
Sprawozdanie  merytoryczne  z  działalności  Towarzystwa  Oświatowego  Ziemi
Dzierżoniowskiej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Towarzystwo  Oświatowe  Ziemi  Dzierżoniowskiej  z  siedzibą  w  Dzierżoniowie  przy  ulicy
Świdnickiej 38, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 29 września 2004 roku, numer KRS
0000217528, o statystycznym numerze identyfikacyjnym w systemie REGON 891548 067, NIP
882  19  57 973,  w  roku  2015  kontynuowało  dotychczasową  działalność.  Naszym  celem  było
wyzwalanie  i  wspieranie  inicjatyw  społecznych  zmierzających  do  wzbogacenia  możliwości
edukacji dorosłych oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego.

W roku 2015 zrealizowano sześć projektów, które zostały dofinansowane przez Gminę Miejską
Dzierżoniów  i  Powiat  Dzierżoniowski  w  ramach  Programów  współpracy  samorządów
terytorialnych z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku. Były to n/w projekty : 
• Książka moim przewodnikiem
• Popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i wartościowego trybu życia wśród 
mieszkańców Dzierżoniowa w 2015 roku 
• Kierunek – zdrowie!
• Poznajemy nie tylko Dolny Śląsk
• Spacerkiem po powiecie
• Wspieranie  działań  na  rzecz  osób  w  wieku  emerytalnym  poprzez  organizowanie  zajęć
edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych dla seniorów z Dzierżoniowa w 2015 roku

Łączne dofinansowanie projektów wyniosło 16 160 zł, a całkowite koszty to 57 025,68 zł.
Gmina  miejska  Dzierżoniów  dofinansowała  dwa  projekty  w  kwocie  8860  zł,  a  Powiat
Dzierżoniowski cztery w kwocie 7300 zł. Udział w działalności Towarzystwa wzięło ponad 4300
beneficjentów.

1. Projekt „Popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania 
i wartościowego trybu życia wśród mieszkańców Dzierżoniowa w 2015 roku” był dofinansowany 
przez Gminę Miejską Dzierżoniów w kwocie 5000 zł (23,8% ). Cały projekt zamknął się kwotą 20 
987,33 zł. W sumie w projekcie wzięło udział ponad 1120 beneficjentów. Realizowany był on w 18 
blokach tematycznych. 
Zrealizowano następujące tematy:

• Sypiając z wrogiem. 
• Kobiety czytają. Od modlitewnika do... pierwszych książek dostępnych kobietom, co czytały 

nasze prababki, kobiece postaci literackie … i dlaczego? 
• Madonny kresowe. 
• Wykluczenie informacyjne- co to znaczy? 
• Dolny Śląsk w średniowieczu – między Piastami, Przemyślidami a Cesarstwem. 
• Niezwykły człowiek – pasje Tadeusza Kantora. 
• Podhajce - małe miasteczko kresowe.
• Nieproszeni goście naszych pupili - dlaczego powinniśmy się ich obawiać?
• Historia Kościoła Otyńskiego. 
• Fenomen literatury popularnej – recenzenci krytykują, czytelnicy kochają.
• Płynne złoto kresowe. 
• Niezwykły Polak – Jan Potocki. 
• W starym kinie nikt już nie gra. Wielkie gwiazdy przedwojennego kina.
• Czy media kształtują postawy patriotyczne? Dlaczego lubimy złe wiadomości? 
• Historia przemysłu na ziemi dzierżoniowskiej. 
• Niezwykły Polak – Wojciech Kilar. 



• Laureaci i nominowani do nagrody Nike w 2015 roku. 
• Życie i twórczość Jana Długosza.

Tematy przygotowali i przedstawili: Jolanta Maniecka, Barbara Rymarska, Krystyna 
Czekaj, dr Anna Grużlewska, Janusz Maniecki, Krystyna Pawełek, Gabriel Oracz, Izabela Mizera, 
Helena Chojnacka-Małecka, Barbara Lemańska, Janina Weretka-Piechowiak, Edward Bień, dr 
Beata Hebzda-Sołogub, Tomasz Kuriata, dr Rafał Brzeziński, Zofia Mirek.
W  ramach  projektu  zobaczyliśmy  spektakle  operowe:  Falstaff,  Latający  Holender,  Łucja  
z Lammermooru oraz wysłuchaliśmy koncertu muzycznego w Narodowym Forum Muzyki. 

