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Szanowni Państwo! 

 

 Jest mi niezmiernie miło, że za pośred-

nictwem niniejszego biuletynu możemy zapre-

zentować Stowarzyszenie Uniwersytet Trze-

ciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultu-

ry. W pierwszym numerze „dąbrowskiego 

Seniora”, prezentujemy nasz UTW oraz 

jego bogatą działalność w latach 2012-2014.  

 Biuletyn ukazuje, że dąbrowscy seniorzy 

aktywnie i twórczo spędzają swój wolny czas, 

uczestnicząc w  licznych zajęciach z zakresu 

wybranych dyscyplin naukowych, językowych, 

wyjazdach studyjnych, warsztatach artystycz-

nych, zajęciach ruchowych oraz wydarzeniach 

kulturalnych. 

 Nasz UTW, jako partner społeczny  

rządu, parlamentu i samorządu terytorialne-

go angażuje się także w tworzenie polityki 

senioralnej, zarówno na szczeblu centralnym, 

jak też w środowisku lokalnym.  
  

Życzę miłej lektury! 

 

Krystyna Guzik 

Prezes Stowarzyszenia UTW przy DDK 
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POWSTANIE DĄBROWSKIEGO UTW 

 Odpowiadając na postulaty miesz-

kańców Powiśla Dąbrowskiego Stani-

sław Początek Burmistrz Dąbrowy  

Tarnowskiej zwołał w dniu 5 grudnia   

2011 roku spotkanie organizacyjne 

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego 

Wieku przy Dąbrowskim Domu  

Kultury.   

 W spotkaniu udział wzięło  

27 osób. Uchwalono statut Stowarzy-

szenia, wybrano Zarząd, Komisję Rewi-

zyjną i Sąd Koleżeński. 

 13 lutego 2012 roku Stowarzysze-

nie zostało zarejestrowane  w  Krajo-

wym Rejestrze Sądowym.  

 Uroczysta inauguracja działalności 

UTW odbyła się  29 marca 2012 roku  

w której uczestniczyło 66 członków. 

 Głównym celem stowarzyszenia 

jest stworzenie słuchaczom możliwości 

rozwoju intelektualnego, integracja  

ze środowiskiem oraz poprawa jakości 

życia. Założone cele realizujemy  

poprzez organizację systematycznych 

zajęć edukacyjnych, rehabilitacyj-

nych  i  integracyjnych. 

 Nadzór nad poziomem zajęć  

dydaktycznych sprawuje Rada Progra-

mowo – Naukowa.   

 Patronat naukowy nad działalno-

ścią  edukacyjną  UTW objęła Pań-

stwowa Wyższa Szkoła Zawodo-

wa  w  Tarnowie. 

 13 sierpnia 2013 roku Komisja 

Certyfikująca Ogólnopolskiej Federacji 

Stowarzyszeń UTW po dokonanej we-

ryfikacji dotychczasowej działalności 

UTW w  Dąbrowie Tarnowskiej przy-

znała  nam  Brązowy Certyfikat -  

Profesjonalne  UTW  w  Polsce. 
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Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1.  

Stowarzyszenie pod nazwą: Uniwersytet Trze-

ciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury  

z siedzibą w  Dąbrowie Tarnowskiej - zwane 

dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy przepi-

sów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 79, 

poz.855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.  

§ 2.  

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorząd-

nym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarob-

kowych. 

§ 3.  

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie 

strzeżone. 

3. Stowarzyszenie może używać  pieczęci okrą-

głej z napisem w otoku „Uniwersytet Trze-

ciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultu-

ry" oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adre-

sem  Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki 

oraz przyznawać dyplomy, tytuły i nagrody,  

a także nadawać odznaczenia i medale  

na zasadach ogólnych w statucie i przepisach 

szczególnych. 

 

§  4 .  

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na 

pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych praw może zatrudniać pracowników. 

Członkowie Stowarzyszenia, w tym członko-

wie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrud-

niani na podstawie stosunku pracy lub sto-

sunków cywilnoprawnych. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

gospodarczą na zasadach określonych w od-

rębnych przepisach, po uzyskaniu wpisu do 

rejestru przedsiębiorców KRS. 

3. Decyzję w sprawie podjęcia działalności go-

spodarczej podejmuje Zarząd, po zasięgnięciu 

opinii Komisji Rewizyjnej. 

4. Komisja Rewizyjna wydaje opinię o zasadno-

ści podjęcia działalności gospodarczej kierując 

się w szczególności względami bezpieczeń-

stwa obrotu gospodarczego oraz okresowo 

bada wyniki ekonomiczne tej działalności. 

5. Dochody z działalności gospodarczej prze-

znaczone mogą być wyłącznie na realizację 

statutowych celów Stowarzyszenia. 

§  5 .  

1. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność  

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dąbrowa 

Tarnowska 

3. Dla właściwej realizacji swych celów Stowa-

rzyszenie może prowadzić działalność poza gra-

nicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§  6 .  

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych 

i międzynarodowych organizacji o podobnych 

celach działania. 

 

Rozdział II. Cele i sposoby działania 

§  7 .  

Celami Stowarzyszenia jest: 

 prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach 

nauk, a w szczególności w zakresie medycyny  

i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, 

kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicz-

nych i prawnych, nauk technicznych a także 

nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języ-

ków obcych, 

STATUT STOWARZYSZENIA 
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 aktywizacja społeczna osób starszych poprzez 

uczestnictwo w różnego rodzaju formach  

życia społecznego; propagowanie zasad kultu-

ralnego współżycia społecznego, 

 propagowanie i popieranie różnorodnych 

form aktywności intelektualnej, psychicznej  

i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia 

sprawności i zainteresowań członków Stowa-

rzyszenia, 

 podejmowanie działań zmierzających do utrzy-

mania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kon-

taktów osobistych między mieszkańcami  

regionu, a szczególnie pomiędzy osobami star-

szymi i młodym pokoleniem, 

 inspirowanie wszelkich działań na rzecz śro-

dowiska ludzi starszych, w tym również osób 

niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych, 

 wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochro-

na dóbr kultury i tradycji, 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgno-

wanie polskości oraz rozwój świadomości na-

rodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 prowadzenie działań na rzecz integracji euro-

pejskiej oraz rozwijania kontaktów i współ-

pracy między społecznościami, w tym z innymi 

Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju  

i na świecie, 

 ochrona i promocja zdrowia, w tym propago-

wanie aktywnego wypoczynku, zdrowego sty-

lu życia oraz wiedzy o zdrowiu,  

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu, 

 profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyj-

nych, 

 propagowanie, kultywowanie, upowszechnia-

nie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa, 

 organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży  

i dorosłych, 

 działania na rzecz aktywizacji osób niepełno-

sprawnych, 

 upowszechnianie i ochrona wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym 

działań wspomagających rozwój demokracji, 

 upowszechnianie i organizowanie działań  

mających na celu współpracę międzypokole-

niową,  

 promocja i organizacja wolontariatu, 

 działalność charytatywna. 

 

§  8 .  

1. Stowarzyszenie może realizować swoje cele 

statutowe poprzez: 

 prowadzenie działalności edukacyjnej i szkole-

niowej; 

 organizację wykładów, seminariów, szkoleń, 

warsztatów, lektoratów języków obcych,  

odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelek-

cji, konkursów, wystaw, koncertów, wyjazdów 

edukacyjnych, imprez i zajęć rekreacyjno-

sportowych oraz innych zajęć, 

 prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kul-

tury fizycznej, sportu i rekreacji, organizowa-

nie wycieczek turystycznych i krajoznawczych, 

 prowadzenie działalności wydawniczej  w tym 

wydawanie pisma społeczno - gospodarczego, 

 prowadzenie działalności badawczej, 

 prowadzenie działalności doradczej w tym 

zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich, 

prawnych i medycznych, 

 organizowanie badań profilaktycznych, 

 tworzenie grup samopomocowych, 

 tworzenie klubów w poszczególnych miejsco-

wościach Gminy, 

 działalność promocyjną i informacyjną, 

 tworzenie funduszy celowych (fundusz samo-

pomocy, fundusz stypendialny), 

 działalność stypendialną; 

 organizację zbiórek publicznych i imprez  

charytatywnych oraz pozyskiwanie środków 

pieniężnych z dotacji, subwencji, składek człon-

kowskich, osób fizycznych i innych źródeł; 

 organizację imprez okolicznościowych włącza-

jących Stowarzyszenie w aktualne problemy 

społeczne oraz życie społeczności lokalnych  

ze szczególnym uwzględnieniem środowisk  

w trudniejszej sytuacji życiowej; 

 występowanie z wnioskami i opiniami do wła-

ściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji 

i fundacji w sprawach związanych z działalno-

ścią Stowarzyszenia, 

 współpracę z instytucjami państwowymi  

i samorządowymi, z uczelniami wyższymi  

w kraju i za granicą instytucjami badawczymi 

oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie 

zgodnym z celami Stowarzyszenia oraz współ-

pracę z podmiotami wykazującymi zaintereso-

wanie celami Stowarzyszenia. 
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2. Stowarzyszanie może prowadzić odpłatną  

działalności pożytku publicznego. 

