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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Rzgów

Wśród Seniorów Gminy Rzgów narodził się 
pomysł utworzenia, przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Rzgowie, Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Pomysł ten narodził się na kanwie tego, że w nas, 
Seniorach, drzemią duże pokłady wiedzy, duże 
doświadczenie, a przede wszystkim olbrzymia chęć 
dzielenia się tym wszystkim ze środowiskiem, z 
młodszym pokoleniem.

Chcemy być nadal pożyteczni dla środowiska, 
chcemy być jak najdłużej aktywni zawodowo i 
społecznie. Tak jak każdy normalny człowiek, chcemy 
być dostrzegani i pożyteczni nie tylko w swoich 
rodzinach, ale także w szerszym wymiarze społecznym.

Z drugiej strony nadal czujemy się młodo i nadal 
chcemy zdobywać nową wiedzę, nowe doświadczenia, 
szanować i dbać o zdrowie,pielęgnować tężyznę 
fizyczną i zdrowy, jasny umysł.

I właśnie dlatego, w tym celu zawiązała się grupa 
inicjatywna kilku osób, której zadaniem jest 
utworzenie, na terenie Gminy Rzgów, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku – placówki, która będzie zrzeszała 
Seniorów – wszystkich mieszkańców gminy w wieku 50 
lat i więcej. Nas nie interesuje polityka, walka o 
stanowiska, wszystko to mamy już za sobą. Chcemy 
żyć w środowisku wśród ludzi w zgodzie i działać dla 
dobra wszystkich mieszkańców, dla dobra i rozwoju 
gminy.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją 
pozarządową, całkowicie niezależną od organów 
władzy państwowej, apolityczną, przeznaczoną dla 
wszystkich ludzi „50 plus”.

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
opiera się na programie opracowanym w całości 
przez jego członków. Program może uwzględniać 
m.in. zagadnienia z następujących dziedzin:
- zdrowie, profilaktyka zdrowego odżywiania, 
zdrowego trybu życia,
- turystyka krajowa i zagraniczna,
- sport i rekreacja, w tym m.in. turystyka 
rowerowa, nordic walking,
- podstawy informatyki, w tym obsługa komputera,
- podstawy ekonomii i biznesu, w tym m.in. 
procedury, zasady, przepisy tworzenia małych i 

średnich firm, prowadzenie wymaganej 
dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-
księgowej,
- fundusze pomocowe z Unii Europejskiej, w tym 
m.in. dla małych i średnich firm, rolników 
indywidualnych,
- motoryzacja, w tym przepisy ruchu drogowego,
- poezja, literatura,
- inne.

Na początek chcemy zorientować się ilu będzie 
chętnych. W tym celu, do czasu utworzenia własnego 
Komitetu Organizacyjnego, zwróciliśmy się do Pań i 
Panów Sołtysów z prośbą o pomoc w zebraniu 
chętnych osób. Każdy z Pań i Panów Sołtysów 
otrzymał druk listy wraz z pismem przewodnim. Listy 
te będą obiegały miejscowości, po czym wrócą do Pań i 
Panów Sołtysów, a następnie do nas.

Można także zgłaszać się indywidualnie do pana 
Andrzeja Krakowskiego, zam. Rzgów, Plac 
Stuczyńskich 13, tel. 607 349 109. Zakładamy, że 
etap zbierania chętnych potrwa do końca stycznia.

Jeżeli uda się zebrać odpowiednią grupę ludzi, to 
podejmiemy dalsze kroki w celu uruchomienia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zwołamy Walne 
Zebranie, wybierzemy koordynatora, komitet 
organizacyjny, powołamy komisję programową oraz 
inne działania w celu rozpoczęcia działalności.

O działaniach Grupy Inicjatywnej będziecie Państwo 
na bieżąco informowani na stronach internetowych 
Urzędu Gminy (do czasu założenia własnej witryny 
internetowej).

Liczymy na zainteresowanie się Państwa tym 
tematem. Jest to inicjatywa społeczna, mająca na celu 
m.in. aktywizację ludzi „50 plus”, którzy mogą i chcą 
podzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą ze 
środowiskiem, a także chcą podnosić swoją wiedzę, 
umiejętności, zdrowie i tężyznę fizyczną. Sądzimy, że 
dla każdego znajdzie się ciekawa oferta.

Korzystając z okazji, że zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia, składamy wszystkim mieszkańcom 
Najlepsze Życzenia Zdrowia, Wszelkiej Pomyślności.
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