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Sprawozdanie z działalności

Białobrzeskiego Towarrystwa Kulturalnego

za okres od 1 sĘcznia do 31 grudnia202l r.

W okresie od 01.01.2021 do 29.09.2021 r. w skład Zarządu BTK wchodzili:
1. Prezes - Krystyna Kozłowska

2. Zastępca Pręzęsa -Krzysńof Bęcz

3. Skarbnik - Jolanta Pocheó

4. Sekretarz - Kamila Falkowska

5. Członek Zarządu - Anna Boczek

6. Członek Zarządu- Adam Świeczko

7. CzłonekZarządu - Kamil Milczaręk

Komisja RewĘjna BTK:

1. Przewodnicząca - GrłĘna Grela

2. Członek - Magdalena Marchęwka

3. Członek - Renata Wielgus

W dniu 29.09.202l r. na Walnym Wyborczym Zebraniu Członków BTK wybrano
Zarząd BTK, który ukonstytuował się następuj ąco :

1. Pręzęs BTK - Krystyna Kozłowska

2. Zastępca Prezesa BTK -Krzysztof Becz

3. Skarbnik BTK - Jolanta Maria Pochęć

4. Sekretarz BTK - Magdalena Bogusława Marchewka

5. Członek Zaruądu- Adam Świeczko

Zastępcy członków Zarządu BTK:

l. Anna Boczek

2. Zdzisław Gruszczyński



Komisja Rewizyjna BTK: Przewodnicząca-GtuĘna Grela i członkowie: Elżbieta Jolanta

kaczmaręk i Mariola Renata kosobudzka

Zastęp cą Cńotka Komi sj i Rewizyj nej została Renata Wiel gus

W okresie sprawozdawczym odbyło się cżery zebrania zarządu BTK, w waznych
sprawach bieżących podejmowano decyzję po wcześniejszych kontaktach e mailowych
i telefonicznych, oraz odbył się dwa Walne Zebrania Członków BTK: - 8 czerwca2l2l r.

w 30 rocznicę powstania BTK, na którym zatwięrdzono zmiany w Statucię oraz29.09.202l
r. odbyło się Walne Wyborcze Zębranię Członków BTK

Sprawozdania za 202a rok, które Zarząd przy:ął zostaĘ złożonę
w Urzędzie Skarbowym w Białobrzegach w marcu 2a21 r., w GUS w kwietniu, do

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej 15 lipca 2021 r. oraz w Krajowej
Administracji Sądowej 30.X.2021 r. Wszyscy członkowie zarządu ńożyli e podpisy
w e-PUAP. Sprawozdanię finansowe i bilans sporządziła p. Jolanta Pocheć - skarbnik
BTK. Dziękujemy pani JoIi za sporządzenie sprawozdań oraz koordynowanie prac

e l ektron i c zny ch na w ńny ch p ortalach mini steri alnych.

W roku 202l BTK zręalizowńo następujące działania.

Sprawozdanię z realizacji projektu ,,Białobrzegi i okolice na pocńówce" zostało
złożone na początku sĘcznia 202l r. w Utzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie w terminie i zostało przyjęte.

W związku ztym, że nię zostaĘ rozdysponowane środki z IV Gali Charytatywnej,
które są na subkoncie BTK, a od których Bank Spółdzielczy od stycmia 202I r. pobiera
prowizję za prowadzenie konta. W tej sytuacji BTK ponosi koszfy co miesięczne
ze środków własnych. Zarząd podjął działania i wspóĘracę ze starostwem powiatowym,
aby rozdysponować pozostałe środki z IV Gali Charfiatywnej w kwocie 8 tyś zł. na

stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych arfystycznie z powiatu białobrzeskiego.
Informacje zostaĘ wysłane do szkół w powiecie białobrzeskim, Wznaczony został termin
składania wniosków o s§pendia do końca sierpnia 202l r., ale niesteĘ nie wpĘnS, żaden
wniosek inie ptzyznano stypendiów w roku 202l roku po czym odłozono tęmat do 20ż2
roku ze względu na pandemię koronawirusa.

