Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2011 roku.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie w terminie do dnia
30 kwietnia 2012 roku Burmistrz Węgorzewa przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie
z realizacji programu za rok poprzedni.
Środki finansowe na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na terenie Gminy Węgorzewo na rok 2011 zostały zaplanowane w budżecie i
rozdysponowane w następujący sposób:
I - konkurs - ogłoszono 24.02.2011 r
1. Organizacja wypoczynku – 8.000 zł
2. Organizacja czasu wolnego, organizacja zajęć pozalekcyjnych - 13.000zł
3. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania
czasu wolnego dzieci i młodzieży – 51.000 zł
4. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby chorej – 14.000 zł
5. Organizacja ogólnodostępnych imprez artystycznych – 36.000 zł
6. Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport – 80.000 zł
7. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży i prowadzenie zajęć grup sportowych –
45.000 zł
II – konkurs – ogłoszono 02.08.2011 r
1. Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport – 50.000 zł
_____________________________________________________________________
Ogółem na dotacje przeznaczono :

297.000 zł

Odbyły się dwa konkursy,
I – Konkurs ogłoszony 24.02.2011r, wpłynęło ogółem 44 ofert ważnych.
II- Konkurs ogłoszony 02.08.2011 r., wpłynęła jedna oferta ważna.
Oferty opiniował Zespół Opiniujący powołany zarządzeniem Burmistrza w składzie :
1.
2.
3.
4.
5.

Pani Izabela Dołęga
Pani Dorota Kramek
Pani Renata Rogala
Pani Anna Polons
Pan Zbigniew Kozłowski

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Empatia” nie zrealizowało zadania ze względu na
pozyskanie zbyt małej ilości środków. Dokonano zwrotu przyznanej dotacji w kwocie 700 zł.
W związku z tym na dotacje w roku 2011 wydatkowano 296.300 zł
Ogólne zestawienie przedstawiono w tabeli poniżej:
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Lp.

Nazwa organizacji

Kwota
przyznana
Organizacja wypoczynku – 8.000 zł

1.

Mazurska Fundacja Edukacyjna ,,Bonus Pastor”

2.900 zł

2.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Węgorzewo ZHP

2.700 zł

3.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Węgorzewo

2.400 zł

Organizacja czasu wolnego, organizacja zajęć pozalekcyjnych - 13.000zł
4.

UKS Koszałek Opałek

3.600 zł

5.

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,VĘGORIA”

3.600 zł

6.

Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ

2.000 zł

7.

Węgorzewskie Stowarzyszenie edukacyjne ,RAZEM”

1.500 zł

8.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Węgorzewo ZHP

2.300 zł

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego
dzieci i młodzieży – 51.000 zł
9.

UKS Koszałek Opałek

14.200 zł

10.

Mazurska Fundacja Edukacyjna ,,Bonus Pastor”

2.100 zł

11.

Węgorzewska Szkoła Żeglarstwa Regatowego

3.500 zł

12.

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,,VĘGORIA”

13.

Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA

4.000 zł

14.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Węgorzewo ZHP

2.500 zł

15.

Uczniowski Klub Sportowy ,,SPINAKER”

2.500 zł

16.

Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych
,,OJCOWIZNA”

3.500 zł

18.700 zł

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby chorej – 14.000 zł
17.

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową ,,PROMYK”

8.000 zł

18.

Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Węgorzewa ,,MAMRY”

6.000 zł

Organizacja ogólnodostępnych imprez artystycznych – 36.000 zł
19.

Mazurska Fundacja Edukacyjna ,,Bonus Pastor”

20.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Węgorzewo ZHP

0 zł

21.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Węgorzewo ZHP

500 zł

22.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,EMPATIA”

23.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,EMPATIA”
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1.000 zł

- zwrot dotacji

700 zł
1.000 zł

24.

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,,VĘGORIA”

25.

Stowarzyszenie Integracji Mniejszości Narodowej ,,Czeremosz”

8.000 zl

26.

Stowarzyszenie Integracji Mniejszości Narodowej „Czeremosz”

8.000 zł

27.

14) Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski -

28.

Związek Ukraińców w Polsce Koło w Węgorzewie

0 zł

29.

Związek Ukraińców w Polsce Koło w Węgorzewie

2.500 zł

30.

Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych
,,OJCOWIZNA”

6.000 zł

31.

Stowarzyszenie Osób z Problemem Onkologicznym

1.000 zł

32.

Koło Łowieckie ,,Mazury” w Węgorzewie

6.800 zł

I - ETAP

0 zł

500 zł

Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport – 80.000 zł

33.

UKS Koszałek Opałek

19.500 zł

34.

Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Klub Morski LOK w Węgorzewie

4.440 zł

35.

Uczniowski Klub Sportowy ,,SPINAKER”

3000 zł

36.

Związek Harcerstwa Polskiego Węgorzewo ZHP

1000 zł

37.

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,,VĘGORIA”

48.450 zł

38.

Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej ,,MAMRY”

900 zł

39.

Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej ,,MAMRY”

710 zł

40.

Związek Harcerstwa Polskiego Węgorzewo ZHP

1.000 zł

41.

Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych
,,OJCOWIZNA”

1.000 zł

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży i prowadzenie zajęć grup sportowych – 45.000 zł
42.

UKS Koszałek Opałek

14.300 zł

43.

Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ

1.200 zł

44.

Uczniowski Klub Sportowy ,,SPINAKER”

5.900 zł

45.

Związek Harcerstwa Polskiego Węgorzewo ZHP

1.700 zł

46.

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,,VĘGORIA”

21.900 zł

II ETAP - Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport – 50.000 zł
1-II

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,,VĘGORIA”

50.000 zł

Wszystkie organizacje rozliczyły się z prowadzonej działalności składając sprawozdania z
wykonania zadania.
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Współpraca pozafinansowa
Współpraca, wymiana informacji i udział w przedsięwzięciach będących podstawą prawidłowego
diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy, trendów i zasad współpracy oraz
identyfikowania możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, są podstawą do
wytyczania celów i działań w programie współpracy ·z sektorem pozarządowym na kolejny rok.
Zorganizowano konsultacje społeczne z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu
gminy Węgorzewo celem omówienia programu współpracy na rok 2012 .
Osiągnięte efekty
W wyniku realizacji wszystkich przedsięwzięć osiągnięto wymierne rezultaty w poszczególnych
zadaniach:

I Organizacja wypoczynku
Mazurska Fundacja Edukacyjna ,,Bonus Pastor”
Lato w mieście - półkolonie
- z dotacji sfinansowano obiady w trackie trwania koloni dla około 70 dzieci
- zorganizowanie wycieczki do Wioski Indiańskiej w Spytkowie
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Węgorzewo ZHP
Szkoleniowy wypoczynek letni z elementami żeglarstwa dla dzieci i młodzieży w Przerwankach
- objęcie grupy 48 dzieci i młodzieży atrakcyjną formą wypoczynku
- pionierka obozowa
- teoretyczne zapoznanie uczestników z tajnikami żeglarstwa
- praktyczna nauka pływania na łodziach żeglarskich różnego typu
- piesze wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy na świeżym powietrzu
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Węgorzewo
Rejs integracyjny po Wielkich Jeziorach Mazurskich dla młodzieży źle sytuowanej z gm.
Węgorzewo
- z dotacji opłacono wyżywienie uczestników
- przeprowadzono rejs żeglarski z elementami pracy terapeutycznej dla dwadzieściorga dzieci
i młodzieży
- przeprowadzono nauczanie bezpiecznego zachowania na wodzie

II Organizacja czasu wolnego, organizacja zajęć pozalekcyjnych
UKS Koszałek Opałek
Organizacja czasu wolnego, organizacja zajęć pozalekcyjnych
- zajęć ogólnorozwojowych 4 godz. tyg. dla 40 osób
- zajęć w sekcji kajakowej 10 godz. tyg. dla 35 osób
- imprez dla dzieci i młodzieży - 5 imprez dla 50 osób
- w turnieje i zawody dla dzieci - 40 osób
- regaty kajakowe - 35 osób
- obozy sportowe - 25 osób
- program Bezpieczne i Czyste Mazury – 30 osób
Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,VĘGORIA”
Organizacja czasu wolnego, organizacja zajęć pozalekcyjnych
- zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży po nauce
- z dotacji opłacono kadrę, która zajmowała się dziećmi i młodzieżą
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Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ
Organizacja zajęć pozalekcyjnych z zakresu piłki siatkowej dziewcząt, lekkoatletyki, żeglarstwa,
tańców, piłki ręcznej dziewcząt
- przeprowadzono po 16 h zajęć z piłki siatkowej dziewcząt, lekkoatletyki, tańców, piłki ręcznej
dziewcząt oraz żeglarstwa w sumie odbyło się 80 godzin zajęć pozalekcyjnych.
Węgorzewskie Stowarzyszenie edukacyjne ,RAZEM”
Organizacja wycieczki do teatru w Warszawie na spektakl teatralny
- dofinansowanie z dotacji pozwoliło na wyjazd 50 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do
teatru „Polonia” w Warszawie
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Węgorzewo ZHP
VI Węgorzewski Rajd Wędrowników ,,O kurcze...Mokro”
- rajd odbył się na trasie: Węgorzewo – Kietlice – Pozezdrze – Przerwanki – Węgorzewo

III Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania czasu
wolnego dzieci i młodzieży
UKS Koszałek Opałek
- ochrona przed patologiami typu narkomania czy alkoholizm
- Uczestnictwo w rywalizacji sportowej na różnych szczeblach w tym ogólnopolskim
- Poprawa zachowań w zakresie bezpieczeństwa nad wodą i umiejętności pływania
Mazurska Fundacja Edukacyjna ,,Bonus Pastor”
Wycieczka Edukacyjna do Krakowa iPołączona z Promocją Mazur
- objęcie zadaniem 40 dzieci i młodzieży, przy pomocy 3 nauczycieli, do Krakowa, Zakopanego,
Wieliczki, Oświecimia, Czestochowy
Węgorzewska Szkoła Żeglarstwa Regatowego
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania czasu
wolnego dzieci i młodzieży
- prowadzenie szkolenia żeglarskiego dla 10 dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum
zakończone zdobyciem patentów żeglarskich
Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,,VĘGORIA”
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania czasu
wolnego dzieci i młodzieży
- treningi dzieci i młodzieży prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę
- organizacja zawodów sportowych ucząca zdrowej rywalizacji
Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA
Warsztaty edukacyjno-artystyczne
- przeprowadzono X Międzynarodowy Warsztat Edukacyjno-Artystycznych „Folkowa zabawa –
integracyjne formy polskich tańców ludowych”
- warsztaty dla 2 grup po 15 osób z Rosji i Białorusi
- uczestnicy poznali 18 tańców
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Węgorzewo ZHP
- zajęcia pozalekcyjne prowadzone dla około 140 dzieci służyły rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy,
rozwijaniu zainteresowań nauką, sztuką, techniką i życiem społecznym
- wyzwalaniu możliwości kreacyjnych, zaspokajaniu potrzeb twórczej aktywności
- wdrażaniu do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywaniu swego
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miejsca w grupie
- kształtowaniu postaw proekologicznych, budzeniu wrażliwości na piękno przyrody itd.
Uczniowski Klub Sportowy ,,SPINAKER”
Wspieranie pozalekcyjnych zajęć sportowych w SP 1 w Węgorzewie
- odbywały się zajęcia w czterech sekcjach: tenisa stołowego, piłki nożnej, siatkowej i żeglarskie
- w każdej sekcji uczestniczy po około 20 uczniów,
Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych ,,OJCOWIZNA”
Z Babcinego kufra - zajęcia rękodzielnicze dla dzieci
- przeprowadzono po 50 godzin zajęć w świetlicy „Dom” w świetlicy „Przyjazny Kącik”
- w zajęciach wzięło udział 48 dzieci
- z zakresu wyrobu kwiatów z bibuły
- z zakresu ceramiki
- z zakresu malarstwa
- zajęcia pisankarskie
- malowanie bombek i wyrobu ozdób choinkowych

IV Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby chorej Usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania osoby chorej
Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową ,,PROMYK”
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby chore
- dzięki dofinansowaniu została zorganizowana opieka specjalistyczna – paliatywna.
- przeprowadzono w każdym środowisku edukację profilaktyczną chorób serca i nowotworów
- świadczenie usług pielęgniarskich przez 5 miesięcy przez 3 pielęgniarki po 11 wizyt na 6
pacjentów
Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Węgorzewa ,,MAMRY”
Pomoc medyczno-socjalna chorym i niepełnosprawnym. Profilaktyka zdrowotna.
- badania diagnostyczne i profilaktyczne
- stałe usługi opiekuńcze w domu chorego dla 55 osób
- udostępnienie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego - 134 odbiorców
- pomoc w realizacji recept - 723 osoby
- badanie poziomu glukozy, mierzenie ciśnienia tętniczego - 250 osób
- pomoc materialna dla rodzin
- udział w akcji „Paczka na święta” –60 szt.