 

3. Odpłatną działalność pożytku publicznego  

Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie 

określonym w ust. 1 pkt 1 -7, 10 i 14. 

 

4.  w zakresie prowadzenia danego działania w 

formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje 

Zarząd. 

 

Rozdział III.  

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§  9 .  

1. Stowarzyszenie skupia osoby, które swoją  

dotychczasową postawa życiową oraz osiągnię-

ciami dają rękojmię realizacji celów, przyświeca-

jących jego idei. 

 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby  

fizyczne i prawne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem 

wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna 

działa w Stowarzyszeniu przez swojego przed-

stawiciela. 

§ 10.  

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających, 

3. honorowych. 

§ 11.  

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy peł-

noletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz   

cudzoziemiec - także nie mający miejsca  

zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej  

Polskiej, akceptujący statut Stowarzyszenia,  

który: 

1) złoży pisemną i własnoręcznie podpisaną  

deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, 

2) pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, 

2. członkiem Stowarzyszenia może być jedynie 

osoba posiadająca pełną zdolność do czynności  

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, 

 

3. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa 

w ust. 1 i 2 przeprowadza Zarząd Stowarzysze-

nia. 

4. O przyjęciu danej osoby w poczet członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd  

Stowarzyszenia w drodze uchwały. 

 

5. Od negatywnego stanowiska w przedmiocie 

przyjęcia w poczet członków zwyczajnych   

Stowarzyszenia - przysługuje zainteresowanemu 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków   

w terminie czternastu dni od daty doręczenia 

decyzji. 

§  12 .  

Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

 aktywnego uczestniczenia w pracach Stowa-

rzyszenia oraz propagowania jego celów 

i programu, 

 przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał 

władz Stowarzyszenia, 

 opłacenia opłaty wpisowej oraz regularnego 

opłacania składek członkowskich i innych 

świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu. 

§  13 .  

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej kandy-

datury na członków władz Stowarzyszenia, 

2. wybierać i być wybieranym do władz Stowa-

rzyszenia (posiadać czynne i bierne prawo 

wyborcze), 

3. uczestniczyć w zebraniach i imprezach orga-

nizowanych przez władze Stowarzyszenia,  

4. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy 

Stowarzyszenia w ramach przyjętych proce-

dur, 

5. nosić odznakę organizacyjną, 

6. zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz  

Stowarzyszenia w sprawach członkowskich 

do władz nadrzędnych z wyłączeniem decyzji, 

od których statut nie przewiduje odwołania, 

7. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adre-

sem władz Stowarzyszenia, 

8. współdecydować o programie działania  

Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie   

w podejmowaniu stosownych uchwał i wystę-

powanie z inicjatywą uchwałodawczą. 

§  14 .  

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mo-

że być osoba fizyczna posiadająca pełną zdol-

ność do czynności prawnych i nie pozbawiona 

praw publicznych lub osoba prawna -

zainteresowana statutową działalnością Stowa-
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rzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz 

wsparcie finansowe lub rzeczowe. 

 

Członkom wspierającym przysługują prawa 

członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego 

i biernego prawa wyborczego z uwzględnieniem 

§ 16 i § 22. 

 

Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury 

na członka wspierającego Stowarzyszenia podej-

muje Zarząd w drodze uchwały. 

 

Przyjęcie członka wspierającego następuje  

na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia 

do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi. Wzór 

deklaracji ustala Zarząd Stowarzyszenia. 

 

Od decyzji o odrzuceniu kandydatury na człon-

ka wspierającego Stowarzyszenia - przysługuje 

zainteresowanemu odwołanie do Walnego  

Zebrania Członków w terminie czternastu dni 

od daty doręczenia decyzji. 

 

Członek wspierający będący osobą prawną dzia-

ła w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedsta-

wiciela. 

 

Członkowie wspierający mają prawo do współ-

pracy ze Stowarzyszeniem. 

 

Szczegółowe zasady wspierania działalności  

Stowarzyszenia oraz zasady współpracy,  

o której mowa w ustępie 7, określa umowa  

zawarta pomiędzy członkiem wspierającym 

a Stowarzyszeniem. 

 

Członkostwo członka wspierającego ustaje  

w przypadku: 

 dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie  

Zarządowi Stowarzyszenia, 

 pozbawienia statusu członka wspierającego 

przez Sąd Koleżeński w drodze uchwały, 

 likwidacji osoby prawnej będącej członkiem 

wspierającym, 

 śmierci członka wspierającego będącego osobą 

fizyczną lub utraty przez niego pełnej zdolności 

do czynności prawnych bądź pozbawienia 

praw publicznych, 

 wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy z człon-

kiem wspierającym o jakiej mowa w ustępie 8. 

Przyczyną uzasadniającą pozbawienie statusu 

członka wspierającego jest trwałe zaprzestanie 

świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, do których 

członek wspierający się zobowiązał. Decyzję 

o ustaniu członkostwa wspierającego podejmuje 

Zarząd w drodze uchwały - na wniosek zainte-

resowanego. 

 

Od uchwały Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu 

statusu członka wspierającego - przysługuje zain-

teresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków w terminie czternastu dni od daty 

doręczenia decyzji. 

§  15 .  

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może 

być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład 

w rozwój idei promowanych przez Stowarzy-

szenie lub w inny szczególny sposób zasłużyła 

się dla Stowarzyszenia. 

 

Członkowi honorowemu przysługują prawa 

członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego 

i biernego prawa wyborczego z uwzględnieniem 

§ 16 i § 22. 

 

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku 

płacenia składek członkowskich. 

 

Nadanie bądź pozbawienie statusu członka ho-

norowego Stowarzyszenia następuje w drodze 

uchwały Walnego Zebrania Członków - na 

wniosek Zarządu. 

§  16 .  

Członkowie honorowi i wspierający mogą 

uczestniczyć bez prawa głosu w posiedzeniach 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskie-

go. 

§17 .  

Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia obowiąza-

ni są do przestrzegania statutu oraz innych 

uchwalonych w oparciu o statut regulaminów  

i uchwał władz Stowarzyszenia pod rygorem 

utraty członkostwa w Stowarzyszeniu. 

§  18 .  

1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych  

Stowarzyszenia następuje w wyniku: 

 złożenia pisemnej rezygnacji, 

 zalegania - w okresie dłuższym niż sześć mie-

sięcy - z płaceniem składek członkowskich lub 

nie wywiązywania się z innych świadczeń, 
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 utraty praw obywatelskich, 

 wykluczenia z grona członków, 

 śmierci członka lub utraty osobowości praw-

nej przez członka wspierającego będącego 

osobą prawną. 

2. Wykluczenie z listy członków następuje w 

drodze uchwały Sądu Koleżeńskiego, od której 

służy odwołanie w terminie 14 dni do Walnego 

Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania o wyklu-

czeniu jest ostateczna. Uchwała o wykluczeniu 

może zostać podjęta w szczególności w przy-

padkach: 

 rażącego naruszenia postanowień statutu, 

 działania na szkodę Stowarzyszenia, 

 popełnienia czynu niegodnego członka Stowa-

rzyszenia, utraty praw obywatelskich. 

 

Rozdział IV.  

Struktura organizacyjna władz 

§19 .  

Władze Stowarzyszenia stanowią: 

 Walne Zebranie Członków, 

 Zarząd, 

 Komisja Rewizyjna, 

 Sąd Koleżeński. 