W listopadzie 202t r. zostało złożone sprawozdanie zę zbiórki publicznej
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administraqi z rozdysponowania środków ze
zbiórki charytatywnej zebranych środków podczas III Gali Charytatywnej w 2017 roku.

W częrwcu wydana zostńa kartka okolicznościowa z okaĄi 30-1ecia działalności
BTK. Kańkę zaprojektował p. Kamil Milczarek. Otrzymali ją członkowie, sympatycy,
osoby wspołpracujące z BTK.

W dniu 8 czerwca 202l r. odbyło się Walne Zębranie CzłoŃów w 30 rocznicę
powstania Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. Minęło właśnie 30 lat, kiedy to
odbyło się pierwsze zńoĘcielskie zębranie naszego stowarzyszenia które przyjęło nazwę
- Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne w dniu 8.06.1991r. Wspomniane zostaĘ osoby,
lłórzy stworzyli to stowarzyszenie, atakżę wymienieni Ci, których juz nie ma wśród nas



oraztych,którzy odeszli w ostatnim roku tj. śp. Mirosław Siurnik i Krystyna Falkowska

- Gajdak. Po czym vczczono ICH pamięć Minutą Ciszy.
Na Walnym Zębraniu w dniu 8 .06.202l r. zŃwięrdzono zmiany w statucie, które

zostŃy wysłane i wpisane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18,21-040
Świdnik.

15.06.ż021 r. odbyło się Zebranie KapituĘ Medalu Bene Agendi, na którym
rozpatrzone zostały dwa wnioski złożone do KapituĘ. Pierwszy Wniosek członków BTK
o nadanie medalu BENE AGENDI dla Krystyny Kozłowskiej. Drugi Wniosek członków
KapituĘ o nadanie medalu Bene Agendi dla Adama Świeczko.

Kapituła Medalu BENE AGENDI rozpatrzyła pozyĘwnię wnioski kandydatów,
a wręczenia mędali odbyły się w dniu 10 grudnia 202I r. w ll-giej części Uroczystego
spotkania promującego Jubileuszowy Rocznik BTK tom 8.

'W czerwcu zostĄ przekazanęw darzę Publikacje BTK do Biblioteki szkolnej PSP
w Suchej, zaś w grudniu uzupełniono brakujące egzemplarzę obowiązkowe Rocznik BTK
tom 3, 4, 5, 6 i 7 w Uniwersyteckiej Bibliotece w Warszawie.

W dniu 14.06.202I zostałapodpisanaumowa narealizację projektu ,,Czarodziejski
ogród", który był realizowany z Progtamu Działą Lokalnie 202l, realizowanego przęz
Ośrodek Działą Lokalnie Fundacja Koalicja dla Młodych od 14.06.2021r. do 3 |.I0.202l
r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jasionnie. Miejsce, które zostało
zagospodarowane iprzeksztńcone w ogród znajduje się za budynkiem Ośrodka. Do
dzińń ekologicznych zainspirowani zostali uczestnicy ośrodka, którym pokazano, że
pomimo swojej niepełnosprawności są w stanie wpŁywać i zmieniać swoje
otoczenie, podejmować dziŃania, które przynoszą wymiernę efekty. IJczestnicy tego
ośrodka potrzebują ak§wizacji i integracji w środowisku lokalnym. Pięknym
zarcietzęniem było inspirowanie uczestników ŚOS ao dzińanianarzęazdobra wspólnego
jakim jest ogród, tworzenia miejsca do wypoczynku, miejsce gdzie mogą odbyć się
warsńaty, pikniki, spotkania integracyjne. Ponadto uczestnicy projektu nauczyli się jak
uprawiać ekologiczne warzywą krzewy owocowe, oraz jak dbać o przyrodę. Jak
widać korzyści jest wiele ijesteśmy przekonani, że ogród będzie wspaniĄm
miejscem. Życzymy, aby Czarodziejski Ogród był czarujący.

