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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ BRZEZIN I PODWOLA 

za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 

przedstawione na Walnym Zebraniu sprawozdawczym Członków w dniu 06.03.2016 r. 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zarejestrowane zostało 17 września 2008 

roku, nr KRS 0000313677. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia działał w składzie: 

 Marianna Węgrzyn – prezes  

 Grzegorz Buras – wiceprezes  

 Alicja Zawadzka – sekretarz  

 Teresa Kaczor – skarbnik  

Komisja Rewizyjna: 

 Zygmunt Pisarek – przewodniczący 

 Mieczysław Korban – członek 

 Małgorzata Zegadło – członek 

Janusz Wojtyś jest Prezesem Honorowym Stowarzyszenia.  

W roku 2015 Stowarzyszenie liczyło 51 członków, w tym trzech członków honorowych.  

 

Działalność towarzyszenia w okresie sprawozdawczym obejmowała następujące obszary: 

PROWADZENIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

 Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach prowadzony jest przez 

Stowarzyszenie od 1 września 2010 roku. Mieści się obecnie w czterech salach udo-

stępnionych przez Zespół Szkół w Brzezinach i bardzo dobrze wyposażonych dzięki 

dotacjom gminnym. Uczęszcza do niego 73 dzieci w wieku 3-6 lat. Do pracy w Punk-

cie zatrudnionych jest osiem osób: cztery wykwalifikowane nauczycielki i cztery pa-

nie do pomocy, w tym jedna w połowie etatu prowadzi sprawy administracyjne. Poza 

dotacją gminną (348 867,00 zł) Stowarzyszenie pozyskuje wpłaty od rodziców na czę-

ściowe pokrycie kosztów żywienia (90 200,00 zł). Dzienny czas pracy punktu przed-

szkolnego to 9 godzin (od 7.00 do 16.00). Dzieci korzystają z wielu zajęć dodatko-
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wych: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne, zajęcia logopedyczne 

oraz religia. Uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach, wycieczkach, wyjazdach 

do teatrzyku. Należy podkreślić dobrą współpracę z dyrekcją szkoły i nauczycielami. 

W roku minionym punkt przedszkolny działał również w miesiącach wakacyjnych. 

PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 Stowarzyszenie ma od grudnia 2013 r. pod opieką budynek świetlicy wiejskiej, który 

dzierżawi od Gminy Morawica. W okresie od 16 lutego do 20 grudnia 2015 roku od-

bywały się zajęcia świetlicowe dla ok. 40 dzieci w ramach zadania publicznego zleco-

nego przez gminę pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Brzezinach”. Dotacja 

w kwocie 16 000,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenie dla prowadzących za-

jęcia, zakup materiałów plastycznych, pomocy, środków czystości i artykułów biuro-

wych oraz opłacenie mediów. Zorganizowano też dwie wycieczki dla uczestników za-

jęć. Zgodnie z projektem finansowano również w niewielkim zakresie sprzątanie po-

mieszczeń oraz dbanie o otoczenie świetlicy łącznie z terenami zielonymi. Podobny 

projekt będzie realizowany w tym roku. 

 Duża sala na dole wykorzystywana jest jako miejsce spotkań, zebrań, zajęć oraz udo-

stępniana na imprezy okolicznościowe i rodzinne dla maksymalnie 40 osób. Odbywają 

się spotkania cykliczne i okolicznościowe: 

- „Herbata z aureolą” dla młodzieży (w ramach przygotowań do ŚDM) 

- „Kawa na obłoku” dla dorosłych 

- zajęcia dla pań w ramach Klubu Rękodzieła 

- zajęcia taneczne dla dzieci 

- język angielski dla przedszkolaków 

- próby scholi parafialnej  

- pieśniobranie z okazji święta 3-Maja i Święta Niepodległości 

 W ramach usuwania usterek budowlanych w budynku świetlicy wymieniono trzy pary 

drzwi zewnętrznych, położono nowe płytki na tarasach i balkonach z lepszą izolacją, 

wyłożono płytkami ściany kuchni oraz wymieniono zardzewiałą poręcz przy wejściu 

od strony szatni. Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej z Morawicy. Na 

chwilę obecną należy jeszcze uszczelnić kominy, obok których woda przecieka na 
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strych, oraz położyć na nowo kostkę na tarasie od frontu, która zapadła się w niektó-

rych miejscach. Drobne prace konserwatorskie wykonywane są na bieżąco przez 

członków Stowarzyszenia. 

IMPREZY PLENEROWE 

 Zgodnie z planem zatwierdzonym na ubiegłorocznym Walnym Zebraniu odbył się  

w maju VII Festyn Rodzinny dla mieszkańców połączony z II Turniejem Sołtysów  

o Puchar Wójta Gminy Morawica. 

 W lipcu odbył się Piknik Sportowy, a jego ramach VI Bieg o Laur Brzezin na dystan-

sie 7,5 km. Wzięło w nim udział 102 zawodników przybyłych z całego kraju. Przed 

biegiem głównym odbył się tradycyjnie Bieg Przedszkolaka. 

