Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego
„Nasz Powiat” za okres od 14.02.2012 – 30.06.2019 r.
Minęło SIEDEM LAT naszej działalności …..
W dniu 14 lutego 2019 r. minęło 7 lat od zarejestrowania Stowarzyszenia, natomiast 21 maja 2012 r.
odbyła się inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego, który obecnie liczy ponad
160 słuchaczy.

Dane rejestracyjne:
1. Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego ''Nasz Powiat''

2. Siedziba i adres organizacji
95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5

3. Data wpisu do KRS
14.02.2012 r.

4. Obecny skład Zarządu :
Jolanta Wojciechowska

- prezes

Ewa Kowalczyk

- wiceprezes

Ewa Dorożyńska

- sekretarz

Mariusz Guzicki

- skarbnik

Iwona Dudka

- członek

5. Cele statutowe
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju Powiatu Brzezińskiego,
pielęgnowanie tradycji, integrowanie społeczności lokalnej, propagowanie oraz rozwijanie aktywności
życiowej młodzieży, osób dojrzałych, starszych, niepełnosprawnych oraz organizowanie i popieranie
działalności zmierzającej do nawiązywania współpracy między organami administracji rządowej,
samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami miasta i gmin powiatu brzezińskiego
oraz powiatów i miejscowości partnerskich w kraju i zagranicą.

6. Zadania do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) działalność na rzecz rozwoju Powiatu Brzezińskiego,
2) wspieranie inicjatyw o charakterze społecznym, w tym w zakresie pomocy społecznej, ekonomicznym
i samorządowym,
3) propagowanie historycznych wartości, ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego,
4) działalność na rzecz krzewienia kultury polskiej, a w szczególności upowszechniania folkloru i sztuki
lokalnej, uczestnictwo w rozwoju życia kulturalnego,
5) propagowanie wartości dorobku kulturalnego i gospodarczego miast, gmin i powiatów partnerskich,
6) wspieranie rozwoju rynku pracy oraz nowych form zarobkowania i zatrudnienia,
7) wspieranie przedsięwzięć mających na celu wzbogacanie oferty gospodarczej i społecznej Powiatu
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Brzezińskiego,
8) propagowanie idei i warunków integracji europejskiej na forum społeczności lokalnej,
9) pomoc w przygotowywaniu i uczestnictwo w imprezach kulturalnych,
10) współpracę w organizowaniu oficjalnych wizyt,
11) działalność edukacyjno -oświatową, kulturalną, sportowo -rekreacyjną i turystyczną,
12) promocję ochrony zdrowia,
13) wymianę doświadczeń między organizacjami pozarządowymi,
14) promocję społeczności Ziemi Brzezińskiej,
15) działanie na rzecz rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska i ekologii,
16) realizacje projektów partnerskich finansowanych ze środków krajowych i europejskich,
17) organizowanie różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej w ramach działania
''Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego'',
18) organizowanie różnorodnych form aktywności dla zainteresowanych,
19) działalność w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz promocji walorów
turystycznych województwa, regionu, kraju m. in. poprzez organizowanie i prowadzenie wycieczek
turystyczno - krajoznawczych.

Cele statutowe realizowane były przez następujące formy działalności:
1. Wykłady
2. Wyjazdy do kina/teatru
3. Organizacja zajęć : nauka języka angielskiego, zajęcia rekreacyjne, nauka pływania, zajęcia taneczne
4. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze
5. Realizacja projektów
6. Inne działania

7. Formy działalności Stowarzyszenia :
I. Wykłady :
W okresie sprawozdawczym na UTW odbyło się 100 wykładów - średnio 2 spotkania w miesiącu.
Wiele z nich, ze względu na zaproponowaną tematykę, miało charakter otwarty.

