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Sprawozdanie z działalności 

Stowarzyszenia „Tworzymy lepszą przyszłość”  

za  2020 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.  

 

Działalność Stowarzyszenia została ograniczona ze względu na ogłoszenie pandemii 

COVID-19 oraz związanych z nią restrykcji sanitarnych i ograniczeń społecznych. Mimo 

zaistniałej sytuacji działalność Stowarzyszenia w 2020 roku objęło: 

 

1. W listopadzie 2020 roku zakończono prace i oddano do użytku miasteczko 

rowerowe, zlokalizowane przy ul. Parkowej w Birczy. Inwestycja została wykonana 

przy współpracy z Urzędem Gminy w Birczy. Projekt „Drogowe Miasteczko 

Rowerowe” otrzymał grant w wysokości 30 000 w konkursie „Moja Mała Ojczyzna 

III”, zorganizowanym przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego. Autorką 

 i koordynatorką projektu była Agnieszka Nachman. Głównym celem projektu było 

stworzenie placu manewrowego wraz z organizacją ruchu umożliwiającą 

wprowadzenie dzieci i młodzieży w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu 

drogowym. Miasteczko posiada elementy spotykane na prawdziwych drogach, jak  

i znaki drogowe. Symulacja prawdziwych ulic ze znakami daje możliwość poznania 

zasad ruchu drogowego i nabycia płynności w poruszaniu się zgodnie  

z obowiązującymi zasadami. Korzystanie z miasteczka umożliwi zainteresowanym 

osobom przygotowanie się do egzaminów na kartę rowerową. Jest bezpiecznym 

miejscem do jazdy zarówno dla posiadaczy rowerów, jak i dla osób na rolkach 

 i deskorolkach 

 

2. We wrześniu 2020 roku przypadała piąta rocznica odsłonięcia na Wzgórzu 

Chomińskim  obelisku z tablicą upamiętniającą bitwę pod Birczą stoczoną przez 
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polską 24 Dywizję Piechoty z niemiecką 2 Dywizją Górską w dniu 12 września 1939 

roku. Z tej ważnej okazji nad tablicą upamiętniającą został zamontowany odlew 

POLSKIEGO ORZEŁKA WOJSKOWEGO (wz.1919). Wzór orła zaakceptował IPN 

Odział w Rzeszowie. Inicjatorem i realizatorem pomysłu była Marta Kostka. Całe 

przedsięwzięcie  sfinansowały Rodziny walczących w bitwie Żołnierzy: Maria 

Kanikuła, Maciej Kanikuła oraz Jacek Paluch, jak i Franciszek Kostka – sympatyk 

historii.  Jacek Paluch udzielał również cennych rad dotyczących realizacji projektu. 

Koszt projektu wyniósł 720 zł. W 2020 roku opiekę nad Miejscem Pamięci (koszenie 

trawy, porządkowanie miejsca) sprawowała Marta Kostka.  

 

3. Uzyskanie grantu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

na realizację projektu sportowego , którego celem ma być budowa skoczni w dal przy 

budynku Zespołu Szkół w Birczy. Realizacja projektu został przesunięta na 2021 rok. 

Koordynatorką projektu jest Anna Dudek, a głównym partnerem Urząd Gminy  

w Birczy. 

 

 

 

 

                                                                                                       Opracował  

Grzegorz Piwowarczyk 

 

 