V Organizacja ogólnodostępnych imprez artystycznych
Mazurska Fundacja Edukacyjna ,,Bonus Pastor”
II Salwatoriański Festyn Rodzinny
- zorganizowano 1 dniowy festyn dla blisko 100 rodzin
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Węgorzewo ZHP
- Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej oraz Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” to
przedsięwzięcia, które na stałe już wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych ZHP, służy:
- upowszechnieniu wśród dzieci i młodzieży (200 uczestników imprez) chęci do rozwijania
zainteresowań artystycznych
- kształtowaniu postaw patriotycznych
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Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,EMPATIA”
Festiwal Piosenki ,,Magiczny Mikrofon”
- w festiwalu uczestniczyło 58 osób niepełnosprawnych i około 25 osób towarzyszących im
Stowarzyszenie Integracji Mniejszości Narodowej ,,Czeremosz”
XVI Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych
- w Festiwalu uczestniczyło ponad 320 dzieci i młodzieży, zaprezentowało się 12 zespołów z kraju
i z zagranicy (Polska, Litwa, Ukraina, Estonia, Gruzja, Rosja, Bułgaria, Turcja).
Stowarzyszenie Integracji Mniejszości Narodowej „Czeremosz”
V Międzynarodowa Noc Świetojańska
- w widowisku uczestniczyło ponad 180 osób – członków młodzieżowych i dziecięcych zespołów
folklorystycznych z Polski i zagranicy
- odbył się konkurs na „najlepszy wianek świętojański” w którym uczestniczyło ok. 20 dzieci
z widowni
- zorganizowano paradę jachtów Oldtimer oraz wystawę dzieł twórców ludowych (rzeźba, haft,
wiązanie, malarstwo itd.) w której uczestniczyli twórcy ludowe z Polski i zza granicy.
Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski
XI Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej
- w koncertach wystąpiło 12 chórów z Polski, Ukrainy, Rosji
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Węgorzewie
Kultura Ukraińska z daleka i bliska
- swój program artystyczny zaprezentowało około 100 uczestników zespołów takich jak: Zespół
Tańca Ludowego „Czeremosz” , „Krajnia Chata” z Jaworowa na Ukrainie, Kwartet Familijny
z Kaliningradu (Rosja), Zespół „Żurawka” z Górowa Iławieckiego
- oglądało to około 500 widzów
Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych ,,OJCOWIZNA”
Międzynarodowy Jarmark Folkloru
- W trakcie trzydniowej imprezy na scenie zaprezentowało się 45 wykonawców
- Artyści z Polski oraz z zagranicy: „Jarka” z Kowal Oleckich, „Jarzębiny” z Bystrego, „Jarzębina”
ze Stradun, „Kalina” z Bukowca, „Klonowianki” ze Strzelców, „Kurpie” z Rozóg, „Kurpiowska
Kapela Rodzinna Bałdygów” z Mazuchówki, „Mazurskie Kwiaty” z Ełku, „Młoda Tradycja” z
Ełku, „Orzyszanki” z Orzysza, „Pogranicze” z Szypliszek, „Polacy z Wileńszczyzny” ze Świętajna,
