Dnia 30 stycznia 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze
Zebranie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów z siedzibą w Toruniu przy
ul. Szpitalnej 8 (WOAK).
W imieniu ustępującego Zarządu, sprawozdanie merytoryczne złożył jego prezes Jan
Szelatyński. Po burzliwej dyskusji, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Członkowie
Stowarzyszenia udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium.
Do nowo wybranego Zarządu weszli:
kol. Jan Szelatyński – I prezes Zarządu – powtórnie
kol. Krystyna Dąbkowska – wiceprezes
kol. Henryka Fleiszer – sekretarz – powtórnie
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
kol. Danuta Puszakowska – przewodnicząca – powtórnie
kol. Bożena Andrzejewska – członek
kol. Bogusława Welder – członek – powtórnie
W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 35 członków: 34 seniorki i 1 seniora.
Po wyborze nowego Zarządu Stowarzyszenia prezes Jan Szelatyński wręczył kol. Teresie
Wankiewicz dyplom z podziękowaniem za dziesięcioletnią pracę w Klubie Seniora Ostoja
i w strukturach Stowarzyszenia.
W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia dotował następujące przedsięwzięcia:
- współudział w opłaceniu sali na bal karnawałowy
47,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu aktorom Teatrzyku
„ Niebylejakiego” do DPS w M. Nieszawce
76,80 zł
Teatrzyk działa w ramach CAS
- dopłata do wycieczki aktorom Teatrzyku
84,70 zł
- dopłata do wycieczki członkom SAS
67,20 zł
- dopłata do imprezy Wigilijnej dla członków SAS
174,00 zł
Razem
449,70 zł
Powyższa kwota wypłacona została ze składek członkowskich.
W miesiącu czerwcu Zarząd Stowarzyszenia zorganizował całodniową wycieczkę na trasie:
Toruń, Gniew – zwiedzanie zamku, Pelplin – zwiedzanie Archikatedry i Muzeum
Diecezjalnego, Frombork – zwiedzanie Katedry i Muzeum Kopernika, Szembruk – kościółek
drewniany z XIII wieku, oprowadzał proboszcz parafii ks. Flisikowski, późnym wieczorem
powrót do Torunia.
Seniorzy, bez względu na przynależność organizacyjną, dzięki uprzejmości Dyrektora
Muzeum Okręgowego w Toruniu, Pana dr Marka Rubnikowicza biorą udział nieodpłatnie
w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Panią mgr Magdalenę Gesek.
W miesiącu grudniu 2012 roku członkowie Zarządu uczestniczyli w trzech spotkaniach z
Seniorami Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podczas, których dzieliliśmy się
doświadczeniami i osiągnięciami w pracy z Seniorami.
Prezes Zarządu
Jan Szelatyński