Wsparciem dla organizacji tych imprez były po raz kolejny środki z Funduszu  

      Sołeckiego.  

OBCHODY JUBILEUSZU 575-LECIA PARAFII 

 Stowarzyszenie wydało pamiątkowy album Z wiarą przez pokolenia. Parafia Brzeziny 

w dawnej fotografii.  

 Podczas obchodów zorganizowana została w budynku świetlicy wystawa Poznaj Pa-

rafię Brzeziny. Oprócz licznych skarbów parafialnych, zabytkowych ornatów, daw-

nych ksiąg, pojawiły się także wystawy fotograficzne oraz multimedia.  

 W Zespole Szkół w Brzezinach odbyła się promocja nowo wydanego albumu w ra-

mach której wystawiono sztukę pt. „Pińć razy pchane roz jechane, czyli jak to na 

brzezińskich odpustach bywało”. Spektakl został przyjęty gromkimi brawami. 

KWESTA I ODNOWA CMENTARZA 

 Wzorem lat ubiegłych odbyła się VII Kwesta na rzecz cmentarza parafialnego. Do 

współpracy zaproszone zostały jak zwykle szkoły z terenu parafii i gminy, władze sa-

morządowe, sołtysi, nauczyciele, harcerze. Przez trzy dni kwestowało blisko 100 osób. 

Udało się zebrać 8 266,00 zł. Kweście towarzyszył jak zwykle baner „Zasłużyli na na-

szą pamięć” z sylwetkami dziesięciu osób pochodzących z Brzezin a pochowanych  

w innych miejscowościach. 

 Za pieniądze zebrane dotychczas w 2015 roku zakupiono krzewy ozdobne i iglaki, 

które zostały posadzone przy odnowionych nagrobkach. Renowacji poddany został 
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nagrobek Stefanii Wacławskiej z 1937 roku. Największą inwestycją była budowa 

symbolicznego miejsca pamięci mieszkańców parafii – ofiar wojen, którzy nie mają 

swojego grobu. Łącznie w roku 2015 wydano 11 847,68 zł. Członkowie Stowarzysze-

nia opiekują się odnowionymi nagrobkami. 

INNE 

 Na początku lipca odbyła się zaplanowana wycieczka dla członków i sympatyków 

Stowarzyszenia „Szlakami historii”. 28-osobowa grupa odwiedziła tym razem Pod-

karpacie. Na trasie znalazły się: Tarnów, Brzeziny w gminie Wielopole Skrzyńskie, 

Dukla, Strachocina, Sanok, Myczkowice oraz Przemyśl, Kalwaria Pacławska i Rze-

szów. Jak widać, program trzydniowej wycieczki był bardzo bogaty. 

 Zorganizowano również jednodniową wycieczkę do Sandomierza dla dorosłych 

uczestników zajęć w świetlicy. 

 Stowarzyszenie wzięło udział w projekcie „Coś, co zostanie” – działania fotograficzne 

wokół „Zapisu socjologicznego” Zofii Rydet. Projekt zorganizowała w pięciu miej-

scowościach w Polsce Fundacja im. Zofii Rydet, kontynuująca jej dzieło. Było to cie-

kawe wydarzenie dla sporej grupy mieszkańców Brzezin, w tym młodzieży gimna-

zjalnej. 

 W dniu 11 listopada odbyła się uroczystość patriotyczna w związku z poświęceniem 

pomnika ofiar wojen. Po mszy w ich intencji w świetlicy miała miejsce wieczornica 

połączona ze wspólnym śpiewaniem pieśni żołnierskich i legionowych. 

 Wydany został kolejny zbiorek poezji Bogumiły Skóry Za fasadą piękna, a środki na 

jego wydanie pochodziły z Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy. 

 

Większość zadań przyjętych do realizacji na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w marcu 

2015 roku została zrealizowana.  

 

Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowania swoim partnerom, do których należą: 

 Gmina Morawica 

 Zespół Szkół w Brzezinach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach 
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 Rady Sołeckie Brzezin i Podwola 

 Parafia Wszystkich Świętych w Brzezinach 

 Redakcja pisma „Sanctus”  

 Schola Parafialna  

 Dyrektorzy szkół w Morawicy, Bilczy, Kowali 

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej 

 

Jako prezes serdecznie dziękuję pozostałym członkom Zarządu za pracę na rzecz Stowa-

rzyszenia. Składam podziękowania również wszystkim, którzy wykazali się zaangażowaniem, 

a zwłaszcza Damianowi Zegadło. Dziękuję Zdzisławowi Jędrosze i Tadeuszowi Węgrzynowi. 

Bardzo aktywne były koleżanki z Klubu Rękodzieła: Alicja Zawadzka, Małgorzata Zegadło 

Krystyna Tetelewska Krystyna Buras Barbara Wojtyś Zofia Baranowska, Marianna Mazur, 

Anna Lach, Ewa Jędrocha, Grażyna Lach, Barbara Kurtek, a także Aneta Zelis, Justyna Dą-

bek.  

 

Brzeziny, 4 marca 2016                                                                      Marianna Węgrzyn 

                                                                                                                 /prezes SPBiP/ 

 

 

 