„Prząśniczki” z Kowal Oleckich , „Rominczanie” z Dubeninek, „Stradunianki” ze Stradun,
„Tradycja” z Ełku , „Zaciszuki” z Węgorzewa , „Zielona Dąbrowa” z Nowej Wsi Ełckiej , „Znad
Swędrni” z Goszczanowa, Anna Bałdyga z Mazuchówki, Stanisław Borowy z Ełku, Jakub
Bukowski z Ełku, Katarzyna i Piotr Buza wraz z Jadwigą Sawicką z Dubeninek, Paulina
Dąbrowska z Nowej Wsi Ełckiej, Krystyna Downarowicz z Węgorzewa, Paweł Grupkajtys z
Nowej Wsi Ełckiej, Jakub Gudowski z Ełku, Jakub z Ełku, Alan Kotowski z Ełku, Hilaria
Orłowska z Nowej Wsi Ełckiej, Marianna Przybyszewska z Malczewa, Józef Sinderewicz z Monet
Krystian Szawrycki z Ełku, z Litwy: „Dwa tygodnie” z Bezdan, „Kapela Podwórkowa z ,
Niemenczyna”, „Mejszagolanka” z Mejszagoły, „Połuknianie” z Południ, z Rosji: „Karapuzy” z
Bałtijska, „Lad” ze Swietłogorska, „Laduszki” ze Swietłogorska, z Białorusi: „Dzieciństwo”,
„Raduńskie Słowiki” z Raduni, z Ukrainy: „Dzwoneczki z Żytomierza” , „Krakowiaczek” z
Winnicy, z Czech: „Ostravicka” z Frydek-Mistka
- ogółem wystąpiło ok. 700 artystów - śpiewaków, muzyków i tancerzy
- odbył się kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła, wzięło w nim udział w sumie 207 twórców z
Polski i z zagranicy
- Podczas imprezy odbyło się 40 pokazów rzemiosł tradycyjnych m.in.: kowalstwa, płatnerstwa,
tkania na krosnach, przędzenia na wrzecionie, przędzenia na kołowrotku, wyrobu świec z wosku
pszczelego, toczenia na kole garncarskim, plecionkarstwa ze słomy i wikliny, obróbki bursztynu, ,
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wykonywania wycinanek z papieru, rzeźbiarstwa, haftu, wyrobu kwiatów z bibuły oraz wyrobu
koronki frywolitkowej i szydełkowej.
Stowarzyszenie Osób z Problemem Onkologicznym
Różowa Sobota
- w części artystycznej wystąpił chór ,,Moderato”, Klub Seniora ,,Barwy Jesieni” z Buder, oraz
,,Czeremosz”
- odbyła się prelekcja na temat profilaktyki chorób nowotworowych
- wykonano badania dla około 150 osób
Koło Łowieckie ,,Mazury” w Węgorzewie
VI Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej
- z dotacji sfinansowano ochronę festiwalu, obsługę w zakresie zasilania w energię elektryczną,
zakup pucharów oraz znaczków z logo Festiwalu
- zapoznanie społeczeństwa z tematyką łowiecką, tradycjami, dorobkiem kulturalnym środowiska
myśliwych
- festiwal odwiedziło ok. 6 tys. widzów
- odbył się pokaz filmów przyrodniczych odwiedziło ok. 2000 osób w tym znacząca ilość dzieci i
młodzieży
- na strzelnicy dla broni pneumatycznej i laserowej wzięło udział 100 uczestników
- w konkursie sygnalistów myśliwskich uczestniczyło 6 zespołów
- w forum łowieckim uczesticzyło ok. 100 osób
- w rajdzie terenowym wzięło udział 12 załóg
- w konkursach kulinarnych wzięło udział 6zakładów gastronomicznych i 9 osób fizycznych
- w konkursie budowy urządzeń łowieckich wzięły udział 3 zespoły.

