
Sprawozdanie z Pracy Zarządu Stowarzyszenia „Jędrzejowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku” za rok 2018 

 

Szanowni Państwo 

 

 Na przestrzeni 2018 roku Zarząd pracował w poniższym składzie: 
1. Anna Pańtak- Prezes Zarządu, 
2. Bogusława Mazur- V- ce Prezes Zarządu, 
3. Andrzej Ślizowski- V- ce Prezes Zarządu, 
4. Krystyna Skowronek- Sekretarz, 
5. Barbara Rzymkiewicz- Skarbnik od 30.06.2017 r. do 01.07.2018 r., 

obecnie Członek Zarządu, 
6. Zdzisława Olesińska- Członek Zarządu od 30.06.2017 r. do 01.07.2018 

r., obecnie Skarbnik, 
7. Leszek Kapcia-  Członek Zarządu, 
8. Marianna Rosół-  Członek Zarządu, 
9. Stanisława Wydrych-  Członek Zarządu, 
10. Józef Lasek-  Członek Zarządu do 30.03.2018 r., 
11. Bogusława Wypych-  Członek Zarządu od 14.04.2018 r. 

 

 Zarząd wykonywał swoje obowiązki zgodnie ze Statutem 
Stowarzyszenia oraz ustaleniami przyjętymi na pierwszym posiedzeniu 
Nowego Zarządu, tj. w dniu 06.07.2017 r., na którym ustalono, że: 

– Prezes Zarządu odpowiada za całokształt pracy Zarządu i reprezentuje 
Stowarzyszenie JUTW, 

– V- ce Prezes Zarządu, Bogusława Mazur odpowiada za sprawy 
finansowe, pozyskiwanie środków, 

– V- ce Prezes Zarządu, Andrzej Ślizowski- kultura fizyczna i sport oraz 
nawiązywanie kontaktów zewnętrznych, 

– Sekretarz, Krystyna Skowronek- sprawy organizacyjno- biuurowe, 
gromadzenie akt związanych z działalnością Stowarzyszenia, 
ewidencja członków, RODO, Wolontariat, 

– Skarbnicy, Barbara Rzymkiewicz i Zdzisława Olesińska- prowadzenie 
dokumentacji kasowej, przyjmowanie opłat wpłacanych gotówką, 
bieżąca współpraca z osobą prowadzącą księgowość Stowarzyszenia. 
Obecnie funkcję tę pełni Pani Monika Pater, 

– Pozostali członkowie Zarządu mają przypisane sprawy związane z 
opieką i prowadzeniem Sekcji Kulturalnych, Turystycznych, spraw 
Skarg i Wniosków, kontakty zewnętrzne m. in. związane z mediami, 
instytucjami współpracującymi, zawieranie umów o współpracy. O 
pracy tych osób 



powiem w dalszej części. 
Praca Zarządu na przestrzeni 2018 r. przedstawiała się następująco: 
Posiedzenie 17.01.2018 r.: tematy: 
1. Omówienie wykonania zadań przyjętych do realizacji na posiedzeniu 
Zarządu w dniu 6.07.2017 r., 
a) realizacja programu wykładów w I semestrze 2017/2018, 
b) prowadzenie rejestru Uwag i Wniosków, 
c) rozeznanie w możliwościach zabiegania o Fundusze Unijne, 
2. Przygotowania do II semestru roku 2017/2018, plany zajęć, plany 
wyjazdów turystycznych, 
Wstępny zarys przygotowań do organizacji obchodów 5- lecia JUTW, 
ustalenie terminu obchodów. 
 

 20.02.2018 r.- posiedzenie Rady Programowej, zatwierdzającej 
przedstawiony na II semestr 2017/2018 plan zajęć. 

 

 Posiedzenie 14.03.2018 r.: tematy: 
 1.Przyjęcie przez Zarząd realizowanego programu zajęć 
zaakceptowanego  przez Radę Programową, 
 2. Powołanie spośród członków Stowarzyszenia 5- osobowego 
zespołu, który  będzie się zajmował planowaniem, organizacją i realizacją 
imprez  kulturalnych oraz wyjazdów krajoznawczych i poza granice 
kraju, 
 3. Przypisanie członkom Zarządu pisania wniosków o przyznanie 
Grantów-  Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, ASOS- ocena szans 
na ich  pozyskanie, 
 4. Powołanie z członków Zarządu 3- osobowej grupy, która przygotuje 
zarys  projektu programu obchodów 5- lecia JUTW. 
  

