymi związanymi
z profilaktyką – promocją zdrowego stylu życia.
2. Fundacja Wspierania Poszukiwań Twórczych „Faktoria Artystyczna, ul. Kościuszki 12, 05092 Łomianki – 6 000 zł na zadanie pt. „Łomiankowski spleen – zajęcia filmowo-teatralne ”.
W ramach projektu zrealizowano warsztaty odciągające młodzież od zachowań ryzykownych
takich jak: narkomania, alkoholizm itp. a rozwijających szeroko pojęte zdolności artystyczne
przy udziale profesjonalnych artystów. Podczas działań warsztatowych dzieci i młodzież miały okazję
do zdobycia wiedzy z historii filmu, historii sztuki, obsługi komputera. Same fotografowały i filmowały
oraz próbowały montować materiał filmowy. Projekt realizowany był w formie: spotkań, 2,5 godzinnych
bloków zajęć teatralnych, 2,5 godzinnych bloków zajęć filmowych i 2,5 godzinnych bloków zajęć
plastycznych (w każdym bloku znalazł się wykład dydaktyczny 50 min. oraz warsztat 100 min.) - łącznie
przeprowadzono 6,5 godzin zegarowych warsztatów teatralnych, 3,5 godzin wykładów poprzedzających
warsztaty teatralne,
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poprzedzających warsztaty filmowe; 6,5 godzin zegarowych warsztatów plastycznych i 3,5 godzin
zegarowych wykładów poprzedzających warsztaty plastyczne. Projektem objęto 15 dzieci.

3. Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych „SWING
DUET”, ul. Równoległa 22a, 05-092 Łomianki – 9 000 zł na zadanie pt. „Integracyjny obóz
taneczny”.
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niepełnosprawnych ze sprawnymi poprzez wspólne działania i realizację pasji jaką jest taniec.
W obozie w Sypniewie uczestniczyło 30 osób, w tym 10 osób poruszających się na wózkach.
Przeprowadzono m. in. 80 godzin zajęć, konkursy, mini olimpiadę, wycieczkę.
4. Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki, - 6 000 zł na zadanie
pt. „Organizacja czasu wolnego w celu zdobycia uprawnienia żeglarza jachtowego jako forma
profilaktyki”. W szkoleniu na stopień żeglarza jachtowego uczestniczyło 5 osób, 2 osoby zostały
wytypowane przez OPS w Łomiankach, 1 osoba przez DPS w Miejscowości Sadowa, 2 osoby
w trakcie wywiadu środowiskowego. Wszyscy uczestniczyli w kursie, jednak końcowy egzamin
państwowy na stopień żeglarza jachtowego zdały 3 osoby. Osoby, które nie zdały miały trudności
z przyswojeniem wiedzy i opanowaniem manewrowania jachtem. Dla osób najsłabszych
zorganizowano 2 dodatkowe zajęcia praktyczne (społecznie) połączone z powtórką materiału.
Spotkanie z psychologiem pozwoliło zmotywować uczestników zajęć do własnego działania
w kierunku samokształcenia i przeciwdziałania się patologiom społecznym, ukierunkowanie na
zainteresowanie żeglarstwem jako sposób na samorealizację i spędzanie wolnego czasu.