 

W przypadku gdy liczba członków Stowarzysze-

nia przekroczy: 

 200 - Walne Zebranie Członków zostanie  

zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, 

wybranych w proporcji jeden delegat  

na 5 członków, 

 500 - Walne Zebranie Członków zostanie  

zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, 

wybranych w proporcji jeden delegat  

na 10 członków.  

 Mandat delegata trwa trzy lata.  

 Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa 

regulamin uchwalony przez Zarząd. 

§  20 .  

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 

trzy lata z zastrzeżeniem ust. 2, a ich wybór od-

bywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większo-

ścią głosów, w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania członków. Wybór 

władz następuje spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów. 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia zo-

staje wydłużona do dnia Walnego  Zebrania 

Członków sprawozdawczego za ostatni rok  

danej kadencji.  

Jednocześnie można pełnić tylko jedną funkcję  

w wybieralnych władzach Stowarzyszenia 

wszystkich szczebli. 

Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu  

Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, w obecno-

ści co najmniej połowy uprawnionych członków. 

Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

§  21 .   

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzą-

cych z wyboru członków władz w trakcie trwa-

nia kadencji, władzom tym przysługuje prawo 

kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, 

pod warunkiem, że liczba dokooptowanych 

członków władz nie przekroczy 1/3 liczby człon-

ków pochodzących z wyboru w danym roku.  

W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne 

Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniają-

cych. 

Mandat członka powołanego w trybie określo-

nym w ust. 1 wygasa wraz z upływem kadencji 

pozostałych członków danego organu. 

§  22 .  

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą 

władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwy-

czajne (sprawozdawczo - wyborcze) lub nad-

zwyczajne (dla załatwienia bieżących spraw). 

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni 

(delegaci), z głosem doradczym - pozostali 

członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni  

goście. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walne-

go Zebrania Członków powiadamia członków 

(delegatów) prezes w porozumieniu z Zarzą-

dem, co najmniej na siedem dni przed  termi-

nem Walnego Zebrania za pomocą poczty  

tradycyjnej, elektronicznej, faksu lub w inny spo-

sób (np. poprzez wywieszenie na tablicy ogło-

szeń).  

§ 23.  

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. 

Zwyczajne Walne Zebranie członków odbywa 

się nie rzadziej niż raz na rok. 
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Walne Zebranie Członków obraduje według 

uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

§ 24.  

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością  

głosów, przy obecności: 

 w pierwszym terminie - co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania członków 

 w drugim terminie - wyznaczonym w tym  

samym dniu trzydzieści minut później  

niż pierwszy termin, bez względu na liczbę 

członków uprawnionych do głosowania obec-

nych na Walnym Zebraniu Członków. 

§ 25.  

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków 

należy: 

 uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie 

siedziby Stowarzyszenia, 

 uchwalanie głównych kierunków działania  

Stowarzyszenia, 

 wybór i odwoływanie członków władz Stowa-

rzyszenia, 

 podejmowanie uchwał w przedmiocie ustano-

wienia bądź rozwiązania organu doradczego 

Stowarzyszenia, 

 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań  

z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 

podejmowanie uchwał w przedmiocie udziele-

nia lub odmowy udzielenia absolutorium ustę-

pującym władzom Stowarzyszenia, 

 nadawanie i pozbawianie - na wniosek Zarządu 

- statusu członka honorowego Stowarzyszenia, 

 rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Kole-

żeńskiego o wykluczeniu z listy członków  

Stowarzyszenia, 

 nadawanie odznaczeń i medali,  

 podejmowanie uchwał w sprawie rozporzą-

dzania majątkiem nieruchomym Stowarzysze-

nia oraz całym majątkiem w przypadku jego 

likwidacji, 

 podejmowanie uchwal w innych sprawach 

wniesionych pod obrady,  

 podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzysze-

nia i przeznaczeniu jego majątku, 

 podejmowanie uchwał w sprawach nie  

zastrzeżonych do kompetencji innych władz. 

§ 26.  

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Za-

rząd: 

z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyj-

nej, na pisemny wniosek 1/3 spośród ogólnej 

liczby członków zwyczajnych (delegatów)  

Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

 

Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebra-

nie Członków w ciągu miesiąca od dnia otrzy-

mania żądania lub wniosku określonego  

w ust. 1, pkt. 2 i 3. 

 

Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie 

nad sprawami, do których zostało zwołane. 

 

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje 

przewodniczący Walnego Zebrania. Protokół  

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków spo-

rządza Sekretarz Walnego Zebrania.  

§  27 .  

Zarząd będący najwyższą władzą Stowarzyszenia 

w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami 

Członków, kieruje całokształtem działalności 

Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działalność 

odpowiada przed Walnym Zebraniem Człon-

ków. 

§  28 .  

Zarząd Stowarzyszenia liczy co najmniej trzy 

osoby i nie więcej niż siedem osób. 

 

Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie 

Członków, określając liczebność Zarządu  

w danej kadencji w zgodzie z ust. l. 

 

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje 

się, wybierając spośród swojego grona prezesa 

i może wybrać  wiceprezesów, sekretarza  

i skarbnika. 

Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes  

z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu, 

w terminie trzydziestu dni od daty zgłoszenia 

wniosku - w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż 1 raz na kwartał . 

§  29 .  

Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia samo-

dzielnie lub przy pomocy powołanego przez sie-

bie Biura Zarządu. 

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu 

uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten 

organ, regulaminie Zarządu.  
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Pracowników w Stowarzyszeniu oraz w jego 

jednostkach  organizacyjnych zatrudnia Zarząd  

z zastrzeżeniem §39  us t .  2  i  3 .  

§ 30.  

 Do zakresu działania Zarządu należy: 

 zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

(delegatów), 

 realizacja programu i celów Stowarzyszenia 

oraz wykonywanie uchwal Walnego Zebrania 

Członków, 

 określanie szczegółowych kierunków działa-

nia Stowarzyszenia, 

 uchwalanie okresowych programów pracy 

Stowarzyszenia oraz przygotowywanie rocz-

nych sprawozdań z działalności, 

 uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwier-

dzanie rocznych sprawozdań z działalności. 

 powoływanie zespołów (komisji) o charakte-

rze doraźnym i opiniodawczym oraz nadawa-

nie im regulaminów, 

 podejmowanie uchwał o powołaniu lub od-

wołaniu członków organów doradczych, 

 prowadzenie spraw członkowskich, w tym 

ewidencji członków Stowarzyszenia, 

 przeprowadzanie postępowania kwalifikacyj-

nego określonego w § 11 statutu, 

 podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet 

członków zwyczajnych lub wspierających 

Stowarzyszenia, 

 bieżący nadzór nad działalnością jednostek 

organizacyjnych Stowarzyszenia, 

 podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywa-

niu i obciążaniu majątku ruchomego Stowa-

rzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 pkt 11 Statu-

tu, 

 uchwalanie regulaminów związanych z bieżą-

cą działalnością Stowarzyszenia, 

 podejmowanie uchwał o przynależności Sto-

warzyszenia do krajowych 

i międzynarodowych organizacji oraz delego-

wanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych 

organizacji i na spotkania zagraniczne. 

 określanie wysokości opłaty wpisowej i skła-

dek członkowskich, 

 podejmowanie uchwał o przyznaniu dyplo-

mu, tytułu lub nagrody, 

 wnioskowanie do Walnego Zebrania Człon-

ków o nadanie odznaczeń, medali itp. 

 przedkładanie Walnemu Zebraniu Człon-

ków rocznych sprawozdań z działalności 

Stowarzyszenia. 

§  31 .  

1. Do zakresu działania prezesa Stowarzyszenia 

należy w szczególności: 

 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

 kierowanie pracami Zarządu, 

 przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków 

do akceptacji rocznego sprawozdania 

z działalności, 

 koordynowanie pracy Stowarzyszenia w tym 

działalności jednostek organizacyjnych, 

 zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia  

w ramach uchwalonego budżetu Stowarzysze-

nia, 

 organizowanie i prowadzenie statutowej dzia-

łalności gospodarczej, 

 zawieranie porozumień o współpracy z orga-

nami administracji i władzami innych organiza-

cji. 