 Posiedzenie 17.04.2018 r.: tematy: 
 1. Informacja dotycząca wniosków o Granty złożonych do Urzędu 
 Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego i ASOS, 
 2. Informacja dotycząca zawartego porozumienia o współpracy z 
 Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Busku Zdroju i Ostrowcu 
 Świętokrzyskim, 
 3. Przygotowania do Zebrania Sprawozdawczego. Termin Zebrania 
 13.06.2018 r., kompletowanie materiałów, 
 4. Uzupełnienie składu Zarządu w związku z rezygnacją Pana Józefa 
Laska.  Rezygnacja z dniem 14.03.2018 r.- zły stan zdrowia. 
 

 

 



 Posiedzenie 04.06.2018 r.: tematy: 
1. Informacja dotycząca wyjazdu zawodników na Olimpiadę „Seniorzy na 

start” w Łazach, 
2. Omówienie spotkania ze Starostą Jędrzejowskim, 
3. Wstępne sprawdzenie materiałów na zebranie Sprawozdawcze, 

 

 Posiedzenie 11.06.2018 r.: tematy: 
1. Zatwierdzenie materiałów na zebranie sprawozdawcze: 

- sprawozdanie z Pracy Zarządu za 2017 r., 
-  sprawozdanie Finansowe za 2017 r., 
-  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r. 

2. Uzgodnienie spotkania Wolontariatu JUTW Jędrzejów z Wolontariatem 
Starachowice, który przyjął nasze zaproszenie. Proponowany termin 4 
lipca 2018 r. 

 

13.06.2018 r. Zebranie Sprawozdawcze 

 

 Posiedzenie 17.07.2018 r.: tematy: 
1. Wstępne omówienie scenariusza obchodów 5- lecia JUTW, które 

zostanie połączone z Inauguracją Roku Akademickiego, termin 
21.09.2018 r. Przebieg: 

- multimedialna prezentacja dotychczasowej pracy i osiągnięć JUTW, 
- podziękowania za współpracę- wykładowcom, przedstawicielom 
Samorządu, Radzie Programowej, byłemu Przewodniczącemu, byłemu 
Zarządowi. Wręczenie Statuetek i Dyplomów, 
- wykład Inauguracyjny prof. dr hab. Zbigniew Makieła, 
- występy artystyczne- PARADA i Pani Barbara Zawodnik, 
- spotkanie integracyjne, 

2. Zmiana na stanowisku Skarbnika, komisyjne przekazanie 
dokumentacji, 

3. Omówienie obowiązku przeprowadzenia szkolenia Zarządu w związku 
z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO. 
Wytypowanie osoby, która przeprowadzi szkolenie. 

 

 Posiedzenie 20.08.2018 r.: tematy: 
1. Szkolenie Zarządu RODO- szkolący: Sławomir Kuśmirek. Sporządzenie 

przynależnej dokumentacji, 
2. Realizacja przygotowań do Jubileuszu 5- lecia: 

- przedstawienie prezentacji multimedialnej, 
- dokonanie wszelakich uzgodnień związanych z poszczególnymi punktami 
scenariusza imprezy. 
 Posiedzenie 18.09.2018 r.: tematy: 



1. Ostateczne zatwierdzenie materiałów na uroczystość w dniu 
21.09.2018 r., 

2. Podział zadań i obowiązków między członków Zarządu. 
 

 21.09.2018 r.- Obchody 5- lecia JUTW 

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 

 Wykład Inauguracyjny na temat: „Uniwersytet Jagielloński w stuleciu 
Niepodległej Polski”, wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Makieła, 
reprezentujący Uniwersytet Jagielloński. 
 

 Posiedzenie 28.09.2018 r.: tematy: 
1. Podsumowanie przebiegu obchodów pod nazwą „5- lecie JUTW” 

- ocena pracy Uniwersytetu na podstawie przeprowadzonej i nagranej na 
filmikach sondy, wypowiedzi przedstawicieli organów samorządowych, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów, dzieci z 
przedszkola  „Bajkowa Ciuchcia”. 
 