5. Fundacja Bene Vobis, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok. 56, 01-554 Warszawa – 7 000 zł na
zadanie pt. „Psycholog przyjazny rodzinie”. Podstawowym celem zadania było wyposażenie
rodziców w wiedzę i umiejętności, które wpłyną na zwiększenie ich umiejętności
wychowawczych, a co za tym idzie zmniejszenie zachowań ryzykownych dzieci. Zajęcia
odbywały się w przedszkolu Sióstr Salezjanek w Łomiankach dla 4 grup warsztatowych łącznie
48 godzin dydaktycznych (i 4 dodatkowe z NVC). Grupa liczyła 10-22 osoby, czyli łącznie
zadaniem objęto 55 uczestników. W zajęciach dla dzieci uczestniczyło od 4 do 15 osób.
6. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskich, ul. Deotymy 41,
01-441 Warszawa, Oddział w Łomiankach ul. Warszawska 121, 05-092 Łomianki – 12 000 zł na
zadanie pt. „Obóz integracyjno-edukacyjny”. Głównym celem zadania było zorganizowanie
wypoczynku dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Łomianki, a także pomoc
w podtrzymaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania tych osób.
Podczas obozu zrealizowano program „Tylko nieustraszeni mogą być mistrzami”. Odbywały się
wspólne prace zespołowe, wycieczki, zajęcia integracyjne i sportowe, zajęcia kulinarne. W 12dniowym obozie w Koszelówce uczestniczyło 25 beneficjentów, 11 osób niepełnosprawnych,
5 wolontariuszy, 9 opiekunów.
7. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa, 462
DH w Łomiankach – 30 000 zł na zadanie pt. „Krzewiąc wartości i idee harcerskie
umacniamy harcerstwo w Łomiankach”. Do głównych celów należała pomoc w wychowaniu
młodzieży wg uniwersalnego i niezmiennego kanonu wartości zgodnego z tradycją ZHP.
W ramach zadania odbyło się szereg wycieczek, rajdów oraz 24 dniowy obóz harcerski.
Zakupiono również sprzęt biwakowy dla drużyny. Harcerze uczestniczyli w wielu
uroczystościach patriotycznych organizowanych zarówno przez Gminę Łomianki jak i okoliczne
miejscowości. W Szczepie działają 4 Drużyny Harcerskie i 2 Gromady Zuchowe, skupiające
prawie 200 osób.

Zadanie nr 3 - Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących
lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki,
działania na rzecz integracji lokalnej społeczności
1. Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego, ul. Żywiczna 26, 05-092 Łomianki –
22 000 zł na zadanie pt. „XII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego”.

W ramach zadania został zrealizowany konkurs – 8 dniowy Maraton konkursowy, w którym
odbyły się przesłuchania konkursowe, koncerty towarzyszące i inne imprezy okołokonkursowe.
Wzięło w nim udział blisko 200 młodych wykonawców z Polski i zagranicy (Czechy, Rosja,
Rumunia, Estonia, Ukraina, Białoruś, Litwa, Japonia, Korea). Konkurs odbył się w czterech
sekcjach instrumentalnych: fortepian solo, duet fortepianowy, wiolonczela, zespół kameralny,
w pięciu kategoriach wiekowych. Po raz pierwszy wprowadzono kategorię wiekową do lat 27
i dwuetapowe przesłuchania dla najstarszych sekcji fortepianu solo. Organizatorzy realizowali
zasady konkursów międzynarodowych, m.in.: udział uczestników z zagranicy, międzynarodowe
jury (wśród zaproszonych: L. Lavneeva z Rosji, Yuko Kawai z Japonii), międzynarodowy
charakter imprez towarzyszących (udział gości i uczestników z zagranicy).
2. Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego, ul. Żywiczna 26, 05-092 Łomianki 6 000 zł na zadanie pt. „Koncerty Chopinowskie w Łomiankach”. W ramach zadania
zorganizowano dwa koncerty chopinowskie. Jeden z udziałem uczniów i pedagogów szkoły
muzycznej, drugi z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja z muzyką Fr. Chopina
i kompozytorów polskich. Szacunkową liczbę odbiorców w obu koncertach określono na około
700. W obu koncertach wystąpiło 25 osób.
3. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Przyjaciele „Tygryska” – 18 000 zł na
zadanie pt. „Wokół teatru – edukacja artystyczna dzieci i młodzieży w gminie Łomianki”.
Prowadzono otwarte zajęcia edukacji teatralnej dla dzieci i młodzieży wzbogacone o warsztaty
artystyczne. Odbyły się 4 występy w Łomiankach w których uczestniczyło łącznie 102 dzieci.
W łomiankowskim przeglądzie teatralnym ŁATA 2012 wystąpiło 26 dzieci, a w 4–dniowym
festiwalu Puchar Uśmiechu w Krośnie wzięło udział 24 uczestników. 12–dniowe Wakacyjne
Warsztaty WOKÓŁ TEATRU objęły 9 dzieci i 1 opiekuna z Łomianek.
4. Fundacja CULTURE SHOCK, al. Na skarpie 15 lok. 16, 00-488 Warszawa – 6 000 zł na
zadanie pt. „Graj w zielone”. Najważniejszym celem projektu była integracja mieszkańców wsi
Sadowa poprzez udział w twórczych warsztatach. Dodatkowo projekt nastawiony był na
pogłębienie wrażliwości artystycznej oraz twórcze zagospodarowanie czasu wolnego młodych
ludzi z Sadowej - poprzez udział w warsztatach twórczego recyclingu, zwiększenie poczucia
identyfikacji młodych mieszkańców z przestrzenią wsi Sadowa poprzez wspieranie rozwoju
lokalnego patriotyzmu, ożywienie kulturalne wsi Sadowa, poprzez realizację warsztatów.
Tematami warsztatów były: warsztaty ogrodnicze, zaprojektuj doniczkę oraz warsztaty