2. W razie długotrwałej niemożności pełnienia 

obowiązków przez prezesa, funkcję tę obejmuje 

na ten okres jeden z wiceprezesów Stowarzy-

szenia wskazany przez Zarząd. 

§  32 .  

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia 

powołanym do sprawowania kontroli nad dzia-

łalnością Stowarzyszenia. 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 - 5  

osób spośród członków zwyczajnych Stowarzy-

szenia, które na pierwszym posiedzeniu wybie-

rają ze swego grona przewodniczącego, zastęp-

cę przewodniczącego oraz sekretarza. Ilość 

członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Ze-

branie Członków. 

Komisja Rewizyjna: 

przeprowadza raz w roku kontrolę działalności 

finansowej Stowarzyszenia,  

składa na Walnym Zebraniu Członków wnioski 

o udzielenie lub odmowę udzielenia absoluto-

rium władzom Stowarzyszenia, 

jest uprawniona do opiniowania w przedmiocie 

wyboru podmiotu dokonującego badania spra-

wozdania finansowego Stowarzyszenia, zgodnie 

z przepisami o rachunkowości, 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma pra-

wo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu 

z głosem doradczym. 
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 Komisja Rewizyjna przedstawia roczne spra-

wozdanie z działalności Walnemu Zebraniu 

Członków. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Re-

wizyjnej uregulowane zostaną, w uchwalonym 

przez ten organ, regulaminie Komisji Rewizyjnej.  

§ 33.  

Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 członków wy-

branych przez Walne Zebranie Członków spoza 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ilość członków 

Sądu Koleżeńskiego ustala Walne Zebranie 

Członków. 

Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona prze-

wodniczącego na pierwszym posiedzeniu. 

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy: 

rozpatrywanie wniosków Zarządu Stowarzysze-

nia w wykluczenie członkostwa ze Stowarzysze-

nia, 

rozpatrywanie i orzekanie w sprawach spornej 

interpretacji zapisów w statucie oraz uchwałach 

organów Stowarzyszenia, 

rozpatrywanie i orzekanie w sprawach spornych 

między członkami Stowarzyszenia. 

Sąd Koleżeński działa w oparciu o opracowany 

przez siebie i zatwierdzony przez Zarząd regula-

min. 

§ 34.  

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 

 upomnienia, 

 wykluczenia ze Stowarzyszenia, 

§ 35.  

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków 

w terminie 14 dni od daty dostarczenia odpisu 

orzeczenia. 

Wszelkie odwołania skierowane do Walnego 

Zebrania Członków rozpatrywane są na najbliż-

szym jego posiedzeniu, nie później jednak niż w 

ciągu trzech miesięcy od wniesienia odwołania. 

Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia nie może 

zostać ponownie członkiem Stowarzyszenia 

przed upływem 2 lat od dnia orzeczenia Sądu 

Koleżeńskiego. 

 

Rozdział V.  

Majątek i fundusze 

§ 36.  

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomo-

ści, ruchomości i fundusze. 

§ 37.  

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia 

są: 

 opłaty wpisowe i składki członkowskie, 

 dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki 

z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,  

 dochody z nieruchomości i ruchomości sta-

nowiących własność lub będących w użytko-

waniu Stowarzyszenia, 

 darowizny, zapisy i spadki, 

 środki pochodzące z ofiarności prywatnej i 

publicznej, ze sponsoringu, zbiórek publicz-

nych, 

 wpływy z działalności statutowej w tym od-

płatnej działalności pożytku publicznego, 

 wpływy z działalności gospodarczej. 

 

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł po-

chodzenia winny być przechowywane - za wyjąt-

kiem bieżącego pogotowia kasowego - na ra-

chunku bankowym Stowarzyszenia. Biuro Za-

rządu dysponuje zaliczkami na finansowanie bie-

żących zobowiązań Stowarzyszenia. 

Składki członkowskie ustala się w wymiarze 

rocznym i wnosi z góry nie później niż do końca 

stycznia za rok bieżący. Na wniosek członka 

składka może być wniesiona w dwu równych 

ratach płatnych do końca stycznia i końca lipca 

za rok bieżący. 

Nowo przyjęci członkowie zwyczajni Stowarzy-

szenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki 

członkowskie w ciągu trzydziestu dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na człon-

ka. 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową 

oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w go-

tówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 15.000 euro - również w drodze 

więcej niż jednej operacji. 

§  38 .  

Zabrania się: 

 udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobo-

wiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowni-

ków oraz osób, z którymi członkowie, człon-

kowie organów oraz pracownicy organizacji 

pozostają w związku małżeńskim, we wspól-

nym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa 
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 lub powinowactwa w linii prostej, pokrewień-

stwa lub powinowactwa w linii bocznej do dru-

giego stopnia albo są związani z tytułu przyspo-

sobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej 

"osobami bliskimi", 

 przekazywania majątku stowarzyszenia na 

rzecz jego członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasa-

dach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

 wykorzystywania majątku na rzecz członków, 

członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosun-

ku do osób trzecich, chyba że to wykorzysta-

nie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

 zakupu towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w sto-

sunku do osób trzecich lub po cenach wyż-

szych niż rynkowe. 

§  39 .  

Do reprezentowania Stowarzyszenia w stosun-

kach zewnętrznych, w tym do podpisywania 

pism i dokumentów związanych z bieżącą dzia-

łalnością Stowarzyszenia upoważniony jest jed-

noosobowo prezes Zarządu Stowarzyszenia lub, 

w przypadku uzasadnionej nieobecności preze-

sa, dwóch członków Zarządu, w tym jeden z wi-

ceprezesów Zarządu działający łącznie. 

Do składania oświadczeń woli we wszystkich 

sprawach majątkowych Stowarzyszenia, w tym 

do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w 

imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest  Prezes 

i inny członek  Zarządu działający  łącznie lub, w 

przypadku uzasadnionej nieobecności prezesa, 

dwóch członków Zarządu, w tym jeden z wice-

prezesów Zarządu działający łącznie.  

W stosunkach pomiędzy Prezesem a Stowarzy-

szeniem, oświadczenia woli w imieniu Stowarzy-

szenia składa wiceprezes i inny członek Zarządu 

działający łącznie. 

Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do usta-

nowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w 

sprawie ustanowienia pełnomocników określa 

przedmiot umocowania.  

§ 40.  

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje 

oraz przystępować do już istniejących, a także 

uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organi-

zacyjnych i korzystać z osiąganych dochodów na 

cele statutowe za akceptacją Walnego Zebrania 

Członków  

 

Rozdział VI.  

Zmiana statutu i rozwiązanie  

Stowarzyszenia 

§ 41.  

1.  Uchwała w sprawie uchwalenia statutu lub 

zmian w statucie oraz uchwała w sprawie roz-

wiązania   Stowarzyszenia  i   przeznaczenia 

jego   majątku  wymaga   większości kwalifiko-

wanej 2/3 głosów uprawnionych do głosowa-

nia. Zapis § 24 stosuje się odpowiednio.  

2.  Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz roz-

wiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmio-

tem obrad Walnego Zebrania Członków wy-

łącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umiesz-

czone w porządku obrad Walnego Zebrania 

Członków. Do zawiadomienia określonego w 

§ 22 ust. 4 statutu należy załączyć projekty 

stosownych uchwał. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzy-

szenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji, osobę lub 

osoby likwidatorów oraz przeznaczenie ma-

jątku Stowarzyszenia. 

4. Wraz z rozwiązaniem Stowarzyszenia rozwią-

zaniu ulegają wszystkie jednostki 

organizacyjne Stowarzyszenia oraz jego orga-

ny doradcze, 

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwi-

dacji Stowarzyszenia oraz innych spraw nie 

uregulowanych w statucie mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 

r. Nr 79, poz. 855 z póź. zm,). 

 

Rozdział VII.  

Postanowienia końcowe 

 

Niniejszy statut został uchwalony przez Walne 

Zebranie Członków w dniu 26 lutego 2013 r. 

Zmiana dokonana uchwałą nr 6/2014 Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 25 

listopada 2014r. 

 



1. Członkiem zwyczajnym może być każdy 

pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej 

oraz cudzoziemiec - także nie mający miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej,  akceptujący statut Stowarzyszenia, 

który: 

 złoży pisemną i własnoręcznie podpisaną 

deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,  

 przejdzie pozytywnie postępowanie kwa-

lifikacyjne. 