 Posiedzenie 02.11.2018 r.:  tematy: 
1. Realizacja zadań wyznaczonych na m-c październik 2018 r.: 

- deklaracje członkowskie- odnowa, 
- realizacja opłaty czesnego za I semestr roku akademickiego 2018/2019, 
zaległości w opłatach za II semestr roku 2017/2018, 
- realizacja kalendarza imprez, 

2. Przypisanie do wykonania przez członków zadań zaplanowanych do 
końca roku 2018: 

- przygotowanie spotkań, 
- rozliczenie projektu zgodnie z umową z LGD. 
 

  Jak przedstawiłam, Zarząd na przestrzeni 2018 roku odbył 10 
Protokółowanych posiedzeń oraz 2 Protokółowane spotkania, tj: Walne 
Zebranie Członków i Rada Programowa. Frekwencja na posiedzeniach 
Zarządu wyniosła 

92 %, za co wszystkim członkom Zarządu serdecznie dziękuję, bo to 
przecież od nich zależała sprawna realizacja całego zakładanego Planu Pracy. 
To ich czas 

i energia poświęcona dla dobra nas wszystkich, a trzeba zaznaczyć, że był to 
rok szczególny. Chcieliśmy zaznaczyć i uświetnić nasz Jubileusz 5- lecia. 
Można powiedzieć, że rzuciliśmy się na głęboką wodę opowiadając o naszej 
pracy 

i osiągnięciach szerokiemu ogółowi. Chcieliśmy pokazać, że wiele się u nas 
dzieje. Przetarliśmy szlak, działamy w interesie seniorów, chcieliśmy 
zaistnieć i przekonać władze samorządowe, że warto wspomagać działania 



seniorów, a oni odpłacą się propagując swoją Ziemię Jędrzejowską i 
integrując miejscowe społeczeństwo senioralne. 
 Jak wspominałam Zarząd przygotowywał Plany Wykładów, natomiast 
Prezes Zarządu pozyskiwał wykładowców, prelegentów prowadzących 
zajęcia. Trzeba stwierdzić z ogromną przyjemnością, że wszyscy 
wykładowcy, którzy nas zaszczycają wykładami, robią to jak Państwo wiecie, 
nieodpłatnie. Nigdy nie odpowiadają negatywnie na nasze sugestie. 
 Przypomnę Państwu jak na przestrzeni 2018 roku przebiegały 
wykłady, kto je prowadził, jaka była frekwencja. 
Otóż wykładów w ciągu roku 2018 było 30, prowadziło je 21 wykładowców, 
uczestniczyło w nich 2188 osób, co stanowi średnio 73 osoby na wykładzie. 
 Dziękujemy Państwu za taką obecność. 
 Teraz przypomnę naszych wykładowców, ilość wykładów przez nich 
przeprowadzonych i ilość osób ich słuchających. 
 

Lp. Wykładowca Temat wykładu Ilość 

Wykła
d 

Słuchac
z 

1.  prof. dr hab.  

Zbigniew Makieła 

Gospodarka regionalna 2 169 

2.  prof. dr hab.  

Zbigniew Makieła 

Wykład Inauguracyjny: 
Uniwersytet Jagielloński w 
stuleciu Niepodległej Polski 

1 90 

3.  mgr Marcin Piszczek Historia Ziemi Jędrzejowskiej 3 221 

4.  o. dr hab.  

Jan Strumiłowski 
Sztuka Baroku 1 91 

5.  dr Rozalia Ligus Socjologia, życie i jego okresy 3 198 

6.  mgr Bogusława 
Wypych 

Fundusze Europejskie 1 96 

7.  mgr Bernard Suchmiel Kształtowanie się 
katolicyzmu w Polsce 

1 88 

8.  mgr Jan Przypkowski  Muzeum- Starodruki 1 83 

9.  asp. Michał Kowalczyk Współpraca z Policją 3 227 

10.  prof. Michał 
Baczkowski 

I Wojna Światowa 1 68 

11.  dr Stefan Hatys Bałkany 1 68 

12.  dr Grzegorz Gałuszka Zdrowie i rehabilitacja 1 71 



13.  o. Jakub Historia Archiopactwa 
Cystersów w Jędrzejowie 

1 56 

14.  prof. Agata Chabior Geriatria 1 57 

15.  mgr Władysław 
Blicharski 

Armia Halera 1 73 

16.  mgr Anna Gołdyn Cukrzyca 1 90 

17.  mgr Jerzy Pyrek Urząd Marszałkowski dla 
Seniora 

1 80 

18.  mgr Halina Cecot Onkologia na rzecz kobiet 1 77 

19.  prof. Tomasz Kargol Lwów w literaturze 1 69 

20.  Rzecznik Praw 
Konsumenta 

Prawo na codzień 1 39 

21.  mgr Edmund 
Kaczmarek 

Powiat- problemy i 
osiągnięcia  

1 39 

Razem 28 2050 

Film- Kino Stara Baśń. Kiedy słońce było 
Bogiem 

1 70 

Konferencja Rocznica przybycia bł. 
Wincentego Kadłubka 

1 68 

Średnio 73 osoby 30 2188 

 