roślinnych fotogramów. W realizacji wzięło udział około 70 uczestników, zarówno uczniów ze
szkoły jak i mieszkańców Sadowej. Zasianych zostało około

50 roślin warzywnych,

posadzonych kilkanaście krzewów pomidorów. W przestrzeni szkoły oraz głównych szlaków
komunikacyjnych na wsi zainstalowano około 20 pojemników z roślinami – które pozostały na
tych miejscach około 2 tygodnie. Powstało około 40 prac fotograficznych umieszczonych
w szkole.
5. Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa –
12 000 zł na zadanie pt. „IX Festyn Rodzinny dla mieszkańców Gminy Łomianki”. W ramach
zadania w dniu 27 maja 2012 roku na terenie parafii pw. Św. Małgorzaty odbył się festyn
parafialny. Przeprowadzono różnorodne konkursy i godziwie nagrodzono najlepsze prace,
przyczyniło się to do zwiększenia świadomości młodzieży i dzieci o możliwości korzystania
z dziedzictwa kultury i moralności innych osób – doceniając je. Podczas festynu 28 mieszkańców
gminy w ambulansie krwiodawstwa oddało krew. Ilość uczestników szacuje się na 2000 osób.
6. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach, ul. Krokusa 24, 05-092 Łomianki – 8 000 zł na
zadanie pt. „Chcemy mądrzej i ciekawiej”. Realizacja projektu przyczyniła się do budowania
pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie, do poszerzenia ich wiedzy oraz
rozwoju zainteresowań sztuką. Zorganizowano 16 wykładów o sztuce w których uczestniczyło
429 osób, każdy z wykładów trwał ok. 1,5 godziny. Odbyły się 3 spotkania literackie oraz
spotkania z ciekawymi ludźmi gromadzące łącznie 57 uczestników. W 7 spotkaniach
dyskusyjnych Klubu Ksiązki uczestniczyło 75 osób a, 18 spotkań – warsztatów malarskich
zebrało 202 beneficjentów (średnio na warsztacie było 11 osób). 3 plener malarski skupiające 57
uczestników, a wszystko zwieńczone wystawą wykonanych prac którą odwiedziło około 200
osób. Dodatkowo odbyło się seminarium z historii sztuki – w 5 spotkaniach uczestniczyły 104
osoby oraz warsztaty komputerowe dla 46 osób, zebranych podczas 4 spotkań.
7. Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”, ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki – 7 000 zł na zadanie
pt. „Kulturalne Roz(GRY)wki w Łomiankach 0.2”. Projekt miał na celu zapoznanie uczniów
z miejscową historią i kulturą, uświadomienia znaczenia tożsamości kulturalnej miasta oraz
aktywizacja uczniów na rzecz działań związanych z kulturą i doskonalenia umiejętności
przygotowywania projektów. W zadaniu wzięło udział 40 uczniów z dwóch klas Gimnazjum nr 1
w Łomiankach, cztery nauczycielki oraz 12 osób z różnych instytucji i firm działających na
terenie Łomianek.