2.Członkiem Stowarzyszenia może być jedy-

nie osoba posiadająca pełną zdolność  

do czynności  prawnych i nie pozbawiona 

praw publicznych. 

 

3.  Postępowanie kwalifikacyjne, o którym 

mowa przeprowadza Zarząd Stowarzyszenia. 

 

4. O przyjęciu danej osoby w poczet człon-

ków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje 

Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. 

 

5. Od negatywnego stanowiska w przedmio-

cie przyjęcia w poczet członków zwyczaj-

nych Stowarzyszenia - przysługuje zaintere-

sowanemu odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków w terminie czternastu dni od daty 

doręczenia decyzji. 

 

6. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

 aktywnego uczestniczenia w pracach Sto-

warzyszenia oraz propagowania jego celów 

i programu, 

 przestrzegania statutu, regulaminów  

i uchwał władz Stowarzyszenia, 

 opłacenia opłaty wpisowej oraz regular-

nego opłacania składek członkowskich i in-

nych świadczeń obowiązujących w Stowa-

rzyszeniu. 

 

Opłata wpisowego wynosi  30,00 zł,  

a w przypadku dwóch osób z rodziny 20,00 

od osoby. 

Opłata semestralna wynosi 40,00 zł. 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 
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WŁADZE UTW 

 

ZARZĄD 

 

Prezes Zarządu:  

Krystyna Guzik 

 

Wiceprezes Zarządu:        

Małgorzata Majchrowicz, Janusz Marusak 

 

Sekretarz Zarządu: 

Maria Gdowska 

 

Skarbnik Zarządu: 

Halina Barabasz 

  

 

 

KOMISJA REWIZYJNA 
 

Przewodniczący: 

Ryszard Siepiora 
 

Z-ca Przewodniczącego: 

Janina Wąż 
 

Sekretarz: 

Maria Golonka 

  

SĄD KOLEŻEŃSKI 

 

Przewodnicząca: 

Krystyna Ludwicka 
 

Członkowie:   

Bogusława Bociek, Barbara Fido 



11 czerwca 2013 roku słuchacze Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku działającego przy  

Dąbrowskim Domu Kultury wysłuchali wy-

kładu o polskiej poezji emigracyjnej w Cen-

trum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki  

i Rekreacji w Brniu. 

Kontynuacją wykładu był montaż słowno-

muzyczny pt. „W ojczyźnie serce me zosta-

ło” w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum  

nr 1 im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnow-

skiej. Recytowana i śpiewana przez młodzież 

poezja Słowackiego, Mickiewicza, Norwida, 

Miłosza, Tuwima i Kaczmarskiego dostarczyła 

słuchaczom wielu wrażeń. Wzruszającym  

akcentem było wspólne odśpiewanie hymnu 

„Marsz Polonia”. 

Po występie młodzieży słuchacze zwiedzili 

znajdującą się w Centrum Polonii wystawę 

obrazów i rzeźb Krzysztofa Kawy. 

 

Spotkanie zakończyło się wspólnym grillowa-

niem, którego nie popsuła nawet kapryśna 

pogoda. 

Młodzież przygotowały nauczycielki: Danuta 

Pikul i Anna Piotrowska. 

Wykład był współfinansowany przez Mini-

sterstwo Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach projektu PO FIO 2013 „Spełniony 

senior filarem rodziny”. 

WYKŁAD O POEZJI EMIGRACYJNEJ 
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Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

działającego przy Dąbrowskim Domu Kultu-

ry zakończyli rok akademicki – pierwszy peł-

ny rok działalności. Wypełniły go wykłady, 

lekcje języka angielskiego, zajęcia sportowo – 

rekreacyjne na pływalni i w sali gimnastycz-

nej, spotkania integracyjne z młodzieżą oraz 

udział w wydarzeniach kulturalnych. 

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 

zorganizowano w sali kina „Sokół”. W części 

artystycznej zaprezentowali się uczniowie 

Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla  

Dąbrowskiego. Młodzież przedstawiła pro-

gram, na który złożyły się piosenki i tańce. 

Ostatni w tym roku akademickim wykład 

wygłosił Andrzej Szpunar, dyrektor Muzeum 

Okręgowego w Tarnowie, który mówił  

o upadku Cesarstwa Rzymskiego. 

Zakończenie roku akademickiego było okazją 

do podsumowania działalności Stowarzysze-

nia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przedsię-

wzięcie spotkało się z bardzo dużym zainte-

resowaniem mieszkańców Dąbrowy Tarnow-

skiej i sąsiednich miejscowości. – Na zebranie 

założycielskie, w grudniu 2011 roku, kiedy infor-

mowaliśmy o możliwości powołania uniwersytetu, 

przyszło 27 osób. Obecnie mamy ponad 90 słu-

chaczy, którzy bardzo aktywnie uczestniczą  

w proponowanych zajęciach – podkreśla Kry-

styna Guzik, prezes Stowarzyszenia Uniwer-

sytet Trzeciego Wieku. 

Wśród najciekawszych wykładów, które od-

były się w ubiegłym roku wymienić można 

m.in. wykład–koncert Władysława Skwiruta 

zatytułowany „Piosenki dwudziestolecia mię-

dzywojennego”, wykład księdza Józefa Przy-

bycienia o kościele w kontekście współcze-

snych przemian, Urszuli Szuster na temat 

twórczości Zygmunta Krasińskiego, Barbary 

Prymasowskiej o wyprawie na Mont Blanc 

oraz spotkania poświęcone historii z dr. An-

drzejem Gerlachem, dr. Janem Hebdą i Wło-

dzimierzem Piaseckim. Seniorzy uczyli się 

również udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej na szkoleniach prowadzo-

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 
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nych przez Andrzeja Dziedzica. W dworze 

Konopków w Brniu wysłuchali poezji emigra-

cyjnej w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum 

nr 1 w Dąbrowie. 

Słuchacze UTW uczą się również obsługi 

komputera, języka angielskiego, ćwiczą na ba-

senie i w sali gimnastycznej, chodzą z kijkami. 

Ważną częścią działalności uniwersytetu jest 

współpraca z młodzieżą – udział w szkolnych 

przedsięwzięciach czy zapraszanie młodych 

artystów do prezentacji swoich umiejętności 

podczas spotkań słuchaczy UTW. Współpra-

cę w tym zakresie nawiązano z Zespołem 

Szkół Ponadgimnazjalnym nr 2, dwoma  

dąbrowskimi gimnazjami – nr 1 i 2 oraz gim-

nazjum w Oleśnie. 

UTW rozpoczął także realizację projektu fi-

nansowanego przez Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej w ramach Programu 

operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatel-

skich pod nazwą „Spełniony senior filarem 

rodziny”. Stowarzyszenie otrzymało z tego 

projektu 25,8 tys. zł. Dotacja ministerialna 

pozwoliła na zorganizowanie 8 wykładów te-

matycznych, kursów – komputerowego dla 

36 osób i języka angielskiego dla 24 osób, 

wyjazdu do Krakowa na spektakl operowy 

oraz spotkania integracyjnego z młodzieżą. 

Ponadto dla uczestników zakupione zostały 

materiały szkoleniowe, a także przenośny 

komputer. Udział uczestników w zajęciach 

jest bezpłatny. 

Po przerwie wakacyjnej zajęcia językowe, 

komputerowe i rekreacyjne rozpoczęły  

się już we wrześniu. Cotygodniowe wykłady 

ruszyły od października. 

Opracowanie: Barbara Jaworska 
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13 sierpnia 2013 r. Uniwersytet Trzeciego 

Wieku działający przy Dąbrowskim Domu 

Kultury odwiedziła Komisja Certyfikująca 

Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 

(OFS) Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  

Po szczegółowej kontroli dokumentów 

przedstawiciele federacji zdecydowali o przy-

znaniu dąbrowskiemu stowarzyszeniu wy-

różnienia „Profesjonalny UTW – Certyfikat 

Brązowy”.Ocenę przeprowadzili przedstawi-

ciele OFS UTW: dr hab. prof. nadz. Zdzisława 

Zacłona przewodnicząca Komisji Certyfikują-

cej,  Wiesława Borczyk, wiceprzewodnicząca 

Komisji Certyfikującej, prezes OFS UTW 

oraz Wojciech Nalepa, sekretarz. Weryfiko-

wano, czy UTW w Dąbrowie spełnienia stan-

dardy w trzech podstawowych obszarach 

działania uniwersytetów dla seniorów: for-

malno – prawne aspekty działania UTW, me-

rytoryczno – organizacyjne aspekty podej-

mowanych działań UTW oraz współpracę  

z podmiotami zewnętrznymi. 