Rok 2012: 9 spotkań
1. W dniu 21 maja 2012 r. odbyła się Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego
z wykładem inauguracyjnym senatora Ryszarda Bonisławskiego "Skarby województwa łódzkiego - cudze
chwalicie …..''.
2. W dniu 12 czerwca 2012 r. – ''Udzielanie pierwszej pomocy ''
3. W dniu 11 października 2012 r. - '' Dlaczego musimy się uczyć przez całe życie?'' dr Walentyna Krystyna Wnuk.
4. W dniu 29 października 2012 r. – ''Wpływ żywienia i żywności na jakość naszego życia'' mgr Renata Piasecka.
5. W dniu 6 listopada 2012 r. - '' Zdrowie kobiety '' - dr n. med. Andrzej Łupiński, ginekolog.
Zebranie organizacyjne w sprawie projektu ''Edukacja w wieku 60+''.

6. W dniu 19 listopada 2012 r. - '' Zagrożenia i szanse płynące z korzystania z Internetu'' mgr Piotr Kowalski .
7. W dniu 26.11.2012 r. - '' Czy sprawiedliwość jest sprawiedliwa?”- Minister Sprawiedliwości Krzysztof
Kwiatkowski .
8. W dniu 12 grudnia 2012 r. – ''Tradycje Bożonarodzeniowe w religiach chrześcijańskich'' - Ks. Ciaranek.
9. W dniu 10 grudnia 2012r. - ''W poszukiwaniu jasnych stron życia. Jak korzystać z optymizmu ''–
psycholog M. Śnieg.
Rok 2013: 20 wykładów
10. Dr Mariusz Nyk - 21.01.2013 r. - "Zrozumieć ekonomię''.
11. Mgr Barbara Głębocka - 28.01. 2013r. - '' Refleksoterapia sposobem na zdrowie''.
12. Dr Jan Przybył – 4.02.2013 r. - '' Nie tylko we Lwowie'' , teolog, pilot wycieczek.
13. Psycholog Małgorzata Śnieg – 11.02.2013 r. - ''Radzenie sobie ze stresem'' .
14. Dr n. med. Maria Kołomecka lekarz, kierownik Pracowni Gerontologii Uniwersytetu Medycznego –
''Jak zdrowo żyć w wieku dojrzałym'' - 25.02.2013 r.
15. Beata Konieczniak Pełnomocnik Wojewody ds. cyfryzacji na terenie województwa łódzkiego''Przechodzenie z telewizji naziemnej na odbiór cyfrowy'' – luty 2013 r.
16. Notariusz Wojciech Rutkowski - 6 marca 2013r. – ''Prawo spadkowe''
17. Dr n. med. Danuta Broniarczyk - Pawłowska - 18.03.2013 r. - ''Starzenie się organizmu
w świetle badań naukowych XXI wieku. Jak zachować zdrowie, jak pozostać młodym, pełnym energii
i witalności do końca życia?''
18. Grażyna Korybut - 8 kwietnia 2013 r. – ''Depresja - kryzys czy choroba''
19. Krzysztof Miklas – 15 kwietnia 2013 r. - Spotkanie autorskie z redaktorem sportowym .
20. Krzysztof Grzelak – 29 kwietnia 2013 r. – ''Etiopia - jeden z pierwszych chrześcijańskich krajów
świata''.
21. Ilona Miazek - Kubicka, Sędzia Sądu Rejonowego w Brzezinach w dniu 29 maja 2013 r. – ''Moja
nieruchomość w księdze wieczystej”.
22. Grażyna Korybut – październik 2013 r. – Inauguracja roku akademickiego 2013/14 r.
23. Grzelak Krzysztof - 18 listopada 2013 r. - ''Kuba – socjalistyczny raj w egzotycznych Karaibach ''
24. Rżanek Krzysztof – listopad 2013 r. – '' W sprawie funkcjonowania i przekształceniach szpitala”.
25. Prof. Adam Dziki –– listopad 2013 r. - ,, Profilaktyka i leczenie chorób jelita grubego’
