Roczne sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowej
1. Nazwa, adres oraz dane kontaktowe organizacji
Towarzystwo Narciarskie „Biegówki”, ul. Wapienna 6/3, 05-077 Warszawa, tel. 501265685
2. Skład organu zarządzającego organizacji
Katarzyna Witek – Prezes
Sławomira Korbas – członek Zarządu
Anna Iwanek – członek Zarządu
Tomasz Główka – członek Zarządu
Paweł Topolewski – członek Zarządu
3. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
Komisja Rewizyjna:
Monika Rusztecka,
Marta Tolak,
Aneta Zych,
Łukasz Kacprzak
4. Cele statutowe organizacji (należy wpisać cele na podstawie statutu)
1. Głównym celem działania Stowarzyszenia jest promocja powszechnego uprawiania narciarstwa
biegowego i aktywności pochodnych oraz innych podejmowanych na świeżym powietrzu,
stymulujących prowadzenie zdrowego stylu życia.
2. Celem Stowarzyszenia jest również podejmowanie inicjatyw służących powstawaniu
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej uprawianie narciarstwa biegowego, budowie
torów nartorolkowych i innych obiektów umożliwiających podejmowanie tych form aktywności.
3. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów
naturalnych, z naciskiem na zasoby leśne.
5. Sposób realizacji celów statutowych organizacji (należy określić sposób realizacji celów
statutowych na podstawie statutu)
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1) prowadzenie szkoleń;
2) organizowanie otwartych wydarzeń z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz nauk o zdrowiu;
3) wydawanie broszur, czasopism związanych z celami Stowarzyszenia;
4) organizowanie, propagowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacji – letniej i zimowej we
wszystkich jej formach;
5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
6) współpracę z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi w zakresie tworzenia
właściwej infrastruktury, w szczególności narciarskich tras biegowych, torów nartorolkowych,
instalacji do treningów ogólnorozwojowych itp.;
7) współpracę z instytucjami zarządzającymi terenami leśnymi i innymi terenami rekreacyjnymi w
zakresie promowania ochrony przyrody oraz czystości w lasach;

8) współpracę z ośrodkami zdrowia i instytucjami zajmującymi się sportem i rekreacją w
zakresie promowania walorów prozdrowotnych wynikających z uprawiania sportu;
9) prowadzenie aktywnej strony internetowej;
6. Charakterystyka działalności organizacji (należy opisać główne działania podjęte przez organizację)
Działania podjęte w 2021 r:
1) Realizacja porozumienia podpisanego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy w zakresie wsparcia i pomocy seniorom w okresie pandemii,
2) Udział w programie „Pytanie na Śniadanie” – promocja narciarstwa biegowego,
3) Udział w programie „Dzień dobry TVN” – program realizowany na terenie wesołowskich
lasów (promocja narciarstwa biegowego i terenów dzielnicy Wesoła)
4) Organizacja i utrzymywanie narciarskiej trasy biegowej „Stajnia”
5) Prowadzenie szkoleń z narciarstwa biegowego - głównie dla osób początkujących
6) Zorganizowanie „Warszawskiej Nocy Biegówkowej” – otwartego rajdu na terenie Lasów
Miejskich Warszawa dla osób biegających na nartach biegowych na różnych poziomach
zaawansowania
7) Zorganizowanie zajęć w formie zabaw na nartach biegowych dla dzieci z Niepublicznego
Przedszkola „Domek Wesoła”
8) Udział Prezes TNB Katarzyny Witek w programie „Ludzie z Mazowsza” – promocja Dzielnicy
Wesoła i walorów narciarstwa biegowego
9) Organizacja kursów i szkoleń z nauki jazdy na nartorolkach (głównie na Rolkostradzie
Wesoła) oraz rajdów terenowych dla posiadaczy nartorolek terenowych
10) Realizacja projektu „Aktywny Warszawiak” współfinansowanego przez Biuro Sportu i
Rekreacji m.st. Warszawy
11) Organizacja Rolkowiska – V Otwartych Mistrzostw Warszawy w sprintach na Nartorolkach,
wyścigów na rolkach i hulajnogach – współfinansowanie Urząd Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy
12) Realizacja projektu „Biegówki – przygotowanie do zimy” – finansowanie Urząd Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy
7. Informacja o liczbie odbiorców działań organizacji (należy określić liczbę, oraz krótko
charakteryzować odbiorców działań organizacji)
Około 300 (dzieci, osoby dorosłe, osoby starsze, głównie mieszkańcy Wesołej i okolic. Precyzyjna
liczba odbiorców nie jest możliwa do ustalenia (użytkownicy narciarskiej trasy biegowej)
8. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy o pracę
0
9. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy o cywilnoprawnej
3
10.Liczba członków organizacji (jeśli posiada)

75
11.Informacja o korzystaniu przez organizację ze świadczeń wolontariuszy (każdy wolontariusz
liczony tylko raz niezależnie od ilości świadczeń)
20
12.Informacja na temat realizowanych zadań zleconych przez organy jednostek samorządu
terytorialnego i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację (należy określić zadanie, cele zadania
nazwę jednostki oraz kwotę dotacji)
1) Realizacja projektu „Aktywny Warszawiak” współfinansowanego przez Biuro Sportu i
Rekreacji m.st. Warszawy; cel – przeprowadzenie zajęć na nartorolkach (technika łyżwowa i
klasyczna), umożliwienie uczestnikom poznania aktywności bardzo podobnej do narciarstwa
biegowego a uprawianej w warunkach bezśnieżnych; kwota – 6.000,00 zł
2) Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej "Rolkowisko", współfinansowanie Urząd Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy; cel – promocja obiektu Rolkostrada Wesoła, stworzenie możliwości
podejmowania rywalizacji wśród użytkowników „małych kółek”; kwota 16.000,00 zł
3) Realizacja projektu „Biegówki – przygotowanie do zimy” – finansowanie Urząd Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy; cel - przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do wzmocnienia postaw
prozdrowotnych bazujących na aktywności fizycznej na świeżym powietrzu i zdrowym stylu
życia, w tym przeciwdziałaniu skutkom złych nawyków żywieniowych, otyłości, chorobom
krążenia, - utrwalenia nawyków aktywnego spędzania czasu, a tym samym podniesieniu
jakości życia, - poprawy kondycji psychofizycznej poprzez ruch i uprawianie sportu; kwota –
8.000,00 zł
13.Informacja na temat realizowanych zadań zleconych przez organy administracji rządowej lub
państwowe fundusze celowe i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację (należy określić zadanie,
cele zadania nazwę jednostki oraz kwotę dotacji)
xxx
14.Informacja o otrzymanych wsparciu, grantach, dotacjach z innych źródeł niż jednostki samorządu
terytorialnego, organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe (należy określić
zadanie, cele zadania nazwę jednostki oraz kwotę dotacji)
xxx
15.Inne informacje
xxx