Zadanie nr 4 - Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki

1. Stowarzyszenie Akademia Siatkówki Łomianki, ul. Wspólna 39a, 05-092 Łomianki – 50 000
zł na zadanie pt. „Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki”.
W ramach zajęć zorganizowano 100 jednostek 2 godzinnych zajęć treningowych prowadzonych
przez wykwalifikowanych instruktorów. Były to zajęcia treningowe, mecze oficjalne i mecze
kontrolne i towarzyskie.
2. Stowarzyszenie Popularyzacji Tenisa Stołowego „Pro Futuro”, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
– 10 400 zł na zadanie pt. „Trenuję, wygrywam – tenis stołowy 2012”. W ramach zadnia
prowadzono treningi tenisa stołowego dwa razy w tygodniu – jednorazowo na kilkunastu stołach
oraz lekcje indywidualne. W zajęciach uczestniczyło ponad 100 osób z gminy Łomianki.
Zorganizowano turnieje wewnętrzne i Turniej 20 szkół. Stowarzyszenie uczestniczy
w rozgrywkach III Ligi MOZTS i znajduje się w górnej części tabeli.
3. Klub Sportowy Łomianki, ul. Fabryczna 48, 05-092 Łomianki – 105 000 zł na zadanie pt.
„Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja
ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki”. Celem zadania był
udział dzieci i młodzieży z terenu gminy Łomianki w systematycznych zajęciach piłki nożnej.
Dofinansowaniem objętych było około 140 beneficjentów z pięciu drużyn wiekowych. Treningi
odbywały się 3-5 razy w tygodniu w zależności od mikrocykli treningowych pod okiem
wykwalifikowanych trenerów, co wpłynęło na wszechstronny rozwój fizyczny, współdziałanie
w grupie oraz zagospodarowanie wolnego czasu.
4. Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki, - 9 000 zł na zadanie
pt. „Szkolenia i rekreacyjne zajęcia żeglarskie na Jeziorze Dziekanowskim”. W ramach zadania
przeprowadzono zajęcia żeglarskie dla 45 osób na pobliskim Jeziorze Dziekanowskim zarówno
dla uczestników sprawnych jak i niepełnosprawnych (8 osób niepełnosprawnych z DPS
w Sadowej). W rezultacie 1 osoba uzyskała uprawnienia instruktora żeglarstwa, 4 osoby wzięły
wyszkolone do startu w regatach, a 8 osób zostało doszkolonych w zakresie swoich kwalifikacji
żeglarskich.

5. Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych „SWING
DUET”, ul. Równoległa 22a, 05-092 Łomianki - 10 000 zł na zadanie pt. „ Integracyjny Turniej
Tańca „Małe Mazowsze””. Głównym celem zadania był wzrost aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych poprzez ich rehabilitację polegającą na udziale w zawodach sportowych.
W maju na terenie ICDS-u odbył się turniej, w którym uczestniczyli tancerze z 49 klubów z całej
Polski. W trzech blokach wystąpiło 150 par sprawnych i 15 par integracyjnych.
6. Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW”, przy Szkole Podstawowej ul. Akinsa 6, 05-092
Łomianki – 15 000 zł na zadanie pt. „Cały rok unihok”. W ramach zadania przeprowadzono
zajęcia sportowe (treningi) 2x w tygodniu na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym
i w ICDS w Łomiankach – 144 godz. Lekcyjne. Przeprowadzono Łomiankowską Ligę Unihokeja
z udziałem drużyn szkół podstawowych dziewcząt i chłopców (z Dziekanowa Leśnego,
Dziekanowa Polskiego, z Warszawy SP 344, Królewa, Józefiny i Kaliszek) i Ligę Gimnazjów
z udziałem drużyn (Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym, Gimnazjum w Józefinie, G.43
w Warszawie, G.72 w Warszawie) - 25 godzin. W miejsce Warszawskiej Ligi Unihokeja, która
się nie odbyła zgłoszono drużynę seniorów do rozgrywek PZUnihokeja - 33 godziny lekcyjne
poświęcono na prowadzenie drużyny. Uczestniczono w lidze juniorów młodszych Polskiego
Związku Unihokeja – 25 godzin lekcyjnych. Przeprowadzono dwa turnieje Barbórkowe
unihokeja w kategoriach Open, Gimnazjów i Szkół Podstawowych (organizacja i sędziowanie
turnieju). Na zawody Barbórkowe zakupiono nagrody, napoje i słodycze.
7. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach, ul. Krokusa 24, 05-092 Łomianki – 4 000 zł na
zadanie pt. „Chcę żyć zdrowiej”. W ramach zadania stworzono ofertę interesujących zajęć
sportowych dla mieszkańców Łomianek w wieku 50+. Zrealizowano zajęcia gimnastyki
rehabilitacyjno-usprawniającej w których 37 osób dwa razy w tygodniu brało czynny udział.
Łącznie 56 godzin zajęć. Odbyło się również 18 zajęć z aqua aerobicu (45 minut każde)
w których wzięło udział łącznie 142 uczestników (około 8 uczestników na 1 zajęciach).
8. Stowarzyszenie rowerowe Zielony Szlak, ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki – 7 000 zł na
zadanie pt. „ Maraton Rowerowy Mazovi Unior 12H Marathon”. W ramach zadania
przeprowadzono w dniu 23 czerwca maraton rowerowy, w którym wystartowały 143 osoby
z podziałem na Solo Kobiety Open -6, Solo Mężczyźni M1 -11, Solo Mężczyźni M2 -6, Solo
Mężczyźni M3 -17, Solo Mężczyźni M4 -21, Solo Mężczyźni M5 -16. W kategorii Duo
wystartowało 36 zespołów z podziałem na Duo Kobiety, Duo Mężczyźni, Duo Mix. W kategorii