26. Psycholog Paweł Nowak - 25 listopada 2013r. – "Używki a zdrowy styl życia seniorów".
Prelekcja przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach – ,,Jak nie stać się ofiarą
przestępstwa? ’’
27. Psycholog Ewa Czernik - ''Choroba Alzheimera – złodziej pamięci''- 2 grudnia 2013 r.
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28. Psycholog Małgorzata Śnieg - ''Relacje dziadkowie - wnuki '' - 9 grudnia 2013 r.
29. o. Ciaranek - ''Tradycje Bożonarodzeniowe'' spotkanie opłatkowe - 12 grudnia 2013 r.
Rok 2014 : 13 spotkań
30. Dr Andrzej Nowański - '' POZ , funkcjonowanie służby zdrowia '' - styczeń 2014 r.
31. Mgr Janusz Nowański – ''Wspomnień czar – Polska w widokówkach '' – luty 2014 r.
32. Spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego – informacja o sposobach rozliczania się osób
niepełnosprawnych, sposoby odliczania za rehabilitacje i sprzęt - luty 2014 r.
33. Wystawa o Katyniu - spotkanie z organizatorami wystawy – pracownikami Muzeum w Łodzi –
marzec 2014 r.
34. Spotkanie z koordynatorką do spraw pielęgniarstwa p. Beatą Wyką – '' Profilaktyka i ochrona zdrowia
– cukrzyca '' - marzec 2014 r.
35. Dr Krzysztof Grzelak – '' Kenia ''- marzec 2014 r.
36. ,,Dlaczego warto głosować w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego? dr Izabela Skomerska z UŁ - ''Parlament Europejski jako głos obywateli Unii '' – maj 2014 r.
37. ''Seniorze – zadbaj o swoje bezpieczeństwo !''- Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach - maj 2014
38. „ Polityka senioralna Rządu RP’’ - p. Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - inauguracja nowego roku akademickiego 2014/15.
39. Dr Krzysztof Grzelak - '' Sri Lanka – herbata na rajskiej wyspie '' - październik 2014 r.
40. Prof. Jerzy Stępień - ''Samorząd terytorialny w Polsce'' - listopad 2014 r.
41. ,, Odnawialne źródła energii a technologia, ekonomia, finansowanie"- dr Sławomir Malinowski –
listopad 2014 r.
42. Spotkanie opłatkowe z ks. Markiem Balcerakiem - „Rozważanie Pisma Świętego na Boże
Narodzenie'' - grudzień 2014 r.
Rok 2015 : 13 spotkań
43. W dniu 14 stycznia 2015 r.- '' Ziemię mamy tylko jedną'' - mgr Katarzyna Kawecka
44. Spotkanie 17 lutego 2015 r. - ''Jak wychodziłem z narkomanii ''
45. '' Poznaj swoje prawa '' - 25 lutego 2015 r. spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
p. Zbigniewem Bączyńskim.
46. W dniu 11 marca 2015 r. - '''Pierwsza pomoc – łańcuszek ratunkowy'' kapitan rezerwy
p. Damian Nockowski.
47. W dniu 25 marca 2015 r. - ''Nasz umysł rośnie w siłę, gdy się starzejemy''- psycholog Ewa Czernik.
48. Dr Mariusz Nyk - '' Jeśli nie waluta euro to co dla Polski '' - 22 kwietnia 2015 r.
49. W dniu 21. 05. 2015 r. dr Krzysztof Grzelak - ''Kraj - w krainie szejków, sztucznych wysp
i drapaczy chmur - z wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich''
50. Spotkanie z satyrykiem Jackiem Fedorowiczem „60 minut na godzinę” – czerwiec 2015 r.