Po dokonaniu oceny  dotychczasowej działal-

ności Komisja Certyfikująca przyznała Stowa-

rzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku przy 

Dąbrowskim Domu Kultury certyfikat 

„Profesjonalny UTW – Certyfikat Brązowy”. 

Podczas uroczystego ogłoszenia wyniku  

weryfikacji obecny był zarząd UTW, komisja 

rewizyjna, przewodniczący Rady Programo-

wo-Naukowej.  

Bardzo cieszymy się z tak wysokiej oceny naszej 

działalności. Jak podkreślali przedstawiciele 

Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, 

nasz uniwersytet, jak na stowarzyszenie działa-

jące od niedawna, prowadzi bardzo liczne zaję-

cia, nie tylko cotygodniowe wykłady, ale również 

zajęcia rekreacyjne, językowe i komputerowe – 

podkreśla Krystyna Guzik, prezes Stowarzy-

szenia UTW.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrow-

skim Domu Kultury jest w gronie 15 liderów 

tego typu inicjatyw, na 450 obecnie działają-

cych w Polsce, które przystąpiły do pilotażo-

wego wdrażania standardów działania UTW 

w Polsce. Zainteresowani udziałem w zaję-

ciach mogą już zapisywać się na nowy  

semestr w siedzibie UTW w Ośrodku Spo-

tkania Kultury (synagoga, 1 piętro, w środy,  

w godz. 13:00-15:00).  

DĄBROWSKI UTW Z BRĄZOWYM CERTYFIKATEM 
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20 sierpnia 2013 r. Stowarzyszenie Uniwer-

sytet Trzeciego Wieku zorganizowało  

dla swoich słuchaczy wycieczkę do Barano-

wa i Sandomierza. 

  

W Baranowie Sandomierskim uczestnicy wy-

cieczki zwiedzali renesansowy zamek, nazy-

wany Małym Wawelem i otaczający  

go park.  

 Następnie udali się do Sandomierza, 

gdzie podczas rejsu statkiem po Wiśle mogli 

podziwiać położoną na skarpie sandomierską 

Starówkę.  

 Malowniczym Wąwozem Królowej  

Jadwigi uczestnicy wycieczki dotarli do Ryn-

ku, zwiedzając po drodze pochodzący  

z XII wieku kościół św. Jakuba. 

 Podczas spaceru po pełnym zabytków 

Starym Mieście przewodnik  w barwny  spo-

sób przybliżył im historię grodu. Z wysokiej 

na 30 metrów Bramy Opatowskiej mogli 

oglądać panoramę miasta i okolic.  

Ostatnim zwiedzanym miejscem była gotycka 

Bazylika Katedralna , pochodząca z XIV wie-

ku. Wycieczka minęła w miłej atmosferze,  

a jej uczestnicy wrócili do Dąbrowy pełni 

wrażeń.  

WYCIECZKA DO SANDOMIERZA 

18 



 9 października 2013 r. Uniwersytet 

Trzeciego Wieku działający przy Dąbrowskim 

Domu Kultury zainaugurował nowy rok aka-

demicki - drugi pełny rok działalności stowa-

rzyszenia, które rozpoczęło działalność  

w wiosną 2012 roku. 

 Uroczysta inauguracja odbyła się w sali 

kina „Sokół” DDK, wzięli w niej udział słu-

chacze UTW oraz zaproszeni goście,  

m.in. Wicemarszałek Województwa Małopol-

skiego Roman Ciepiela, dr Anna Gądek,  

doc. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie, dyrektor Instytutu Administra-

cyjno – Ekonomicznego tej uczelni,  

Burmistrz Stanisław Początek, Wiceburmistrz 

Marek Minorczyk oraz dyrektorzy instytucji  

i szkół dąbrowskich, zaprzyjaźnionych ze sto-

warzyszeniem. 

 Po odśpiewaniu „Gaudeamus Igitur” 

prezes Stowarzyszenia UTW, Krystyna Guzik 

omówiła działalność uniwersytetu oraz plany 

zajęć na rozpoczynający się rok akademicki. 

Jak podkreślała, w Polsce seniorzy stanowią 

coraz liczniejszą grupę społeczną i tym  

samym największą grupę odbiorców usług 

publicznych. Dlatego uniwersytety trzeciego 

wieku stały się w ostatnich latach najpopu-

larniejszą formą edukacji osób starszych. 

– Głównym celem UTW, oprócz edukacji, jest 

stworzenie seniorom możliwości aktywnego spę-

dzania wolnego czasu, upowszechnianie zdrowe-

go stylu życia, stworzenie możliwości utrzymywa-

nia kontaktów towarzyskich i nawiązywania 

znajomości. O tym, że na naszym terenie istnieje 

potrzeba zajęcia się problematyką osób star-

szych świadczy systematyczny wzrost słuchaczy. 

W ciągu półtora roku naszej działalności wydali-

śmy 110 legitymacji, w tym semestrze zajęcia 

rozpocznie jedenastu nowych studentów  

– mówiła prezes Krystyna Guzik.  

Na ogromne zainteresowanie uniwersyteta-

mi dla seniorów zwrócił uwagę również Wi-

cemarszałek Roman Ciepiela. Jak podkreślał, 

uczenie się przez całe życie jest bardzo waż-

ne.  

– Kiedy obserwujemy fenomen uniwersytetów 

trzeciego wieku, widzimy jak coś co rozkwita  

na naszych oczach – setki osób chcą się uczyć, 

przebywać ze sobą – to myślę sobie, że właśnie 

materializuje się idea uczenia się przez całe  

życie – mówił wicemarszałek Ciepiela.  

Możecie państwo też liczyć na wsparcie wielu 

osób i instytucji. Polityka państwa, regionu i gmin 

będzie zmierzała do tego, by było to wsparcie 

jeszcze szersze.  

Dąbrowski UTW organizuje dla swoich słu-

chaczy liczne zajęcia, są to przede wszystkim 

wykłady, które odbywają się w każdy wtorek, 

w sali kinowej DDK, o godz. 17. Wykład inau-

guracyjny zatytułowany „Polska muzyka  

filmowa jako część dziedzictwa światowej 

kinematografii” wygłosił Paweł Chojnowski, 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 
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dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury.  

Kolejne poświęcone będą m.in. dynastii  

Jagiellonów (Zbigniew Święch) i operze  

Stanisława Moniuszki „Halka” (Krystyna  

Szymańska, dyrektor Centrum Paderewskie-

go Tarnów – Kąśna Dolna). 

 Ale zajęcia UTW to również język an-

gielski i kursy komputerowe oraz zajęcia 

sportowo – rekreacyjne na basenie i w sali 

gimnastycznej, chodzenie z kijkami. Słuchacze 

korzystają również z oferty kulturalnej  

Dąbrowskiego Domu Kultury.  

 W planach było zorganizowanie warsz-

tatów czytelniczo – literackich we współpra-

cy z Powiatową Biblioteką Publiczną,  

a w przyszłości wydawanie biuletynu z wła-

snymi próbami literackimi.  

 W dalszej przyszłości dąbrowski uni-

wersytet ma zamiar zająć się wolontariatem, 

ale jak podkreślała pani prezes Krystyna Gu-

zik, należy się do tego przygotować, również 

od strony psychicznej.  

– Opieka nad osobami starszymi w domach  

w niedalekiej przyszłości będzie koniecznością. 

Domy opieki są za drogie w stosunku  

do naszych emerytur. Musimy nauczyć się opie-

kować w pierwszej kolejności osobami z rodziny, 

przyjaciółmi – mówiła pani prezes. 

 Tradycyjnie też inauguracja nowego  

roku akademickiego połączona była z wrę-

czeniem legitymacji nowym członkom Sto-

warzyszenia UTW. W tym semestrze przy-

stąpiło do niego jedenastu kolejnych słucha-

czy. 

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego 

oraz wykład inauguracyjny dofinansowane 

zostały przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach projektu PO FIO 2013 

„Spełniony senior filarem rodziny”. 
 