31.08.2021 roku ńożony został wniosek na druk publikacji regionalnej
tj. Rocznika BTK t.8 do Gminy Bińabrzegi. Wnioskowana kwota to 5 tyś. zł. pozostńa
kwotę za druk rocznika pokryjemy ze środków BTK. W dniu L6.09.202l r. w Urzędzie
Gminy zostńapodpisana umowa narealizację projektu:tj. Wydanta publikacji regionalnej

,,ROCZNIK BTK Tom B." Projekt realizowany był od t6.09.202l r. do 14.12.202I r.

Zadanlę polegało nazebraniu, opracowaniu iwydaniu ,,Rocznika BTK tomu 8"
wna\<ładzie 300 egzemplarzy.Do opublikowanego Rocznika udało się zębrać teksty
dotyczące róznych historii osób, rodzin izdarzeh, aptzęz to dotykają konkretnych ludzi,
opowiadając o ich życtu i o ich losach.
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Cieszy fakt, że pomimo niesprzyjających warunków i pandemii udało się wydać
Rocznik BTK tom 8. w 202I roku w 30 rocznicę powstania i nieprzerwanej działalności
BTK.

Nad wydaniem Rocznika BTK t. 8. pracowała Rada redakcyjna w składzie:
Krys§na Kozłowska, Anna Boczek, Magdalena Marchewka, Janusz Woźniak, Andrzej
Kacprzak. Zespół ten podołał trudnościom redakcyjnym, poświęcił wiele czasu na
uporządkowanię przysłanych tekstów oraz ptzygotowanie ich do druku. Projekt okładki
wykonał p. Andrzej Kacprzak. Skład komputerowy wykonali: p. Janusz Woźniak
i p. Krystyna Kozłowska. Druku Rocznika BTK tom 8. dokonało Wydawnictwo IKONA
- Bąk Mirosław" z SzydŁówka w nalrJadzię 300 egz. na kwotę 9.396 zł. BTK otrzymało
dotację zUrzędu Miasta i Gminy Bińobrzegi - 5.000 ń. zaś pozostałe środki pieniężne
w kwocie 4.396 zł. pochodziĘ ze środków własnych BTK.

W dniu 10 grudnia2O2t r. w sali konfęrencyjnej białobrzeskiego Ratusza odbyło
się spotkanie promujące 8 tom Rocznika BTK - wydanie jubileuszowego, w 30 rocznicę
powstania naszej organizacji. Wśród prrybyĘch gości byli: Burmistrz Miasta i Gminy
Białobrzegi - Pan Adam Bolek, proboszcz Parafii św. Trójcy w Białobrzegach - Ksiądz
Artur Hejda, dyrektor MGOK - pan Mateusz Rzęźnicki, autotzy tękstów zawarĘch
w Roczniku, członkowie oraz przyjaciele i sympatycy Białobrzeskiego Towarzystwa
Kulfuralnego.

Uroczyste spotkanie poprowadziła KrysĘna Kozłowska - pręzes zarządu BTK,
która zaznaczyła rangę powstania i nieprzerwanej działalności naszej organizacji. Jak
każdy Jubileusz jest świętem, alę stanowi takżę okazję do dokonania oceny
dotychczasowych osiągnięó orazwyznaczenia nowych celów i zadan. Skłania równiez do
refleksji, wspomnień i przemyśleń.

Jesteśmy już kolejnym pokoleniem Bińobrzeżan identyfikującym się
z ideami Twórców i zacnych Dzińaczy Społecznych naszego Towarzystwa,
którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój kulturowy naszego lokalnego środowiska.
Z dumą i saĘsfakcją staramy się kontynuować ich pracę, bezwzględu na pojawiające się
trudności. Mamy nadzieję, żętakżę kolejne lataprzyniosą następne wspaniałe osiągnięcia,
kreśląc nowe kaĄ jej bogatej juz historii

Dumni jesteśmy z tego, czego dokonaliśmy w ciągu 30 lat. Dokonania naszę
zostaĘ docenione ptzęz burmistrza Miasta i Gminy pana Adama Bolka, który złożył
podziękowania i gratulacje z okazjijubileuszu,wręczając pamiątkową statuetkę.