51. W dniu 6 października 2015 r. – Wykład polityka, dyplomaty Stanisława Cioska – inauguracja roku
2015/ 2016.
52. Spotkanie z generałem M. Działoszyńskim „Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski” w dniu 23 października 2015 r.
53. Wykład prof. Tomasza Boreckiego z SGGW - „Las a człowiek” - 4 listopada 201 5 r.
54. W dniu 18 listopada 2015 r. spotkanie z p. Krzysztofem Burtką, promotorem zdrowego życia.
55. Wigilia na UTW – 10.12.2015 r. – spotkanie z ks. Markiem Balcerakiem.
Rok 2016:

14 spotkań

56 .W dniu 13 stycznia 2016 r. p. Janusz Dąbrowski – „Zdrowe odżywianie się”
57. W styczniu 2016 r. - spotkanie z Krzysztofem Burtką – „Zdrowe żywienie''.
58. Spotkanie na temat zdrowego odżywiania z p. Barbarą Guzicką - luty 2016 r.
59. W dniu 7.03.2016 r. - wykład o. Leona Knabita.
60. W dniu 16.03.2016 r.- wykład dr Krzysztofa Grzelaka - „Gambia – kraj Kunta Kinte''.
61. W dniu 13 kwietnia 2016 r. - psycholog Paweł Nowak -,,O agresji, przemocy i sposobów radzenia
sobie z nimi''.
62. W dniu 27 kwietnia 2016 r.- dr Krzysztof Grzelak – „Indie – kraj kontrastów’’
63. W dniu 18.05. 2016 r. – prof. Eugeniusz Wojciechowski „W jakim państwie chcemy żyć’’?
64. Inauguracja UTW – 5 października 2016 r. - '”Motywy chrztu Mieszka I - fakty i mity” dr hab. Anna
Kowalska-Pietrzak.
65. Spotkanie z okazji Europejskiego Dnia Seniora –„Droga do lepszego słyszenia’’ i „Ruch w życiu osób
starszych – pokaz ćwiczeń’’ – 20.10.2016 r.
66. W dniu 15.11.2016r. wykład „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza’’- mgr Małgorzata. Siucińska
67. Wykład mgr Krystyny Madej z Kancelarii Finansowej KLT w Łodzi – „Ochrona majątku
i planowanie spadkowe’’ – 23.11.2016 r.
68. Wykład „Wszystko o pszczołach’’ - Zbigniew Sokołowski i .W. Balcerak- 29 listopada 2016 r.
69. Wigilia 14 grudnia 2016 r. – ks. Krzysztof Chmielecki z parafii w Jeżowie.
Rok 2017: 12 spotkań
70. W dniu 12 stycznia 2017 r. wykład prof. Józefa Drzewoskiego - ''Profilaktyka i leczenie cukrzycy
u osób w podeszłym wieku ''
71. W dniu 8 lutego 2017 r.- spotkanie z mgr Renatą Piasecką - ''Nowe zasady odżywiania''
72. W dniu 22 lutego 2017 r.- wykład dr Pietrzak Kowalska - '' Rozbicie dzielnicowe, ciekawostki
z życia na dworach królewskich ''
73. Wykład 29 marca 2017 r.– dr Krzysztof Grzelak - ,, Poznaj RPA'' .
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74. W dniu 26 kwietnia 2017 r.- dr Mariusz Nyk - „Jak nie popaść w spiralę zadłużenia’’.
75. W dniu 17 maja 2017 r. - „Nie starzeje się ten kto umie cieszyć się życiem”- dr Jolanta Szwalbe.