VI Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport
UKS Koszałek Opałek
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- Sportowcy z UKS Koszałek Opałek reprezentowali Gminę Węgorzewo, promując ją jako miejsce
przyjazne dla rozwoju sportu, posiadającą doskonałe bazę i zachęcali do skorzystania z walorów
turystycznych
- uczestnictwo kajakarzy w treningach - 40 osób
- uczestnictwo w regatach kajakowych - 10 imprez ogólnopolskich
- organizacja i uczestnictwo w obozach sportowych - 25 osób
Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Klub Morski LOK w Węgorzewie
Euro Żeglowanie, Puchar Burmistrza Węgorzewa, Memoriał Braci Ejsmondów
- z dotacji zakupiono nagrody, puchary i medale dla zawodników, opłacono wynagrodzenie sędziów
żeglarstwa i opiekę medyczną oraz paliwo do statków obsługi technicznej i zabezpieczenia
ratowniczego
- w regatach „O puchar Burmistrza Węgorzewa” i „O Memoriał Braci Ejsmontów” łącznie wzięło
udział ok. 400 zawodników
Uczniowski Klub Sportowy ,,SPINAKER”
Promocja Ziemi Węgorzewskiej poprzez Reprezentowanie Klubu na Regionalnych i
Ogólnopolskich Turniejach Zgrupowaniach i Regatach
- sekcja piłki nożnej dzieci uczestniczył w Turnieju o Puchar Tymbarku
- sekcja tenisa stołowego (23 osoby) uczestniczyła w turniejach w Giżycku, Olecku, Orzyszu,
Gołdapii, Reszlu i Kętrzynie
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- sekcja piłki siatkowej (15 osób) uczestniczyła w ogólnopolskim Turnieju Kinder Plus Sport. W
turniejach kwalifikacyjnych w Kętrzynie dziewczęta zajęły II miejsce, w Iławie – I i III, w
Olsztynie w finale wojewódzkim II miejsce
- sekcja żeglarska (22 osoby) w tym roku aktywnie uczestniczyła w programie NIVEA Błękitne
Żagle
Związek Harcerstwa Polskiego Węgorzewo ZHP
XXVIII Ogólnopolski Zlot Harcerskich Drużyn Wodnych ,,Węgorzewo’2011”
- w przedsięwzieciu wzięło udział około 200 uczestników
- pogłębiali oni wiedzę o Węgorzewie, tradycjach ludowych, wydarzeniach historycznych
- uprzątnięto brzegi jezior, zapoznanie młodzieży ze szlakami turystycznymi
Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,,VĘGORIA”
Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport
- zawodnicy CWKS Vęgoria reprezentowali Gminę Węgorzewo poprzez występy w lidze
organizowanej poprzez W-M OZPN na poziomie IV ligi
- zawodnicy piłki nożnej występowali w rozgrywkach ligowych na terenie woj. Podlaskiego
- zawodnicy viet vo dao wystąpili na mistrzostwach Świata Wietnamskich Sztuk Walki
Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej ,,MAMRY”
III Międzynarodowy spływ kajakowy Węgorapa-Angrapa
- w spływie uczestniczyło 64 uczestników, w tym 30 mieszkańców obwodu Kaliningradzkiego,
- podczas spływu oczyszczono rzeki z wszelkiego rodzaju śmieci
- zwiększono świadomość europejską gości z obwodu kaliningradzkiego, rozszerzono zdecydowanie
kontakty transgraniczne
- wydano i rozkolportowano 100 szt. folderów informacyjnych promujących trasę spływu po
stronie polskiej i rosyjskiej,
- uczestnicy spływu oraz zaproszeni goście i sponsorzy otrzymali pamiątkowe koszulki
i czapeczki z oznaczeniem w jęz. polskim i rosyjskim w ilości 100 kpl
- 36 kajaków oznaczono chorągiewkami i naklejkami z barwami narodowymi Polski i Rosji
- odbyły się cztery spotkania integracyjne w plenerze, w tym wieczór integracyjny, konkursy i gry
zespołowe
- odbył się konkurs fotograficzny oraz konkurs ekologiczny
Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej ,,MAMRY”
I Bieg Sylwestrowy ,,Białe Mamry”
- przeprowadzono I Bieg Sylwestrowy o długości 1/10 maratonu, czyli 4,2 km w następujących
kategoriach: kobiety powyżej 18 roku życia, mężczyźni powyżej 18 roku życia i młodzież od 14 do
18 roku życia). Ponadto zorganizowano bieg dla dzieci na 200 m w dwóch kategoriach:
dziewczęta i chłopcy
- wydano 2000 sztuk mini-folderów (1000 szt A4) reklamujących zimę na Mazurach
- zapewniono wszystkim uczestnikom biegu gorący poczęstunek w Starej Szkole oraz grzane wino
i gorące kakao,
- udzielono wywiadów dla Radia Olsztyn i Radia Giżycko,
- informacja o Biegu zamieszona została na stronach internetowych STW MAMRY, Polska Biega,
Warmiaimazury.pl, omnibus.pl i światowid.pl.
Związek Harcerstwa Polskiego Węgorzewo ZHP
XVIII Zlot Jachtów Dwumasztowych ,, Niedźwiedzie Mięso” – Węgorzewo’2011
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- wykonano i rozdysponowano wśród 100 uczestników gadżetów i materiałów o tematyce
promującej gminę (foldery, regulaminy, itp.) w ilości ponad 200 szt,
- pozostały uprzątnięte brzegi zbiorników wodnych: Mamry, Święcajty, Kanału Węgorzewskiego,
Węgorapy;
- odbyły się regaty żeglarskie, regaty wioślarskie, zawody w śrubkowaniu, Eko-gra terenowa
„polowanie na niedźwiedzia”, sadzenie drzewek
Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych ,,OJCOWIZNA”
,,Dzień z Konopkową” Mistrzostwa Świat w letnim ciągnięciu sanek 2011
- w projekcie uczestniczyło 350 osób, liczba widzów – 900 osób
- promocja Węgorzewa i ziemi węgorzewskiej poprzez niecodzienne zmagania sportowe,
- popularyzacja wiedzy regionalnej wśród mieszkańców Mazur - budowanie więzi regionalnych
przez kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny”; kształtowanie i wzmacnianie dumy z
zapomnianego i niedocenianego regionalnego dziedzictwa kulturowego,
- upowszechnienie wielokulturowych tradycji dawnej Polski – z regionu mazurskiego,
- promowanie zdrowego stylu życia i zacieśnianie więzów międzypokoleniowych przez wspólne
zabawy ruchowe;