Quarto wystartowało 30 zespołów. Maraton zorganizowany na bardzo atrakcyjnym terenie
Łomianek wypromował naszą gminę na skalę ogólnopolską łącząc jednocześnie aktywny
wypoczynek z walorami krajoznawczo-turystycznymi.

W trybie art. 19a ustawy, tzw. małych dotacji przyznano dofinansowanie trzem
organizacjom.

1. Fundacja Wspierania Poszukiwań Twórczych „Faktoria Artystyczna, ul. Kościuszki 12, 05092 Łomianki – 4 000 zł na zadanie pt. „Listy do Ameryki ”. W ramach projektu zrealizowano
łącznie 20 godzin zegarowych zajęć podczas których młodzież miała okazję rozwinąć swoje
umiejętności plastyczne przy współpracy z profesjonalnymi artystami oraz dowiedzieć się jak
powstaje mural, komiks, unikatowa książka itp. Finalnym produktem projektu była wystawa prac
dzieci, powstałych podczas warsztatów. Najlepsze prace umieszczone zostały w katalogu
Fundacji, który towarzyszył wystawie zorganizowanej przez Fundację w International Art. Show
SCOPE w NY. Dodatkowymi zajęciami objęto 15 dzieci.
2. „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie DOM, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki – 2000 zł na
zadanie pt. „Piknik W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH”. Został zorganizowany piknik
sportowy dla osób niepełnosprawnych w ramach którego przeprowadzono turniej piłki nożnej,
konkursy sportowe, pokaz sztuki walki jui-jitsu, instruktaż udzielania pierwszej pomocy,
możliwość sprawdzenia prawidłowości swojej wagi – obliczanie współczynnika BMI. Hasło
„ W zdrowym ciele – zdrowy duch”, które towarzyszyło w formie okrzyków, wierszyków
i przerywników pomogło utrwalić się hasła uczestnikom imprezy. Przygotowano zdrowe
przekąski – szaszłyki owocowe, przekąski warzywne, soki wyciskane ze świeżych owoców
i warzyw oraz nagrody dla drużyn piłkarskich min. w formie sprzętu sportowego oraz koszy
z owocami. W imprezie, wzięło ogółem udział 238 osób (w tym 168 osób niepełnosprawnych).
Jest to prawie 70 osób więcej, niż założono we wniosku. Przyczyną zwiększenia liczby
uczestników było duże zainteresowanie piknikiem wśród osób niepełnosprawnych z DPS
Sadowa oraz innych ośrodków.
3. Stowarzyszenie Popularyzacji Tenisa Stołowego „Pro Futuro”, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
– 8 000 zł na zadanie pt. „Turniej 20 szkół o puchar Burmistrza Łomianek w tenisie stołowym”.
W ramach zadnia zorganizowano turniej w tenisie stołowym w którym wzięło udział 20