76. W dniu 18 października 2017 r. - szkolenie dla słuchaczy UTW – „Czytanie etykiet produktów
żywnościowych dla osób powyżej 60. roku życia”.
77. W dniu 25 października 2017 r.- dr Mariusz Nyk „ Wady i zalety elastycznych form zatrudnienia –
ujęcie warsztatowe”
78. W dniu 8 listopada 2017 r.- mgr Renata Piasecka – „Dieta bezglutenowa – wskazania medyczne
czy moda?”
79. W dniu 22 listopada 2017 r. - dr Krzysztof Grzelak „Tajlandia – w krainie buddyzmu, uśmiechu
i palm kokosowych”.
80. W dniu 6 grudnia 2017 r.- mgr Małgorzata Siucińska – „Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego”.
81. W dniu 13 grudnia 2017 r. spotkanie wigilijne prowadził Duszpasterz Parafii Św. Franciszka z Asyżu
w Brzezinach proboszcz o. Damian Siwula.
Rok 2018: 12 spotkań
82. W dniu 17 stycznia 2018 r. spotkanie z p. Anną Witczak - „Profilaktyka zdrowia – suplementacja,
moda czy konieczność”.
83. W dniu 22 lutego 2018 r. - „Historia Miasta Dawidowego” – ks. dr Zbigniew Tracz.
84. W dniu 8 marca 2018 r. spotkanie z okazji Dnia Kobiet – przeboje musicalowe i operetkowe
w wykonaniu artysty Janusza Nowańskiego.
85.W dniu 11 kwietnia 2018 r. spotkanie z prezesem Fundacji „Młodzi Ludziom” – Nieodpłatna pomoc
prawna dla mieszkańców powiatu brzezińskiego.
86. W dniu 26 kwietnia 2018 r.- „O filozofii” – ks. Jakub Róg.
87. W dniu 17 maja 2018 r. - „Bohaterowie walki o niepodległość” – mgr Małgorzata Siucińska.
88. w dniu 24 maja 2018 r.- „Wietnam – w krainie Nonla i kolorowych lampionów” – dr K. Grzelak.
89. W dniu 5 września 2018 r. - „Islandia – w krainie lodu, ognia, owiec i wodospadów” – dr K. Grzelak.
90. W dniu 3 października 2018 r. wykład inauguracyjny „Państwo Izrael” - dr Krzysztof Grzelak.
91. W dniu 8 października 2018 r. - „Dlaczego świętujemy 11 listopada, czyli o rocznicy i polityce” oraz
„Od Westerplatte do Powstania Warszawskiego. Mity, przekłamania i manipulacje wokół słynnych
polskich wydarzeń II wojny światowej” – prof. Jacek Pietrzak.
92. W dniu 5 grudnia 2018 r.- wykład z okazji 65. rocznicy śmierci Juliana Tuwima - mgr Małgorzata
Siucińska.
93. W dniu 12 grudnia 2018 r. spotkanie wigilijne – dziekan ks. Marek Balcerak.
Rok 2019: 7 spotkań
94. W dniu 30.01.2019 r. – prelekcja o Grecji przedstawiciela łódzkiego biura podróży.
95. W dniu 6 marca 2019 r. - dr Krzysztof Grzelak – „Jordania”, część II - Świętowanie Dnia Kobiet.
96. Wykład w dniu 20 marca 2019 r. - „W 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki”-

