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PT. Podkarpackie  

Uniwersytety  Trzeciego Wieku 
 

Szanowni Państwo,  

 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” wraz z Uniwersytetem III Wieku w Krośnie jak co 

roku organizuje wydarzenie, jakim jest Podkarpacki Rajd Starszaków. Celem Rajdu jest integracja środowisk 

seniorów z różnych części województwa i obszaru poza nim, jak również promocja przepięknych miejsc w 

Beskidzie Niskim. Inicjatorem i głównym organizatorem Rajdu był Stanisław Roman, którego nie ma już 

niestety wśród nas. Stasiu odszedł w styczniu br, a my chcemy, żeby pamięć o jego osobie, wspaniałym 

zaangażowaniu w sprawy społeczne, w sprawy ludzi starszych, pozostała. Dołożymy wszelkich starań, aby 

kontynuować jego dzieło z jak najlepszym skutkiem, choć wyzwanie przed nami jest duże. Rajd, który 

odbędzie się w tym roku będzie to VIII Podkarpacki Rajd Starszaków im. Stanisława Romana.   
 

Miło nam poinformować, że tegoroczny VIIIPRS im. Stanisława Romana uzyskał dofinansowanie 

samorządu Województwa Podkarpackiego. Z dofinansowania pokryte zostanie część kosztów organizacji 

wydarzenia. Pozostała część kosztów pokryta zostanie z kwoty uzyskanej od uczestników rajdu. 
 

W załączeniu przekazuję Państwu plik materiałów informacyjnych dotyczących VIII Podkarpackiego 

Rajdu Starszaków im. Stanisława Romana planowanego na dzień 25 maja br. Są wśród nich: formularz 

zgłoszeniowy oraz regulamin rajdu. Dokładny program prześlemy Państwu w nieco późniejszym terminie.  
 

Uprzejmie proszę o wnikliwe zapoznanie się z nimi oraz przekazywanie niezbędnych dla celów 

organizacyjnych informacji z bezwzględnym dotrzymywaniem określonych w regulaminie terminów. Jest to 

rzecz niezmiernie ważna dla działań logistycznych oraz zapewnienia wszelkich wymogów organizacyjnych. 

Listy uczestników Rajdu prosimy przesłać jednocześnie na adresy: aga_niemczyk@hotmail.com, 

muzeum@dukla.pl oraz szwedaboguslaw@gmail.com. Wysłanie wiadomości jednocześnie do 3 osób 

odpowiedzialnych za organizację pozwoli wyeliminować sytuację ewentualnego nie dotarcia maila pod któryś 

ze wskazanych adresów. Listy prosimy przesłać do dnia 14 maja.  
 

Liczymy, że VIII Podkarpacki Rajd Starszaków im. Stanisława Romana będzie cieszył się dużym 

zainteresowaniem i udziałem z Państwa strony.  

 

       Pozostaję z wyrazami szacunku 

 

              Agnieszka Niemczyk 

prezes zarządu  

          Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” 
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