 Oprócz wykładów prowadzone były także inne zajęcia dydaktyczne na 
których słuchacze realizowali swoje zainteresowania: 

  Warsztaty tematyczne 

 W miesiącu październiku i listopadzie 2018 roku, w poniedziałki i 
wtorki trwały kursy: komputerowy, kulinarny i fotograficzny 
zorganizowane przez ZDZ Jędrzejów. Uczestniczyło w nich 33 słuchaczy. 
  W ramach warsztatów tematycznych działa Grupa Literacka- są to 
spotkania autorskie z osobami, które są ambasadorami Ziemi 
Jędrzejowskiej, propagujących jej historię, szczególne wydarzenia, własne 
życiorysy wplecione w nasz krajobraz w poezji i prozie. Ci wykładowcy, 
często byli podróżnikami i dzielili się swoja rozległą wiedzą i 
doświadczeniami zdobytymi podczas licznych podróży. Miejscem spotkań 
jest Biblioteka Miejska w Jędrzejowie. Liderem Grupy jest Pani Stanisława 
Wydrych. W roku 2018 spotkań odbyło się 4 przy frekwencji od 20 do 25 
osób. 
 



  Seminaria i Wolontariat 

 Działalność Grupy Wolontariatu JUTW na przestrzeni 2018 roku. 
Do Sekcji zadeklarowało udział 17 słuchaczy. Przewodzi Grupie Lider, Pani 
Krystyna Skowronek. 
W roku 2018 Grupa zrealizowała działania: 

– Podsumowano Projekt „UTW dla społeczności”, „Nordic Walking dla 
Seniorów- wyrusz z nami”, na finałowym Zjeździe w Warszawie, 

– także w Warszawie „Trójka inicjatywna” przedstawiła prezentację na 
IV edycji, a następnie prezentacja była przedstawiona dla naszych 
słuchaczy, 

– kontynuacją był Nordic Walking z chętnymi mieszkańcami Jędrzejowa 
zgodnie z przyjętym harmonogramem zapisanym w Projekcie, 

– integracja międzypokoleniowa- współpraca z przedszkolem Nr 2 
„Bajkowa Ciuchcia”, 

– powołano zespół do opracowania projektu „Gimnastyka umysłu- 
ćwicz pamięć”, 

– rozpowszechniano i rozprowadzano „Koperty Życia” wśród seniorów 
naszej Gminy, 

– zorganizowano VI Marsz „Nordic Walking” Studentów 2018, w 
ramach Ogólnopolskiej Akcji Seniorów organizowanej przez UTW 
Wejherowo, 

– organizowano „wypady do kina”, 
– zorganizowano kwestę na cmentarzu. 

  Średnio w 2018 roku w Seminariach uczestniczyło 17 
wolontariuszy plus goście zapraszani. 
 

  Lektoraty: 
 Na przestrzeni 3- ech miesięcy 2018 r., tj. do 31.03.2018 r. realizowana 
była druga część projektu „Język obcy nie będzie nam obcy”, w ramach 
którego przeprowadzono 50 godzin, dla 15- osobowej grupy naukę języka 
angielskiego  

i języka niemieckiego również dla 15- osobowej grupy. 
 

  Zajęcia ruchowe: 
 Grupa gimnastyczna: miejsce spotkań- Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Jędrzejowie, prowadzący Aleksander Mazurkiewicz. 
 Pływalnia: Gimnastyka w wodzie- słuchacze w ramach swoich 
zainteresowań i potrzeb mogą również uczęszczać na zajęcia Aqua Aerobiku, 
które odbywają się na Pływalni Miejskiej. 
 Zajęcia samoobrony: miejsce spotkań ZDZ Jędrzejów- 28 godzin. 



Zajęcia nieodpłatne. 
 