II konkurs - Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport
Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,,VĘGORIA”
- wyjazdy na mecze do Lidzbarka, Gołdapi, Olecka
- zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach i wszelkiego rodzaju zawodach występują w strojach
z emblematami promującymi Węgorzewo
- prowadzenie strony internetowej

VII Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży i prowadzenie zajęć grup sportowych
UKS Koszałek Opałek
Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży i prowadzenie zajęć grup sportowych
- wybronienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego
- sprawdzenie umiejętności tak podczas organizowanych zawodów jak i w trakcie treningów
- udział w zawodach ponadlokalnych z mistrzostwami kraju włącznie (kajakarze)
Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ
Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży i prowadzenie zajęć grup sportowych
- odbywały się rozgrywki piłki ręcznej dla uczniów klas I-III gimnazjum
- z dotacji pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia dla organizatorów
- w wyniku organizowanego turnieju ok. 150 chłopców gimnazjum w Węgorzewie aktywnie
spędzało czas wolny uczestnicząc w zmaganiach sportowych
Uczniowski Klub Sportowy ,,SPINAKER”
Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez org. imprez i sportowych
- zorganizowano następujące turnieje sportowe dla około 380 dzieci:
- Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej
- Otwarty Dzień Sportu z Rakietą
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły (klub był współorganizatorem)
- Turniej Międzypowiatowy w Mini Piłce Siatkowej (był tak dobrze zorganizowany, że w roku 2012
otrzymaliśmy zadanie zorganizowania dwóch turniejów w ramach ogólnopolskiego Turnieju
Coca Cola)
- Międzyszkolny Turniej Sportowy z okazji 11 listopada
10

- Mikołajkowy Turniej Sportowy
- rozgrywki w ramach sekcji tenisa stołowego – SPINAKER CUP.
Związek Harcerstwa Polskiego Węgorzewo ZHP
,,XIII Harcerskie Eko- Manewry-Przerwanki
- podniesienie poziomu sprawności fizycznej wśród ponad 350 uczestników przedsięwzięcia (dzieci
i młodzieży) i zapewnienie im możliwości aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciu,
- rozwinięcie umiejętności i wiedzy w poruszaniu się po nieznanym terenie, umiejętności
posługiwania się mapą, kompasem, a także rozpropagowanie wśród dzieci i młodzieży
pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei „fair play” – ponad 300 uczestników
- przeprowadzenie imprezy: Nocna gra terenowa, Dzienna gra terenowa (gra azymutowa wg
mapy), zawody na Orientację , Sanitarny tor przeszkód – „uratuj rannego” , Turniej strażacki,
Wielobój wojskowy – Wyścig WIKINGÓW, „Wampiriada , Alarm nocny .
Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,,VĘGORIA”
Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży i prowadzenie zajęć grup sportowych
- odbywa się poprzez uczestnictwo w treningach i zawodach organizowanych w ramach rozgrywek
PZPN, oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki np: Puchar Premiera Tuska, Coca-Cola Cup i tp.

Burmistrz Węgorzewa

Krzysztof Piwowarczyk

Wyk. D.Abramowicz,
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