2. Projekt:  Wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizowanie
zajęć  edukacyjnych,  kulturalnych  i  rekreacyjnych  dla  seniorów  
z  Dzierżoniowa  w  2015  roku  dofinansowany  był  w  kwocie  3860  zł.  Ogólny  koszt  projektu
zamknął się kwotą 6250 zł. Wzięło w nim udział  ponad 280 beneficjentów.  W ramach projektu
zorganizowaliśmy  wyjazdy  do:  Lubiąża,  Krzeszowa,  Kamieńca  Ząbkowickiego,  do  Muzeum
Narodowego  we Wrocławiu, w których mieliśmy lekcje muzealne: „Arcydzieła sztuki japońskiej w
kolekcjach  polskich”,  „Kody  pamięci.  Ikonografia  Śląska  w  grafice  
i  rysunku  od  XVIII  do  początku  XX  wieku”  oraz  zwiedziliśmy  Muzeum  Poczty 
i  Telekomunikacji z przewodnikami.  We współpracy z  Miejsko-Powiatową Biblioteką  Publiczną
zorganizowaliśmy wykład dr Małgorzaty Różewicz pt. „Dolny Śląsk – spóźniona miłość Tadeusza
Różewicza”.

 
Projekt  Książka  moim  przewodnikiem  dofinansowany  był  przez  Powiat  Dzierżoniowski  w
kwocie  2900 zł.  Ogólny  koszt  projektu  zamknął  się  kwotą  10  377,81  zł.  Realizowany  był  w
partnerstwie z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w
Dzierżoniowie,  Rynek 2.  Biblioteka użyczała  pomieszczeń i  gościnnie przyjmowała  nas w dwa
czwartki miesiąca. W projekcie wzięło udział ponad 1060 beneficjentów. W sumie zorganizowano
22  spotkania,  w  tym  dwa  spotkania  autorskie  
z lokalnymi twórcami: Krystyną Patrzykąt i Zygmuntem Iwaszkiewiczem oraz tematyczne: 
 

• Zabytki w kraju fado i porto. 
• Niezwykły człowiek- pasje Waldemara Łysiaka. 
• Historia i muzyka. 
• Architektura – na przestrzeni wieków – Muzeum Architektury lekcja muzealna we 

Wrocławiu. 
• Kobiety w sagach skandynawskich. 
• Niemiecki romatyzm w poezji i w muzyce. 
• Awantura o Konopnicką. 
• Poezja między piosenką a modlitwą. 
• Jak patrzeć na obraz. 
• Pomniki na chwałę i dla uciechy. 
• Klimaty greckie w literaturze. 
• Udręka i miłość – życie Lwa Tołstoja. 
• Jak literatura bawi się literaturą, pastisz, parodia, trawestacja. 
• Och!Machu Picchu i inne atrakcje Peru. 
• Jaskinia zapomnianych snów. 
• Człowiek wobec mitów. 
• Psy szczekają , karawana idzie …., a my się śmiejemy. O tym, co śmieszyło lub śmieszy. 
• „Kochałam cię zawsze i kocham...”- niezwykła biografia A. Iwaszkiewicz, żony pisarza. 
• Historie niebanalne – o pisarzach, którzy pisali dla dzieci.
• Teatr publiczny w Polsce. 



• Święta Bożego Narodzenia w sztuce.
 Wykłady przygotowali i wygłosili: Janina Weretka-Piechowiak, Brygida Martychowiec, dr Jakub 
Morawiec, Alicja Biaduń, Monika Kupis, Jolanta Maniecka, Maria Tyws, Barbara Rymarska, Marcelina 
Słomian, Janusz Maniecki.

Projekt pt „ Kierunek – zdrowie! ” promujący zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu, 
dofinansowany był przez Powiat Dzierżoniowski w kwocie 1400 zł, co stanowiło 27,5 % wszystkich 
kosztów projektu - 5085,79 zł. Uczestniczyło w nim ponad 520 beneficjentów i został zrealizowany w 
dziesięciu blokach tematycznych: 

• Skąd wiemy co jest dobre? 
• Kierunek zdrowie – uczymy się czytać etykiety. 
• Życie z cukrzycą. 
• Nic nie muszę – wszystko mogę. 
• Uciążliwa astma.
• Zdrowy styl życia a sprawność naszego organizmu – powiązanie z układem trawiennym, 

nerwowym, kostnym. 
• Gdy zostajemy sami... . Porozmawiaj ze sobą. 
• Zapobiegajmy infekcjom dróg oddechowych. 
• Emocje – serce a rozum.