mgr M. Siucińska.
97. Wykład w dniu 3 kwietnia 2019 r.- dr Krzysztof Grzelak – ,,Podróż na Bliski Wschód''.
98. W dniu 24 kwietnia 2019 r. spotkanie z Janem Rzepeckim na temat „Joga – sposób na życie''.
99. W dniu 15 maja 2019 r. spotkanie autorskie z dr Jolantą Szwalbe.
100. W dniu 29 maja 2019 r. – zakończenie zajęć i świętowanie Dnia Matki - koncert artysty Janusza
Nowańskiego.

II. Teatr / Kino :
W omawianym okresie zorganizowano 43 wyjazdy do kina / teatru. Wyjazdy odbywały się co
najmniej raz w miesiącu.
1) Teatr Muzyczny w Łodzi „Zapalcie Światła na Ziemi’’- grudzień 2012 r.
2) Film w kinie Cinema City w Łodzi - z projektu „Aktywny Senior” 2012 r.
3) Film w kinie Cinema City w Łodzi - z projektu „Aktywny Senior” 2012 r.
4) Film „Syberiada polska” - kino „Odeon” w Koluszkach 14.03.2013 r.
5) Teatr Muzyczny '' Klimakterium I '' - w dniu 25.05.2013 r.
6) Teatr Powszechny Łódź '' Ślub doskonały '' – w dniu 7 grudnia 2013 r.
7) Teatr Muzyczny w Łodzi – z projektu ''Aktywny Senior''
8) Teatr Muzyczny w Łodzi - projekt ''Aktywny Senior''
9) Teatr Muzyczny w Łodzi w dniu 23 stycznia 2014 r. – '' Jeszcze nie pora nam spać ''
10) Teatr Muzyczny w dniu 15.02.14 r. – '' Klimakterium II czyli menopauzy szał ''
11) Teatr Muzyczny - ''Aj waj czyli historie z cynamonem’’ – 13.03.2014 r.
12) Teatr Muzyczny - '' Wesoła wdówka '' – 24.03.2014 r.
13) Teatr Muzyczny - ''Ten piękny, wspaniały świat '' – 2.04.2014 r.
14) Teatr Muzyczny - „Skrzypek na dachu’’ czerwiec 2014 r.
15) Teatr Muzyczny w Łodzi - koncert ,,Wielka sława to żart’’ 16.10.2014 r.
16) Teatr Muzyczny ''Człowiek z La Manchy '' – 9.11.2014 r.
17) Teatr Jaracza w Łodzi '' Umrzeć z tęsknoty '' - 3 grudnia 2014 r.
18) Teatr Muzyczny w Łodzi '' Sen nocy (nie) letniej'' – 21.01.2015 r.
19) Teatr Nowy w Łodzi ''Mayday '' – 15.03.2015 r.
20) Teatr Jaracza ,,Posprzątane’’ - 29.04.15 r.
21) Teatr Muzyczny w Łodzi ''Zemsta Nietoperza '' - 26 kwietnia 2015 r.
22) Film w kinie '' Odeon '' w Koluszkach - '' Panie Dulskie ''– 29.10.2015 r.
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23) Teatr Nowy – 8 listopada 2015 r.- '' Złodziej ''
24) Teatr Jaracza w Łodzi - 25 listopada 2015 r. - '' Zwłoka”
25) Teatr Muzyczny Łódź '' Kraina uśmiechu '' - 8 stycznia 2016 r
26) Teatr Nowy Łódź ''Wszystko o kobietach '' - 19 lutego 2016 r.
27) Teatr Muzyczny Łódź '' Cyrano '' - 31.03.2016r.
28) Kino ''Odeon '' - ''Moje córki krowy'' – kwiecień 2016r.
29) Teatr Nowy Łódź ''Więcej niż możesz zjeść '' – 28 maja 2016r.
30) Teatr Wielki Łódź '' Noc w Wenecji '' – 3 czerwca 2016 r.
31) Teatr Powszechny – 17 listopada 2016 r. – '' Pomoc domowa ''
32) Teatr Muzyczny w Łodzi – 26 listopada 2016 r. – koncert ''W zaczarowaną noc ''
33) Teatr Muzyczny w Łodzi – 4 grudnia 2016 r. ''Wielka Księżna Gerdstein ''
34) Teatr Wielki Łódź - 17 lutego 2017 r. -'' My Fair Lady''
35) Teatr Powszechny - 22 marca 2017 r. - '' Żona potrzebna od zaraz '' .
36) Teatr Muzyczny - 19 kwietnia 2017 r. - „Muzyczna podróż z Wiednia do Rio ‘’
37) Teatr Jaracza w Łodzi – 12 października 2017 r. – „Ich czworo”
38) Teatr Wielki w Łodzi – 23 listopada 2017 r. – „Carmen”
39) Teatr Muzyczny w Łodzi – 19 stycznia 2018 r. – „Les Miserables”
40) Teatr Muzyczny w Łodzi – 27 stycznia 2018 r. – Koncert noworoczny „Step By Step”
41) Teatr Powszechny – 16 stycznia 2019 r. – „Manewry weselne”
42) Teatr Muzyczny w Łodzi – 28 marca 2019 r. – „Koncert noworoczny”
43) Teatr Nowy – 17 maja 2019 r. – „Czego nie widać”

III. Wycieczki i inne działania :
1. Impreza integracyjna w dniu 5 lutego 2016 r. - '' Studniówka BIS 2016 ''
2. Zabawa taneczna w dniu 11 czerwca 2016 r. - '' Senioralia 2015/2016 ''
3. Wycieczka do Planetarium w Łodzi 26.10.2016 r. - '' Gwiazdozbiory jesiennego nieba ''
4. Impreza karnawałowa w dniu 27 lutego 2016 r. - ,,Ostatki ‘’
5. Spotkanie pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy” – 24 lutego 2017 r.
6. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - w dniu 14 marca 2017 r., występ zespołu wokalnego „Brzezinianki”.
7. Rajd 3-dniowy – „Szlakiem architektury drewnianej – Łódzkie 2017” od 12-14 czerwca 2017 r.
(40 słuchaczy UTW)
8. W dniu 12 października 2017 r. udział w akcji Narodowego Czytania „Wesela” w ramach
Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