  Sekcje Zainteresowań, w tym:  

 Sekcja Turystyczna „Poznaj Świat”: Lider Sekcji Maria Radziejewska 

Sekcja ta organizuje raz w miesiącu spotkania, które odbywają się w ZDZ 
Jędrzejów. Lektorami na spotkaniach były osoby, które są ciekawe świata, 
dużo podróżują, dokumentują swoje wojaże slajdami, filmami, zdjęciami, 
które to materiały razem z opisem słownym prezentują na spotkaniach. 
Osobami, które dzieliły się z nami swoimi wrażeniami to: Pani Maria 
Radziejewska, Beata Znojek, Jan i Maciej Przypkowscy, Krzysztof Ślusarek, 
Jan Lato i Jan Stawski. 
 W prelekcjach Sekcji Turystycznej „Poznaj Świat” łącznie w 2018 r. 
uczestniczyło 194 osoby. 
 Sekcja Kultury Fizycznej i Sportu: Lider Andrzej Ślizowski. Sekcja jest 
stosunkowo młoda, ponieważ powołano ją w miesiącu listopadzie 2017 r.- 
zresztą zgodnie z Państwa sugestią. Początkowo skupiała 17 osób. Osoby te 
ćwiczyły w trzech konkurencjach: gimnastyka w wodzie wraz z pływaniem, 
strzelectwo, tenis stołowy. 
W roku 2018 poszerzono ilość konkurencji, zwiększyła się ilość uczestników, 
grupa brała udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Trzeci Wiek na Start”. 
Która odbywała się w Łazach. Członkowie sekcji spotykają się 
systematycznie, trenują, walczą o zdrowie, poprawiają swoją kondycję. 
Przełożyło się to na fakt, że występ naszej reprezentacji w Łazach był dla 
Uniwersytetu bardzo satysfakcjonujący. Tak jak wspominałam 
przewodniczy tej grupie Lider Andrzej Ślizowski oraz ściśle z nim 
współpracujący członek Zarządu Kapcia Leszek. 
 

  Imprezy kulturalne: 
 W roku 2018 słuchacze uczestniczyli w licznych imprezach 
kulturalnych  

i spotkaniach. Organizatorem była grupa tzw. „Miłośnicy Teatru i Filmu”. 
Grupa ma na celu bieżące śledzenie wydarzeń kulturalnych, repertuarów 
najbliżej położonych teatrów, filharmonii i kin. Liderem tej Grupy jest Pani 
Barbara Rzymkiewicz i z ramienia Wolontariatu Pani Zdzisława Olesińska.  

Dzięki pracy tych Pań pozyskujących informacje, członkowie nasi mogą 
wyrażać swoje zainteresowanie i ewentualną chęć korzystania z 
oferowanych imprez. Skorzystaliśmy z oferty: 

– sztuka „Ostra jazda” w Centrum Kultury w Jędrzejowie, 
– „Ciao ciao Bambina”- koncert w CK Jędrzejów, 
– Jedno jest niebo dla wszystkich- Filharmonia Kielce, 
– Noworoczna Gala Operetkowa w Kielcach. 



Do imprez kulturalnych zaliczamy też: 
– wyjazd 3- dniowy do Wiednia, 
– wyjazdy edukacyjne, w ramach projektu MKiDN: Opatów- Karwów, 

Kraków oraz Pińczów- Busko-Zdrój – Wiślica. 
Ponadto zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet, spotkanie 
Andrzejkowe  