 Prowadzili je lekarze, psychologowie, dietetyk, którzy również odpowiadali na wiele pytań uczestników. 
Byli to: Ewa Starzycka, Monika Wilkos, Danuta Powierza, Maria Ząbek, Anna Salij-Szyszka.

Poza projektem wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet „Amazonki” zorganizowaliśmy seminarium 
„Profilaktyka raka piersi i szyjki macicy oraz płuc”. Temat został omówiony przez dr Agnieszkę 
Ignatowicz-Pacyna z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. 

Projekt „ Poznajemy, nie tylko Dolny Śląsk ” był dofinansowany przez Powiat Dzierżoniowski kwocie 
2200 zł, co stanowiło 21,0 % kosztów ogółem, które wyniosły 10 465,17 zł. W ramach jego realizacji 
zorganizowano następujące wycieczki do Wałbrzycha, Głogowa, Kletna, na Górę św. Anny, do Środy 
Śląskiej oraz do Oławy. Uczestniczyło w nich ok. 300 beneficjentów.

Poza programem przez dwa dni zwiedzaliśmy Poznań i okolicę. Zamek Frydlant 
w Czechach cieszył się takim powodzeniem, że zorganizowano wyjazd w dwóch terminach. Byliśmy na 9-
dniowej objazdowej wycieczce po Grecji. Koszty wyjazdów poza projektem pokryli sami uczestnicy( 180 
osób). 

Projekt Spacerkiem po powiecie był dofinansowany przez Powiat Dzierżoniowski 
w kwocie 800 zł, co stanowiło 20,7 % kosztów ogółem, które wyniosły 3 859,58 zł. 

W ramach realizacji projektu zorganizowano następujące spacery:* Dzierżoniowie,* Pieszycach, * 
Jodłowniku – Ostroszowicach – Kietlicach – Owieśnie, * Bielawie, * Niemczy, * Sieniawce – Słupicy – 
Jaźwinie, * Piławie Górnej,* Stoszowie – Olesznej – Łagiewnikach. W sumie w projekcie wzięło udział 
ponad 200 beneficjentów. 

Uczestniczyliśmy w trzecich Prezentacjach Organizacji Pozarządowych w powiecie, które 
zorganizowało Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. 

Zarząd TOZD informował na bieżąco w lokalnych mediach o swojej działalności: 
• w Tygodniku Dzierżoniowskim, 
• na portalu internetowym Doba.pl,
• w Radiu Zet-Gold,
• poprzez rozdawanie informacji pisemnej o spotkaniach bezpośrednio mieszkańcom powiatu,



• na  swojej  stronie  internetowej  www.tozd.dzierzoniow  .pl,  w zakładce  wydarzenia  są  krótkie
opisy każdej imprezy a w galerii zamieszczono zdjęcia, które są ich dokumentacją fotograficzną, 
• uczestnicy wykonywaną przez siebie dokumentację z wycieczek moga zamieszczać na naszej
stronie www.tozd.dzierzoniow.pl.

Działalność  TOZD  opisywana  jest  w  kronice,  którą  od  kilku  lat  prowadzi  Beata  Pielka.
Administratorem strony internetowej jest Barbara Lemańska. Strona prowadzona jest na bieżąco.
W 2015 roku Towarzystwo współpracowało ze: Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta 
Dzierżoniowa, Biblioteką Miejsko-Powiatową w Dzierżoniowie, Dzierżoniowskim Ośrodkiem 
Kultury, Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie, Stowarzyszeniem Kobiet AMAZONKI, 
Stowarzyszeniem Kresowian w Dzierżoniowie, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej, 
lokalnymi mediami. 

W 2015 roku odbyło się jedno Walne Zebranie Członków, które podjęło 5 uchwał. Zarząd odbył 14 
posiedzeń, podjął 11 uchwał, które dotyczyły przyjęcia w poczet członków TOZD 15 osób oraz 
skreślenia 4 osób z listy członków z powodu zgonu (2 osoby) lub rezygnacji. 