9. FIO i Fundacja Subvenio - warsztaty psychologiczne dla słuchaczy UTW. Cztery osoby uczestniczyły
w szkoleniu w Uniejowie – trening Seniorów.
10. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 15 marca 2017 r. – koncert p. Janusza Nowańskiego.
11. W dniu 29 maja 2018 r. wycieczka do Uniejowa – realizacja projektu „Senior w zagrożeniu” (45osób)
12. W dniu 13 września 2018 r. wycieczka do Spały - realizacja projektu „Senior w zagrożeniu” (50
osób)
13. W dniu 22 października 2018 r. wycieczka do Bełchatowa - z projektu „Senior w zagrożeniu”(50
osób)
14. Zabawa karnawałowa - 17 lutego 2019 r. (40 osób)
15. W dniu 27 marca 2019 r. grupa 15 słuchaczy UTW uczestniczyło w I Ogólnopolskim Kongresie w Warszawie
„Pacjent w Centrum Uwagi''.
16. Grupa 70 słuchaczy uzyskała Kartę Seniora Województwa Łódzkiego wydaną przez RCPS w Łodzi.

IV. Prowadzenie strony internetowej
Zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia i UTW zapraszamy na naszą stronę internetową
www.naszpowiat.eu.

V. Zajęcia dla słuchaczy UTW:
2012 r.:
 Zajęcia nauki języka angielskiego prowadziła p. Aleksandra Cyganek - Klimczak
 Zajęcia nauki obsługi komputera prowadziły: p. Katarzyna Kawecka oraz p. Ewa Kowalczyk
2013 r.:
 Zajęcia nauki języka angielskiego – prowadziła p. Aleksandra Cyganek-Klimczak
 Zajęcia nauki języka angielskiego – prowadziła p. Agnieszka Dmowska
2014 – 2019 r.:
 Zajęcia rekreacyjne (aerobic) - prowadziła p. Małgorzata Stawińska
 Zajęcia nauki języka angielskiego – prowadziły: p. Maria Nockowska, p. Agnieszka Dmowska ,
p. Lidia Jakubowska i p. Małgorzata Sikora.
 Zajęcia nauki obsługi komputera – prowadziła p. Katarzyna Kawecka
 Zajęcia nauki pływania z instruktorem ( basen w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach) –
od listopada 2014 do grudnia 2016 r.
 Zajęcia taneczne – prowadził p. Paweł Zybała
Zajęcia rozpoczynały się w październiku, a kończyły w czerwcu ( przerwa wakacyjna).

VI. Projekty zrealizowane :
W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia zrealizował 30 projektów.
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1) Przygotowanie i realizacja I Powiatowej Konferencji „Powstrzymać przemoc domową”.
Realizacja w okresie od 27.02.2012 do 28.04.2012 r. Koszt całkowity - 7400,00 zł, z dotacji
powiatu 3700,00zł.
2) Stowarzyszenie wzięło udział w I edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013 Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, projekt „Edukacja w wieku 60+”. Wartość projektu : 30468 zł / wartość
dotacji 26 tys. zł/ . Okres realizacji od października 2012 do czerwca 2013 roku, brało udział 50
słuchaczy UTW.
3) W dniu 17 kwietnia 2013 r. realizacja II Konferencji „Powstrzymać przemoc domową”.
W ramach powiatowej dotacji na realizację konferencji pozyskano kwotę 1500 zł. Finansowy
wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 200 zł.
4) Od listopada 2013r. do grudnia 2013 r. realizowano projekt ,,Aktywny Senior” współfinansowany
przez MPiPS w ramach Rządowego programu ASOS. W projekcie uczestniczyło 52
beneficjentów. Kwota dotacji 20 tys. zł, wykonanie 20 965 zł, wkład własny 965 zł.
5) Realizacja III Powiatowej Konferencji - „Przemoc jako zjawisko społeczne”. Zadanie
zrealizowane 15 kwietnia 2014 r.; koszt całkowity 4 320 zł.
6) Realizacja oferty z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji w formie wycieczki dla 50 osób
pod nazwą „Spotkanie z Łodzią” - zrealizowane w dniu 13 maja 2014 r., koszt całkowity 4230 zł.
7) Realizacja działania z zakresu pomocy społecznej - „Wybrane zagadnienia psychiatrii dziecięcej i
młodzieżowej” w okresie od 23.03.2015 r. do 30.09.2015 r./ dwa spotkania : jedno w kwietniu,
drugie we wrześniu /, wartość zadania 4700 zł, z dotacji powiatowej 2650 zł.
8) Realizacja zadania pod nazwą „Studenci 50+'' w okresie od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r.
Wartość zadania 7 tys. zł , z tego kwota dotacji 5 tys. zł .
9) Organizacja „VI Maratonu Rowerowego przez Ziemię Brzezińską na Syberię” – w czerwiec 2016
10) „Traktem, duktem, polną drogą... po historycznej Ziemi Brzezińskiej”- organizacja trzydniowej
wycieczki w dniach 21-23 czerwiec 2016 r.
11) „Zorganizowanie pobytu na terenie powiatu brzezińskiego dla delegacji międzynarodowych
W ramach Światowych Dni Młodzieży w programie Busola Wartości i Uczczenie 1050.
Rocznicy Chrztu Polski” - lipiec 2016 r.
12) „Organizacja XI Zlotu Motocyklistów w Powiecie Brzezińskim” - lipiec 2016 r.
13) Przygotowanie „VIII Powiatowego Konkursu Orki” - 10.09.2016 r.
14) Realizacja zadania -„Oprawa artystyczna i prowadzenie Dożynek Gminno -Powiatowych w
Dąbrówce Dużej”- 11.09.2016 r.
15) Przygotowanie „ Koncertu z okazji Święta Niepodległości w 1050. rocznicę Chrztu Polski” –
11 listopada 2016 r.
16) Realizacja oferty pod nazwą „Koncert muzyki dawnej na inaugurację 685-lecia Kasztelanii