Opracowanie: Barbara Jaworska  
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10 grudnia 2013 roku seniorzy spotkali się  

z młodzieżą w Centrum Polonii- Ośrodku 

Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Celem 

spotkania było wspólne śpiewanie kolęd. 

 

Spotkanie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia 

Krystyna Guzik, która przywitała przybyłych 

gości, seniorów oraz biorącą w nim udział 

młodzież wraz z opiekunami. Wśród zapro-

szonych gości byli: Starosta Dąbrowski  

Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy 

Tarnowskiej Stanisław Początek, Dyrektor 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Jan 

Kiljan, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 Krystyna Brzeziń-

ska (prowadząca kurs języka angielskiego),  

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie  

Tarnowskiej Krzysztof Krakowski 

(prowadzący kurs komputerowy), Dyrektor 

Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turysty-

ki i Rekreacji w Brniu Stanisław Krawiec  

i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Brniu Jarosław Boryczka. 

Po powitaniu obecnych Krystyna Guzik do-

konała podsumowania realizacji projektu 

Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich 2013 pt. „Spełniony senior 

filarem rodziny” zleconego przez Minister-

stwo Pracy i Polityki Społecznej. Na realiza-

cję projektu dąbrowskie Stowarzyszenie 

otrzymało kwotę w wysokości 25 tys. 830 zł. 

Pieniądze te wykorzystano m.in. na przepro-

wadzenie: 8 wykładów tematycznych kursu 

komputerowego dla początkujących i zaa-

wansowanych (uczestniczyło 36 członków) 

kursu języka angielskiego dla początkujących 

i zaawansowanych (uczestniczyło 24  

członków). 

SENIORZY I MŁODZIEŻ NA WSPÓLNYM KOLĘDOWANIU 

21 



W ramach projektu odbył się, także wyjazd 

do Krakowa na spektakl operowy  

pt. „Halka” Stanisława Moniuszki oraz spo-

tkania integracyjne. Dotacja pozwoliła, rów-

nież na zakup laptopa. Ostatnim zrealizowa-

nym przez Stowarzyszenie punktem wyżej 

wymienionego projektu było właśnie przed-

świąteczne kolędowe spotkanie integracyjne 

z młodzieżą. 

Następnie rozpoczęła się część artystyczna. 

Jej wykonawcami byli uczniowie z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Młodzież 

do występu przygotowywała się pod kierun-

kiem szkolnego katechety  ks. Krzysztofa 

Trzepacza oraz nauczyciela Bogdana Kowala. 

W programie znalazły się teksty o Bożym 

Narodzeniu oraz kolędy, w których śpiew 

włączyli się wszyscy obecni na spotkaniu.   

Po jej zakończeniu odbyła się wspólna modli-

twa poprowadzona przez ks. Krzysztofa 

Trzepacza oraz zostały poświęcone opłatki, 

którymi wspólnie łamano się składając sobie 

wzajemnie życzenia. Spotkanie zakończyło się 

poczęstunkiem oraz dalszym śpiewaniem  

kolęd. 

Spotkanie integracyjne seniorów z młodzieżą 

zostało dofinansowane przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach projek-

tu PO FIO 2013 „Spełniony senior filarem 

rodziny”. 
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 Członkowie Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury 

uczestniczyli w dniach 14 – 15 czerwca 2014 

r. w I Małopolskim Kongresie Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku i zarazem I Ogólnopolskich 

Senioraliach w Krakowie. I Małopolski Kon-

gres UTW odbył się 14 czerwca 2014 r.  

w Krakowskiej Filharmonii.  

 W ramach kongresu były debaty i dys-

kusje na tematy ważne dla seniorów. Wśród 

gości byli między innymi: Minister Pracy  

i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak – 

Kamysz, Marszałek Województwa Małopol-

skiego – Marek Sowa, posłanka na Sejm – 

Elżbieta Achinger, Prezes Ogólnopolskiej Fe-

deracji UTW – Wiesława Borczyk, Rektor 

Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla 

– Piotr Mochnaczewski. 

W niedzielę 15 czerwca na jeden dzień klu-

cze do miasta przekazał seniorom Jacek Maj-

chrowski – Prezydent Miasta Krakowa. Na-

stępnie słuchacze UTW w barwnym koro-

wodzie przy akompaniamencie Orkiestry 

Dętej Kopalni Soli w Wieliczce przeszli wo-

kół Rynku Głównego w Krakowie.  N i e m a l 

każdy uczestnik przemarszu miał na głowie 

fantazyjny kapelusz. Wielu z ich nakrycia gło-

wy wykonało samodzielnie.  Na Placu Szcze-

pańskim seniorzy wspólnie śpiewali, tańczyli. 

Przeprowadzony został konkurs na 

„Najładniejszy kapelusz”.  

 Dwie nagrody otrzymali nasi seniorzy: 

Państwo Irena i Wiesław Kowalczykowie  

i Pani Krystyna Łata.  

 Seniorzy mogli wziąć udział w Dniu 

Zdrowia Seniora zorganizowanym w Mało-

polskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla.  

Mogli skorzystać z bezpłatnych badań i kon-

sultacji medycznych oraz wysłuchać wykła-

dów propagujących zdrowy styl życia. 

 Wyjazd dofinansowany był przez Gminę 

Dąbrowa Tarnowska w ramach zadania  

publicznego „Wyjazd integracyjny na SENIO-

RALIA do Krakowa”.  

SENIORZY NA I MAŁOPOLSKIM KONGRESIE UTW 
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 6 wrześnie 2014 r.  Uniwersytet Trze-

ciego Wieku przy Dąbrowski Domu Kultury 

razem z Powiatową Biblioteką Publiczną  

w Dąbrowie Tarnowskiej i Centrum Polonii-

Ośrodkiem Kultury, Turystyki i Rekreacji  

w Brniu był współorganizatorem wspólnego 

czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.  

 Spotkanie rozpoczęło się od odczytania 

listu okolicznościowego inicjatora ogólnopol-

skiej akcji wspólnego czytania Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komo-

rowskiego.  

 W spotkaniu uczesniczyła liczna grupa 

słuchaczy UTW, a 5 z nich (Krystyna Guzik, 

Maria Niemiec, Andrzej Drzazga, Marian  

Łączyński, Ryszard Siepiora) włączyło się  

do czytania "Trylogii". Osoby czytające  

wystąpiły w strojach użyczonych UTW przez 

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.  

NARODOWE CZYTANIE TRYLOGII SIENKIEWICZA 
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Seniorzy Stowarzyszenia Uniwersytet Trze-

ciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultu-

ry zostali zaproszeni przez Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-

Kamysza na spotkanie do Warszawy z okazji 

Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. 

Spotkanie w którym uczestniczyło 35  

seniorów odbyło się w dniu 1 października 

2014  r. 

 

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz złożył 

życzenia seniorom z okazji ich święta.  

Zapewnił, że problemy ludzi starszych,  

zapewnienie im godnych warunków życia  

w różnych jego aspektach jest ważnym  

zadaniem podejmowanym przez rząd.  

Służyć temu ma m.in. nowy projekt „Senior 

Wigor”. 

W spotkaniu wzięli również udział Dyrektor 

Departamentu Polityki Senioralnej Marzena 

Breza i przedstawiciel Departamentu Pożyt-

ku Publicznego Filip Kołodziejski. Dyrektor 

Marzena Breza omówiła założenia polityki 

senioralnej, w tym realizowanego resortowe-

go programu ASOS, a Filip Kołodziejski 

przedstawił założenia programu FIO. 

 

W dniu 30 września 2014 r.  seniorzy  

spotkali się z przebywającym w Warszawie 

Starostą Dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkow-

skim oraz pochodzącym z Dąbrowy Tarnow-

skiej Szefem Gabinetu Politycznego  

MPiPS Marcinem Mikosem. 

 

Podczas dwudniowego pobytu w Warszawie 

sen io rz y  zw i edz i l i  S e jm , P a ł a c  

Prezydencki, Łazienki Królewskie i Cmentarz 

Powązkowski.  

SPOTKANIE Z MINISTREM PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
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Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrow-

skim Domu Kultury 7 października 2014 r.. 

rozpoczął uroczyście wykonaniem przez 

chór hymnu „Gaudeamus Igitur” nowy rok 

akademicki. 