Towarzystwo nie prowadziło odpłatnych świadczeń ani działalności gospodarczej. Roczne 
sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2015 przy założeniu kontynuowania 
działalności przez stowarzyszenie. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie
zagrożeń dla naszej działalności.

Łączny przychód Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej za 2015 rok wyniósł 
55 693,21 zł. W tym:
 składki członkowskie – 5 173,00 zł
 darowizny – 27 136,11 zł
 dotacje – 16 160,00 zł z czego dotacja
 Gminy Miejskiej Dzierżoniowa – 8860 zł
 Powiatu Dzierżoniowskiego – 7 300 zł 
 1% od członków i sympatyków – 7224,10 zł

Towarzystwo nie zatrudniało osób, działalność prowadzona była społecznie przez członków 
Towarzystwa oraz wiele innych osób. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostały na 
realizację zadań zleconych zgodnych ze statutem Towarzystwa.

W tym okresie koszty związane z działalnością statutową wyniosły łącznie 53 270,05 zł 
w tym na :
• wynajem transportu – 13 835,19 zł
• zakup biletów – 17 221,00 zł
• wynajem sali – 3394,00 zł
•  usługę gastronomiczną – 1780,00 zł
• wykładowców - 9 500,00 zł
• materiały/catering – 3 428,81 zł
• materiały – 1164,66 zł
• promocja – 2141,21 zł
 

Po zbilansowaniu uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów Towarzystwo 
Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej uzyskało dodatni wynik finansowy na działalności statutowej 
w kwocie – 2 423,16 zł. Uwzględniając koszty administracyjne, które za rok 2015 wyniosły 
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636,20 zł (w tym opłaty pocztowe – 9,70 zł, bankowe – 626,50 zł) uzyskano dodatni wynik 
finansowy na całokształcie działalności 1 786,96 złotych.
TOZD nie udzielało pożyczek pieniężnych, nie ma też środków na lokatach terminowych.
Środki ulokowane są na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym oddział 
w Dzierżoniowie. Ich stan na 31.12.2015 roku wynosił 4 707,09 zł. 
Środki pieniężne w kasie po dokonanej inwentaryzacji wyniosły 936,77 zł.
Nie nabyto obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.
Nie nabyto też nieruchomości ani środków trwałych.

Stowarzyszenie złożyło w Urzędzie Skarbowym w Dzierżoniowie PIT-8AR – deklarację roczną o 
zryczałtowanym podatku dochodowym oraz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8. 

Otrzymane dotacje zostały rozliczone w terminie i zgodnie z przepisami z Urzędem Miasta 
Dzierżoniowa oraz ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie. 

Zarząd pracował do Walnego Zebrania Członków w składzie :
Halina Pezowicz – prezes, 
Zofia Mirek – wiceprezes, 
Barbara Baranowska – skarbnik, 
Beata Pielka – sekretarz.
Po 19 marca funkcję skarbnika przejęła Helena Niewiadomska, pozostałe osoby bez zmian.
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej też uległ zmianie i od 19.03.2015 r, komisja pracuje w 
składzie:
Lucyna Bajsarowicz – przewodnicząca komisji, 
Danuta Powierza – członek komisji,
Piotra Wiśniowskiego – członka komisji zastąpiła Maria Zarzycka-Chołody.
Stowarzyszenie na 31.12.2015 roku liczyło 91 członków.
Działalność merytoryczna i finansowa Zarządu w ciągu 2015 roku była kontrolowana przez 
Komisję Rewizyjną oraz Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 
w związku z realizacją zadania publicznego gminy powierzonego do wykonania przez 
Towarzystwo. Kontrole zostały zakończone pozytywnie, bez uwag i wniosków.

Zarząd Towarzystwa uważa, że oferta TOZD wypełnia lukę edukacyjną, trafiając 
w zapotrzebowanie ludzi w różnym wieku. Swoją dwunastoletnią działalnością zaznaczyło wyraźną
obecność w lokalnym środowisku. Daje nam to poczucie satysfakcji i dumy i stanowi zachętę do 
dalszej pracy. Mamy satysfakcję, że tworzymy Uniwersytet Wszystkich Wieków.

Sporządziła 
Zofia Mirek