MiĘm akcęntęm spotkania była promocja ,,Rocznika BTK tom 8oo - jako
15 pozycja wydawnicza BTK w tle z historią Naszej Małej Ojczyzny. Pani prezes
prezentując autorów i ich artykuĘ - zabrała gości w podróż ..., zachęcając jednocześnie
do zagłębienia się w ich istotę. Następnie podziękowała wszystkim, klórzy współtworzyli
i przygotowywali to wydawnictwo periodyczne, przede wszystkim autorom tekstów
zawartych w Roczniku, a czytelnikom życzyłaprzyjemnej lektury i wspaniałej podróży po
ciekawych kartach Rocznika.
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,,Rocznik BTK tom 8." dofinansowany został z dotacji Gminy Białobrzegi
w ramach zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

Rocznik BTK tom 8 zostń wysłany do 15-tu Bibliotek w kraju w ramach
egzemplarza obowiązkowego. Dostarczone zostaĘ do bibliotek publicznych gminnych
i szkolnych w gminie, atakże do Urzędu Miasta, Starostwa powiatowego oraz do bibliotek
gminnych powiatu białobrzeskiego. Rocznik tom 8. otrzymaĘ osoby pracujące
wolontarycznię przy realizacji projektu, altorzy tekstów, członkowie, mieszkańcy,
sympatycy BTK oraz goście uczestniczący w spotkaniu promującym.

W drugiej części spotkania z pełną satysfakcją wręczono Medale 'BENEAGENDI" - (,oDobrze Czyniący") osobom szczegolnię zasłużonym w działalności na
rzecz społeczności lokalnej. Przedstawiciele Kapitu§: Pan Marian Sielski
przewodniczący (wnuk Patrona Medalu RIIDOLFA BAUTSCHA) oraz Pan Marek
Wojciechowski i Pan Zbigniew Łubiński - członkowie KapituĘ, wręczyli medale
wyróżnionym: pani KrysĘnie Kozłowskiej i panu Adamowi Świeczko. Wyróżnionym
gratulujemy i życzymy zdrowia i dalszych sukcęsów,.

Wpływy z loń dla Harcerzy zostńy przekazane w październiku 2a2I r., wpływy
z 1 oń dla Zosi wypłacane są sukcesywnie jako zlvroty z faktur nalęczęnie, zaś Fundacja
Koalicja dla Młodych nie będzie korzystała z pośrednictwa BTK i zrzękła się swoich
wpływów zarok2020 na cele statutowe dla BTK - poniewaz uzyskali status OPP.

Nasze wydawnictwa były dostępne do sprzedaży w biurze BTK oraz dzięki
Kamilowi Milczarkowi, który zaproponował i zamieszczał oferty sprzedaży naszych
wydawnictw na stronie ,,Białobrzegi i okolice w fotografii", którą prowadzi na FB.
Wyrażamy zadowolenie i składamy podziękowanie Kamilowi za kolportaż naszych
wydawnictw w takiej formie.

Na bieżąco zamieszczane byĘ informacje na naszej stronie internetowej
o zrealizowanych projektach oraz relacja zę spotkania

promującego Rocznik BTK tom 8., którą nieodpłatnie prowadzi pan Mateusz
Rzeznicki, za co składamy serdeczne podziękowania.

W 202l roku Krystyna Kozłowska - prezes BTK nominowana została do
Plebiscytu ECHA DNIA - Osobowość Roku 2020 w powiecie białobrzęskim
w kategorii Kt]LTURA, zdobyładrugie miejsce, tym samym zakwalifikowała się do finału
Woj
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