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Sprawozdanie z działalności 

Stowarzyszenia „Tworzymy lepszą przyszłość”  

za 2016 rok 

 

Celem Stowarzyszenia „Tworzymy lepszą przyszłość” jest  inicjowanie, wspieranie 

 i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych dzieci i młodzieży, 

a także pozafinansowe i finansowe wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej.  

Od stycznia 2016 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Namaluj historię!”, który 

w  październiku 2015 roku został złożony w Fundacji PKO Banku Polskiego. Autorem 

projektu był Grzegorz Piwowarczyk, a koordynatorem Marta Kostka. W realizację projektu 

włączyli się również: Alicja Wilczek, Dorota Mazurek, ks. Bożydar Sztank, Maciej 

Szadkowski oraz Mariusz Dorociak. Na początku 2016 roku wolontariuszem projektu  

w ramach Fundacji została Pani Beata Fedyk dyrektor Oddziału Banku PKO w Przemyślu.  

W lutym realizacja projektu został również wsparta przez Piotra Nakonecznego dyrektora 

Oddziału Greinplast w Birczy. Honorowy patronat nad projektem objął Wójt Gminy Bircza 

Grzegorz Gągola. 

W dniu 11 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków 

Stowarzyszenia, które przyjęło sprawozdanie finansowe za 2015 rok, sprawozdanie  

z działalności za 2015 rok oraz uchwaliło składkę członkowską na 2016 rok na 50 zł,  

z możliwością podzielenia na dwie półroczne raty w wysokości 25 zł.  

Również w lutym 2016 roku Stowarzyszenie złożyło do Nadleśnictwa Bircza wniosek 

o wsparcie swoich działań. Skutkowało to otrzymaniem darowizny w wysokości 1500 zł na 

realizacje działań związanych z kształtowaniem postaw patriotycznych wśród młodzieży,  

a także mieszkańców gminy Bircza. 

W dniu 31 marca 2016 r. Stowarzyszenie wsparło organizację II Gminnego Konkursu 

Matematycznego dla klas trzecich szkoły podstawowej, którego celem było rozwijanie  

i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych. Konkurs został zorganizowany 

przez Martę Ryznar. 

Od lutego do końca kwietnia 2016 roku realizowano działania w ramach projektu 

„Namaluj historię!”. Wykonano ściankę na mural z płyt OSB. Płyty zostały pomalowane 

przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Birczy: Elizę Jakóbiak, Oliwię Mliczek, 

Patrycję Sokołowską, Klaudię Sowę, Anetę Leszczawską, Katarzynę Mliczek, Gabrielę Muc, 



2 
 

Agnieszkę Sup, Marcina Hrynia, Mateusza Procyka. Prace zostały wykonane pod kierunkiem 

Alicji Wilczek oraz Grzegorza Piwowarczyka. W tym samym czasie odbyły się również 

warsztaty dla uczniów szkół gminy Bircza, w których wzięło udział ponad 330 osób. Lekcje 

zostały przeprowadzone przez wyżej wymienionych uczniów pod kierunkiem Grzegorza 

Piwowarczyka. W kwietniu został przeprowadzony I Gminny Konkurs Historyczny „Bircza 

 i jej dzieje”, w którym wzięło udział 220 uczniów. Konkurs został przeprowadzony przez 

Martę Kostkę, Dorotę Mazurek, Joannę Wróbel i Grzegorza Piwowarczyka. Uroczyste 

podsumowanie projektu z rozdaniem nagród i dyplomów dla uczniów oraz odsłonięciem 

„muralu” na ścianie budynku Zespołu Szkół w Birczy odbyło się w maju 2016 roku. 

W dniu 28 kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie zdobyło I miejsce w lokalnym 

konkursie „Opowiedz …2015” w kategorii Miejsce. Konkurs był realizowany w ramach 

programu Działaj Lokalnie IX – 2015 i nawiązywał do projektu „Zdrowo na sportowo!” 

zrealizowanego w 2015 r. przez Halinę Kasprzyk i Jakuba Kasprzyka. 

W lipcu 2016 roku Stowarzyszenie złożyło projekt „Jan Komski – Świadek 

Holokaustu” do Fundacji PKO Bank Polski. Projekt został pozytywnie zaopiniowany  

i otrzymał grant w wysokości 8000 zł. Celem projektu jest przywrócenie społeczności 

lokalnej pamięci o urodzonym w Birczy malarzu Janie Komskim. Realizacja projektu została 

zaplanowana na rok szkolny 2016/2017. Autorami projektu są: Marta Kostka, Dorota 

Mazurek i Grzegorza Piwowarczyk. Koordynatorem projektu jest Marta Kostka. 

We wrześniu 2016 r. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu ,,Sztuka bycia, 

sztuką życia” w ramach programu grantowego ,,Bank Dziecięcych Uśmiechów” 

zorganizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Na realizację projektu 

Stowarzyszenie otrzymał 4500 zł. Celem projektu było podnoszenie kompetencji kulturowych 

dzieci pochodzących ze wsi poprzez ułatwienie dostępu do instytucji kulturowych, 

uświadamianie potrzeb kulturalnych oraz wpojenie zasad właściwego zachowania się  

w miejscach publicznych. Autorką i koordynatorką projektu była Agnieszka Nachman. 

Projekt „Sztuka bycia, sztuką życia” był realizowany od września do grudnia 2016 roku.  

W ramach podjętych działań: przygotowano  gazetkę ścienną ,,Savoir-vivre, czyli dobre 

maniery" prezentowaną w Zespole Szkół w Birczy oraz zorganizowano wyjazdy edukacyjne 

do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Zamku w Dubiecku, Muzeum 

Skamieniałości i Minerałów w Dubiecku, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Kina 

Helios w Przemyślu, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz Teatru Maska w Rzeszowie. 

Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się w grudniu 2016 roku w Zespole Szkół  

w Birczy. 
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W dniu 20 listopada 2016 roku Stowarzyszenie wzięło udział w I Bieszczadzkim 

Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowanym w Ustrzykach Dolnych. 

Zaprezentowano na nim między innymi projekt „Zdrowo na sportowo!” napisany  

i przeprowadzony w 2015 roku przez Halinę Kasprzyk i Jakuba Kasprzyka. Portfolio 

Stowarzyszenia przedstawił Grzegorz Piwowarczyk. 

Jesienią 2016 roku Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do promowania 

Miejsca Pamięci bitwy pod Bircza powstałego dzięki projektowi „Zapomniana bitwa”, które 

Stowarzyszenie zrealizowało w 2015 r. Dzięki staraniom Marty Kostki udało się zakupić  

i zamontować trzy znaki drogowe, które wskazują pasjonatom historii Obelisk poświęcony 

polskim żołnierzom walczącym w obronie Birczy 12 września 1939 roku. 

W dniu 29 listopada 2016 roku Stowarzyszenie złożyło w Ministerstwie Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego projekt „Dwie stolice” w ramach programu „Kultura dostępna”. 

Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, 

skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Projekt 

powstał we współpracy ze Szkołą Podstawową w Lipie. Autorami projektu są: Agnieszka 

Nachman i Anita Chrobak. 

Pod koniec 2016 roku Stowarzyszenie złożyło projekt „Młodzi i pełni zapału, czyli 

bawimy się w teatr” w ramach  programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Autorami 

projektu są: Agnieszka Nachman i Anna Dudek. Projekt uzyskał grant w wysokości 8500 zł. 

Jego realizacja została zaplanowana na 2017 rok. 

 

 

 

 

 