 

UTW rozwija się, ma w swoim składzie po-

nad 100 studentów, oprócz cotygodniowych 

wykładów w sali kina „Sokół” proponuje tak-

że kursy komputerowe, językowe, nowością 

był kurs tańca towarzyskiego. 

 

Są to również działania prozdrowotne  

i rekreacyjne (nordic walking, pływalnia, zaję-

cia na hali sportowej), wycieczki (ostatnio – 

do Warszawy z wizytą w Sejmie oraz Mini-

sterstwie Pracy i Polityki Społecznej), spotka-

nia integracyjne w instytucjach kultury na te-

renie powiatu, wyjazdy do teatru, opery, 

udział w wydarzeniach kulturalnych w DDK 

(ciekawe filmy, transmisje z „Metropolitan 

Opera” w Nowym Jorku, nowością w tym 

sezonie były także nowojorskie operetki, np. 

„Wesoła wdówka” Lehara). 

 

Wykład inauguracyjny „Albania – piękna nie-

znajoma” wygłosił krakowski podróżnik i pa-

sjonat fotografii Andrzej Pasławski. Był on ilu-

strowany pokazem slajdów z egzotycznych 

podróży wykładowcy do tego bałkańskiego 

kraju. 

Wśród gości inauguracji byli: Tadeusz Kwiat-

kowski Starosta Dąbrowski, Stanisław  

Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, 

doc. dr Anna Gądek Dyrektor Instytutu Ad-

ministracyjno-Ekonomicznego Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

(przekazała list gratulacyjny od rektora PWSZ), 

Jan Kiljan Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

wraz z zastępcą Krystyną Brzezińską, Anna 

Fido Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawo-

wej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,  

Ewa Drzazga Dyrektor Powiatowej Bibliote-

ki Publicznej w Brniu, Mieczysław Siudziński 

Prezes Związku Dąbrowiaków i Marian  

Łączyński Prezes Oddziału Polskiego Związ-

ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dą-

browie Tarnowskiej oraz gospodarz obiektu, 

Paweł Chojnowski – Dyrektor DDK. 

 

W swoim wystąpieniu Prezes UTW Krysty-

na Guzik przedstawiła program działania  

na rok akademicki, wspomniała też  

o zbliżającym się zebraniu walnym, które 

podsumuje dotychczasową pracę zarządu 

stowarzyszenia. Pani Prezes podziękowała 

dyrektorom zaprzyjaźnionych szkół oraz 

DDK za wsparcie i opiekę nad działalnością 

UTW. Podczas inauguracji wręczono legity-

macje nowym studentom – zapisanym  

w ostatnim czasie do Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej. 

INAUGURACJA TRZECIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 

26 



W dniu 14 listopada 2014 r. w siedzibie  

naszego stowarzyszenia  Zarząd i Komisja 

Rewizyjna  spotkali się z  Zarządem i Radą 

Słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej 

Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. 

Prezes dąbrowskiego UTW  Krystyna Guzik 

przedstawiła historię powstania stowarzysze-

nia i podziękowała Marii Kanior Prezesowi 

tarnowskiego UTW za pomoc przy tworze-

niu uniwersytetu. Członkowie obydwu UTW 

podzielili się uwagami o swojej działalności, 

osiągnięciami i problemami. Uczestnicy spo-

tkania wyrazili chęć współpracy w różnych 

przedsięwzięciach organizowanych przez oba 

stowarzyszenia. 

Goście zwiedzili dąbrowską synagogę i zapo-

wiedzieli przyjazd ze słuchaczami swojego 

UTW. 

SPOTKANIE Z ZARZĄDEM UTW PRZY MWSE 
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W dniu 25 listopada  2014 r. odbyło się  

Walne  Zebranie Sprawozdawczo - Wybor-

cze  Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego 

Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. 

Walne Zebranie prowadził Przewodniczą-

cy  Rady Słuchaczy  Andrzej Drzazga. 

Prezes Zarządu Krystyna Guzik złoży-

ła  sprawozdanie  merytoryczno - finansowe 

z działalności Stowarzyszenia za trzyletni 

okres kadencji, bowiem w dniu 05 grudnia 

2014 r. minęło 3 lata od założenia UTW.   

W tym czasie Stowarzyszenie liczyło 110 

członków. W okresie od m-ca marca 2012 r. 

do 25.11.2014 r. seniorzy wysłuchali 59 wy-

kładów o różnej tematyce, uczyli się języka 

angielskiego, obsługi komputerów, uczęszczali 

na ćwiczenia na basenie i sali gimnastycznej. 

W omawianym okresie odbyło się szereg 

spotkań  integracyjnych i wycieczek. Organi-

zowane były wspólne wyjścia: na seanse fil-

mowe, transmisje spektakli operowych i ba-

letowych, wyjazdy do teatru w Tarnowie i na 

operę do Krakowa. 

Prezes UTW podkreśliła, że tak dużo można 

było zrobić dzięki wykładowcom z terenu 

Dąbrowy Tarnowskiej, którzy dzielą się swoją 

wiedzą bez pobierania wynagrodzenia, dzięki 

dotacjom  z Gminy Dąbrowa Tarnow-

ska  oraz   projektom  FIO i ASOS  finanso-

wanym przez Ministerstwo  Pracy i Polityki 

Społecznej. Należy podkreślić  dobrą  współ-

pracę z samorządami  gminnym i powiato-

wym, ze szkołami, bibliotekami, Domem Kul-

tury oraz Centrum Polonii w Brniu. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd 

otrzymał absolutorium za trzyletni okres 

pracy. Wysoko pracę Zarządu ocenili w swo-

ich wystąpieniach Burmistrz Dąbrowy Tar-

nowskiej , Starosta   Dąbrowski  i Dyrektor 

Domu Kultury. 

Członkowie UTW wybrali zgodnie ze statu-

tem nowe władze na następną  trzyletnią ka-

dencję w składzie : 

 

ZARZĄD 

 

Prezes Zarządu:   

Krystyna Guzik 

 

Wiceprezes Zarządu:        

Małgorzata Majchrowicz, Janusz Marusak 

 

Sekretarz Zarządu:  

Maria Gdowska 

 

Skarbnik Zarządu:  

Halina Barabasz 

  

KOMISJA REWIZYJNA 
 

Przewodniczący: Ryszard Siepiora 
 

Z-ca Przewodniczącego: Janina Wąż 
 

Sekretarz: Maria Golonka 

  

SĄD KOLEŻEŃSKI 

 

Przewodnicząca: 

Krystyna Ludwicka 
 

Członkowie:   

Bogusława Bociek, Barbara Fido 

WALNE ZEBRANIE DĄBROWSKIEGO UTW 

28 



W dniach 28 listopada 2014 r. i 12 grudnia 

2014 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej z 

siedzibą w Brniu odbyły się dwa warsztaty 

czytelnicze dla członków UTW. Warsztaty 

prowadzone były przez Józefę Duda  

– wykwalifikowanego bibliotekarza. 

Tematem spotkań była: historia pisma i książ-

ki oraz rola książki w życiu człowieka. Dy-

rektor Biblioteki Ewa Drzazga przekazała 

uczestnikom spotkania  informacje o zbio-

rach Biblioteki Powiatowej, nowościach  

wydawniczych, możliwościach korzystania 

czytelników z katalogu ON-LINE. 

Słuchacze UTW dyskutowali na temat swo-

ich zainteresowań czytelniczych, przekazali 

równocześnie propozycje dotyczące zaku-

pów nowości wydawniczych do Biblioteki. 

Uczestnicy warsztatów wyrazili chęć konty-

nuowania tego typu spotkań. Następne 

warsztaty czytelnicze odbyły w ostatni piątek 

lutego 2015 r. 

Warsztaty czytelnicze były współfinansowa-

ne przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-

łecznej w ramach Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

na lata 2014-2020.Tytuł zadania „Nigdy nie 

jest za późno - dąbrowscy seniorzy działają”. 

WARSZTATY CZYTELNICZE 
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www.utwdt.pl 

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

PRZY DĄBROWSKIM DOMU KULTURY 

 

33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 11, 

tel. 667-202-570 

e-mail: utwdt@interia.pl 
  

Dyżury Zarządu - Ośrodek Spotkania Kultur (synagoga) 

ul. Berka Joselewicza 6, I piętro - biuro 

środy w godz.13:00-15:00. 
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