i spotkanie opłatkowe. 
 Jak corocznie , w roku 2018 nasi uczestnicy wyjechali na wczasy do 
Łeby. Zainteresowanie tą forma wypoczynku jest zawsze bardzo duże. 
Organizację letniego wypoczynku zajmowała się Stanisława Wydrych. 
 Jeszcze niewymienieni członkowie Zarządu to: Bogusława Wypych, 
Bogusława Mazur. Są bardzo aktywnie pracującymi na rzecz dobrostanu 
naszego Uniwersytetu. Pani Bogusława Mazur jak wspominałam na wstępie 
odpowiada za sprawy finansowe, a wspólnie z Panią Bogusławą  Wypych 
za pozyskiwanie środków finansowych, których wykorzystanie urozmaica 
nasz podstawowy kierunek działalności, tj: pozyskiwanie wiedzy. 
 W roku 2018 pozyskaliśmy Grant  na pokrycie kosztów obchodów 
5- lecia JUTW, a także środki z Programu „Kultura Dostępna”- „Seniorzy 
wciąż dążą do kultury”. 
 Zabiegaliśmy o więcej pisząc inne wnioski, ale konkurencja jest 
ogromna. Jednak współpraca z instytucjami takimi jak Lokalna Grupa 
Działania „Gryf”, czy ZDZ w Jędrzejowie wyrównują te nasze 
niepowodzenia w zabieganiu o fundusze. 
 Muszę jeszcze wspomnieć o Pani Krystynie Skowronek, która jako 
Lider Grupy Wolontariatu wspólnie z członkami tej grupy przyczynia się do 
integracji naszego środowiska z wieloma grupami senioralnymi z naszego 
miasta, np.: Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2018, w którym 
uczestniczyli członkowie różnych organizacji. Współpracuje z organizacjami 
„Wolontariackimi”, np. ze Starachowic, Pińczowa. Poprzez swoją pracę i 
zaangażowanie znalazła się wysoko na drabinie tej organizacji. Ta jej 
pozycja przyczynia się do rozpropagowywania wiedzy  

o JUTW. Wolontariat oraz udział i organizacja na Olimpiadę w Łazach 
powodują,  

że nasz Uniwersytet nie jest bezimienny. 
 Mało powiedziałam o Pani Zdzisławie Olesińskiej, która stanowi jako 
skarbnik Zarządu jego trzon. To z nią Państwo najczęściej rozmawiacie, to jej 
wiedza i empatia nas wspomaga. 
 

  Realizacja wniosków z Walnego Zgromadzenia 

 Na Walnym Zgromadzeniu 13.06.2018 r. zgłosiliście Państwo 5 
wniosków, które zostały ujęte w Protokóle Uchwał i Wniosków. 



Pierwszy- dotyczył systematycznego umieszczania na naszej stronie 
informacji o  działalności JUTW.  

 Obsługę naszej strony prowadzi osoba, która robi to nieodpłatnie, stąd 
od  czasu do czasu były małe opóźnienia. Przychylając się do wniosku, aby 
 informacje były zamieszczane w miarę szybko usługę ta opłacamy. 
Wniosek  zrealizowany. 
Drugi- ustalić zasady pierwszeństwa wyjazdów na imprezy przy limicie 
 uczestników. 
 Wniosek zrealizowany. Ustalono: pierwszeństwo mają osoby z 
najdłuższym  stażem, opłaconym czesnym, uczęszczający na wykłady. 
Sporządzać się  będzie listy rezerwowe. 
Trzeci- zorganizować wyjazdy do Solca Zdroju na baseny siarczkowe. 
 Wniosek niezrealizowany, odrzucony. Zbyt wysoki koszt wyjazdów. 
Brak  chętnych. 
Czwarty- zdyscyplinować słuchaczy do terminowego opłacania czesnego. 
 Członkowie Zarządu: Pani Bogusława Mazur, Krystyna Skowronek i 
 Zdzisława Olesińska prowadzą rozmowy z osobami, które opóźniają się  

 z opłatami. W związku z wprowadzonym RODO sytuacja jest trudna. 
Liczymy  na indywidualną odpowiedzialność. Wniosek zrealizowany. 
Piąty- dotyczy utworzenia Świętokrzyskiej Federacji Uniwersytetów 
Trzeciego  Wieku- prośba o zainteresowanie tematem Urzędu 
Marszałkowskiego przez  Panią Bogusławę Wypych- Radną Sejmiku. 
 Pani Bogusława Wypych poinformowała, że nasza prośba- wniosek 
została  przekazana służbom odpowiedzialnym za tworzenie polityki 
senioralnej na  poziomie województwa, tj.: do Biura Komunikacji 
Społecznej Urzędu  Marszałkowskiego. Powołanie Federacji wymaga 
zainteresowania sprawą  obecnych władz Urzędu Marszałkowskiego. 
 

 Na zakończenie sprawozdania serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy swój czas i energię poświęcali dla dobra Uniwersytetu, a Państwu 
serdecznie dziękuję, że jesteście, że tak licznie uczestniczycie we wszystkich 
organizowanych zajęciach, że jesteście wyrozumiali dla nas, kiedy nie 
zawsze realizujemy, z różnych poważnych względów wasze prośby i 
sugestie. 
 

 

          Dziękuję za uwagę 