okolicznych szkół. Łącznie w turnieju uczestniczyło około 100 zawodników i zawodniczek
reprezentując zarówno poziom amatorski jak i zaawansowany.
4. Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych „SWING
DUET”, ul. Równoległa 22a, 05-092 Łomianki - 9 000 zł na zadanie pt. „ Integracyjne zajęcia
taneczne”. W zakresie zadania zorganizowane zostały treningi z zakresu tańców towarzyskich
(standardowych i latynoamerykańskich) oraz techniki tańca klasycznego. Uczestnicy trenowali
się zarówno w parach dwóch osób niepełnosprawnych jak i w zestawieniu osoba
niepełnosprawna – tancerz sprawny (combi). Rezultatem zajęć jest poprawa sprawności fizycznej
uczestników. W zajęciach uczestniczyło 16 osób na wózkach i 4 osoby sprawne.
Przeprowadzono łącznie 80 godzin zajęć wg harmonogramu, dwa razy w tygodniu.
5. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa, 462
DH w Łomiankach – 6 000 zł na zadanie pt. „Zuchy działają w Łomiankach krzewiąc wartości
i idee harcerskie”. Do głównych celów należała pomoc w wychowaniu młodzieży wg
uniwersalnego i niezmiennego kanonu wartości zgodnego z tradycją ZHP. W ramach zadania
odbyły się 2 rajdy oraz 24 dniowy obóz harcerski. Zuchy uczestniczyły w 2 uroczystościach
patriotycznych organizowanych przez Gminę Łomianki. W Szczepie działają 2 Gromady
Zuchowe.
6. Fundacja Promocji Rekreacji „KiM”, ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki – 4 500 zł, na
zadanie pt. „Tata, kajak i ja”. Celem projektu była organizacja czasu wolnego mieszkańcom
Łomianek jako ciekawej formy profilaktyki promującej kulturę fizyczną i turystykę. Grupami
uprzywilejowanymi podczas procesu naboru byli ojcowie i ich dzieci. Uczestnicy skorzystali z
nietypowych w skali Polski warsztatów kajakowych zorganizowanych na basenie ICDS.
Kolejnym etapem był udział ojców z dziećmi w wieku 6-14 lat we wprawkach kajaki-kanu. Cały
projekt zakończył się spływem do Modlina. W zajęciach na basenie udział wzięły 43 osoby plus
instruktorzy KiM i ratownik WOPR. W spływie Tata, kajak i ja udział wzięło 17 osób oraz
instruktorzy, ratownik WOPR i ekspertka w dziedzinie profilaktyki. Beneficjenci otrzymali
legitymację uczestnika projektu współfinansowanego ze środków Gminy Łomianki. Legitymacje
te to rodzaj ściągawki z umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy. Dodatkowo
były rozdawane bezpłatnie broszury informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
Na potrzeby realizacji projektu zakupiono dla wszystkich biorących udział w projekcie dzieci
niezbędniki turystyczne. Fundacji KiM udało się przekroczyć wszystkie wskaźniki związane

z frekwencją beneficjantów - mieszkańców Gminy Łomianki. Do Referatu Promocji wpłynęło
wiele maili od uczestników bardzo pozytywnie oceniających projekt.
7. Klub Sportowy Łomianki, ul. Fabryczna 48, 05-092 Łomianki – 8 000 zł na zadanie pt.
„Dofinansowanie obozu sportowego”. Celem zadania był udział 56 zawodników z terenu gminy
Łomianki w obozie sportowym z piłki nożnej. Dzięki dofinansowaniu młodzież i dzieci biorące
udział w obozie miały możliwość dobrze przygotować się do udziału w zorganizowanych
rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
8. Fundacja Wojskowości Polskiej, Seroki Wieś 138, 96-515 Teresin – 10 000 zł na zadanie pt.
„Udział rekonstruktorów w uroczystościach 73-rocznicy bitwy pod Łomianki”. W ramach
zadania uroczystość 22 września na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, miejscu wiecznego
spoczynku 2500 żołnierzy Wojska Polskiego oraz amerykańskich lotników poległych w 1944
roku została wzbogacona obecnością pododdziału rekonstruktorów w historycznych mundurach
z historyczną bronią oraz ze sztandarem. Dodatkowo uroczystość uświetnił działon armaty
przeciwpancernej wz. 36 kal. 37 mm, który oddał salwy honorowe. W ramach zadania
w uroczystości wzięło udział 61 rekonstruktorów historycznych, działko ppanc. wz. 36. Ilość
osób oglądających szacuje się na około 700 osób.
9. Fundacja Wojskowości Polskiej, Seroki Wieś 138, 96-515 Teresin – 9 100 zł na zadanie pt.
„Sport i historia – rajd na rowerach historycznych”. W ramach zadania 20 rekonstruktorów na
rowerach historycznych pokonało trasę rajdu wraz z pozostałymi uczestnikami. Trasę rajdu
wyznaczoną po Puszczy Kampinoskiej przejechało około 300 osób. W trakcie imprezy
zorganizowano postój z pieczeniem kiełbasek oraz wojskową grochówką. Każdy uczestnik wziął
udział w loterii z atrakcyjnymi nagrodami.
10. Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW”, przy Szkole Podstawowej ul. Akinsa 6, 05-092
Łomianki – 6 000 zł na zadanie pt. „I Liga unihokeja”. W ramach zadania zwerbowano do
udziału około 60 osób (w tym 32 do sekcji seniorskiej). Zespół UKS ZRYW Dziekanów Leśny
wygrał sparingi z Dzikimi Gęsiami i z Orłami Stromiec. Niestety w obu dwumeczach Ligi
seniorskiej PZUnihokeja drużyna poniosła porażkę z bardziej doświadczonymi zespołami
z Suwałek i Łochowa. Uczestnicy zadania zajęli II miejsce w kat. Open drużyny złożonej
z absolwentów ZS w Dziekanowie Leśnym w Turnieju Barburkowym Unihokeja.
11. Fundacja Promocji Rekreacji „KiM”, ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki – 3 500 zł, na
zadanie pt. „IV edycja projektu Kijki i kanadyjki”. Celem działań, była organizacja czasu