Brzezińskiej” – styczeń 2017 r.
17) „Szlakiem architektury drewnianej – Łódzkie 2017” - organizacja trzydniowej wycieczki dla
słuchaczy UTW w czerwcu 2017 r.
18) Organizacja „Zlotu Motocyklistów w Powiecie Brzezińskim” – lipiec 2017 r.
19) Przygotowanie „IX Powiatowego Konkurs Orki” – wrzesień 2017 r.
20) „Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na UTW Powiatu Brzezińskiego – październik 2017.
21) „VII Maraton Rowerowy przez Ziemię Brzezińską na Syberię” – październik 2017 r.
22) Powiatowe Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości” – listopad 2017 r.
23) Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w 2018 r. uczestniczyło
w projekcie „Senior w zagrożeniu” realizowanym przez Uniwersytet Łódzki w ramach programu
„Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, ustanowionego i finansowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu od maja do grudnia 2018 r. odbywały się
zajęcia i wykłady, zorganizowano trzy wycieczki tj. do Spały, do Bełchatowa i Uniejowa.
24) Organizacja „VIII Maratonu Rowerowego przez Ziemię Brzezińską na Syberię” – 19 maja 2018 r.
25) Realizacja oferty „Dzień Matki Ojczyzny” – 26 maja 2018 r.
26) Organizacja „X Powiatowego Konkursu Orki” – wrzesień 2018 r.
27) Udział w odsłonięciu tablicy „W hołdzie twórcom odrodzonej Ojczyzny” w ramach Powiatowych
Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – 11 listopada 2018 r.
28) Udział w realizacji „XVII Spotkania Noworocznego – styczeń 2019 r.
29) Spartakiada „7 Powiatów” – realizacja od maja do czerwca 2019 r.- oferta współfinansowana
przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie ,,Nasz Powiat''.
30) „Opera daje Powera” – oferta współfinansowana przez Zarząd Województwa Łódzkiego,
Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie ,,Nasz Powiat'', realizowana w okresie od maja do
listopada 2019 r.
W realizację projektów aktywnie włączali się jako wolontariusze członkowie Stowarzyszenia, uczniowie
jak i nauczyciele ZSP w Brzezinach.
14. Działalność gospodarcza
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
15. Środki trwałe
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.
13

16. Wynagrodzenie Zarządu
Zarząd pełni swoje funkcje na zasadach wolontariatu.
17. Struktura zatrudnienia
Stowarzyszenie nie zatrudnia nikogo na stałe.

W imieniu Zarządu – Jolanta Wojciechowska

Brzeziny, dnia 30.06.2019 r.