wolnego mieszkańcom Gminy Łomianki, poprzez zaproszenia ich do uprawiania rekreacji
ruchowej. Podczas każdego rekreacyjnego spotkania realizowany był program edukacyjnoprofilaktyczny. Istotnymi elementami programu było przekazanie praktycznej wiedzy, przydatnej
podczas rozwiązywania problemów związanych z zaburzeniami funkcjonowania osób
w środowisku rodzinnym lub miejscu pracy oraz pomoc w zapobieganiu uzależnieniom. Wiedza
ta została przekazana w połączeniu z aktywnością ruchową związaną z Nordic Walking
(9 treningów plus jeden trening z mistrzem Europy w NW) i turystyki kajakowej na Wiśle (jeden
dwudniowy spływ). Na zajęcia z NW przychodziło średnio po 21 osób, łącznie w treningach
wzięło udział 195 uczestników. Projekt zakładał udział 80 osób. Beneficjenci, którzy nie
dysponowali własnymi kijami otrzymywali je na czas treningu od instruktorów fundacji.
12. Związek Literatów Polskich, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 lok. 2, 00-079 Warszawa –
7 000 zł, na zadanie pt. „Łomianki Miastem Gospodarzem festiwalu 41. Warszawska Jesień
Poezji – wydanie Antologii”. W ramach zadanie została wykonana oraz rozpowszechniona wśród
mieszkańców Łomianek Antologia poezji 41. Festiwalu Warszawska Jesień Poezji Pt. „…nad
inne droższa…” (350 sztuk). W Antologii zostały opublikowane wiersze 80 poetów z Europy
i Azji. Warszawska Jesień Poezji na Mazowszu, Miasto Gospodarz – Łomianki to wydarzenie
z 40-letnią tradycją, które po raz pierwszy mogliśmy gościć w naszym mieście. W festiwalu
zaprezentowało się 50 oficjalnych goście przed łącznie około 500 publicznością.
13. Fundacja DOBRO, ul. Włościańska 14A/20, 01-710 Warszawa – 10 000 zł, na zadanie pt.
„Mikołajkowe Igrzyska Olimpijskie w Bullerbyn”. Celem zadania była organizacja
mikołajkowego spotkania o charakterze sportowym dla dzieci i rodziców z Gminy Łomianki.
Poza konkurencjami olimpijskimi dzieci mogły skorzystać również z przygotowanych stoisk
artystycznych, stoisk plastycznych, ozdobić pierniki czy przygotować samodzielnie ozdoby
świąteczne. Przeprowadzono również grę miejską, czyli podchody gminne w których
uczestniczyło około 35 rodzin. Mikołaj wszystkich dzieciom rozdał upominki oraz medale dla
małych sportowców.

