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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  WODZISŁAWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO 

                                                          W ROKU 2016 

1.) 

Od  9.04.2015 r. działalnością WUTW kieruje  Zarząd Stowarzyszenia w składzie:  

Prezes Zarządu: Holeczek-Wojdat Jadwiga  

Wiceprezes: Widenka Jadwiga  

Wiceprezes: Kowalczyk Waldemar  

Sekretarz: Szczerba Ewa  

Skarbnik: Strzelczyk Ewa  

 Członkowie Zarządu: 

Błachut Krystyna, 

 Gancarz Łukasz  

Kalinowska Izabela  

Kwaśny Roman  

Lisiecki Jerzy  

Stolarska Joanna  

 

 Komisja Rewizyjna :  

Przewodnicząca Dragon Barbara 

 Członek: Pawliczek Włodzimiera  

Członek: Widz Monika 

 

W 2016 zmienił się skład Rady Programowej - z powodów osobistych rezygnację złożył 

dotychczasowy przewodniczący prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar 

W październiku 2016 roku przewodniczenie Radzie objął prof. nadzwyczajny dr hab. Stanisław 

Korczyński. 

Zgodnie ze  Statutem WUTW Rada Programowa sprawuje opiekę nad merytoryczną 

działalnością programową Stowarzyszenia, wspiera inicjatywy i pomaga w ich realizacji. 

Członkowie Rady Programowej : 

dr Artur Łacina-Łanowski 

mgr inż. Ludwika Kłosińska  

mgr Edyta Glenc  

mgr Ewa Wrożyna-Chałupska  

mgr Andrzej Płaczek  

mgr Jadwiga Holeczek-Wojdat  

 

Rada Słuchaczy  

Przewodnicząca: Krystyna Błachut  

Członkowie: Roman Kwaśny, Włodzimiera Pawliczek 

zadania Rady: rola opiniująca i wspomagająca działalność zarządu. 

Mimo zmiany siedziby WUTW liczba członków nie zmalała. Wprawdzie część osób zrezygnowała 

z członkostwa, dla wielu  usytuowanie WUTW poza ścisłym centrum miasta stało się 

utrudnieniem – szczególnie dla części osób dojeżdżających do Wodzisławia trasami nie 

skomunikowanymi bezpośrednio z nowym miastem. 
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Dla równowagi pozyskaliśmy nowych członków , wielu z tej części miasta, dla których 

poprzednia lokalizacja była niewygodna. 

Zmieniły się  warunki bytowe funkcjonowania uniwersytetu.  Jednak magistrat wodzisławski i 

dyrekcja Gimnazjum nr 2 dołożyli wszelkich, niezbędnych starań aby złagodzić skutki zmiany 

lokum. W czerwcu 2016 uporaliśmy się z przeprowadzką bardzo sprawnie,  dzięki wielkiemu 

zaangażowaniu i wysiłkowi wielu osób z WUTW i służb Urzędu Miasta. 

Bardzo dziękuję za realną pomoc Prezydentowi Miasta Mieczysławowi Kiecy i kierownik Biura 

Administracji i Gospodarki  UM Elżbiecie Kowalskiej oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

Miasta. 

Z danych sporządzonych na dzień 31.01.2017r. wynika : 

 ogółem członków  WUTW- 528  osób; w tym 442  kobiety i 86 mężczyzn.  

Realizację składek członkowskich ocenia się na poziomie 85% - 90%. Najniższy poziom osiąga 

się w II kwartale roku ( miesiące IV, V, VI - rozpoczynają się wtedy prace na działkach i pewna 

ilość słuchaczy rezygnuje z udziału w zajęciach) . Powtarza się to cyklicznie co roku.  

 

2.) 

Główne cele działalności WUTW:  

1. Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i 

fizycznej w szczególności osób starszych.  

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  

3. Aktywizacja społeczna członków WUTW w Wodzisławiu Śląskim w mieście i powiecie 

wodzisławskim.  

4. Rozwijanie wśród członków WUTW zainteresowania działalnością wolontariacką.  

5. Działania na rzecz szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. 

 Cele realizowane są poprzez zajęcia odpłatne i nieodpłatne w formie: lektoraty językowe, nauka 

podstaw informatyki, nauka pływania, wycieczki, imprezy kulturalne i integracyjne, zajęcia 

rehabilitacji zdrowotnej, wykłady, warsztaty psychologiczne i artystyczne, zajęcia z szerokiego 

pojęcia kultury fizycznej, spotkania z przedstawicielami nauki i kultury, polityki, gospodarki, 

działania społeczne na rzecz środowiska lokalnego, podnoszące świadomość prawną i 

ekologiczną, działania na rzecz szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej, działania informacyjne i 

promujące WUTW.  

Zajęcia odbywały się wg zatwierdzonych przez Radę Programową i Zarząd Planów Pracy, 

harmonogramów zajęć i rozkładu tygodniowego.   

 Lektoraty :  

język angielski -  4 grup Aldona Łopatka,  

                              3 grupy Agnieszka Keller  

język niemiecki  2 grupy Monika Pawlus 

 język francuski  1 grupa Mirela Pogoda  

język włoski        1 grupa Grzegorz Florkowski  

język rosyjski   1 grupa Halina Szczepaniak  

Razem w lektoratach uczestniczy : ok.190 osób  
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Nauka podstaw informatyki odbywa się w pracowni komputerowej Zespołu Szkół nr 2 -  

ok.50 osób 3 grupy - prowadzący Sławomir Wolańczyk  

Warsztaty psychologiczne 21 osób 1 grupa Małgorzata Pawlas do VI/ 2016 

Od października 2016 – warsztaty psychologiczne prowadzi Mirela Szymczak 

Odbyły się 25 wykładów -   w co drugi wtorek miesiąca, przeciętnie na wykładzie jest 30- 35 

osób ale bywa też ok. 40. Uzależnione to jest od tematyki, największym powodzeniem cieszą się 

wykłady o tematyce medycznej, zdrowotnej  i porad prawnych.  

W 2016 r. roku poświęciliśmy wiele uwagi  bieżącym problemom Europy.  

Rok ten zdominowany został - dzięki realizacji programu rządowego w postaci 

projektu Asos pod nazwą „100 lat aktywności”– przez tematykę aktywności 

społecznej seniorów w różnych jej aspektach. 

Zajęcia sportowe : 

W ZS nr 2 w salce gimnastycznej odbywają się zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowym, 

gimnastyka ogólnorozwojowa 2 grupy ok 22 osobowe ćwiczą2  razy w tygodniu,  

 zajęcia ze słuchaczkami prowadzi instruktorka Janina Pasternak.  

W piątki na sali gimnastycznej ZS nr 2 odbywają się warsztaty Tańca Liniowego 2 grupy po 25 

osób, prowadzący – instruktor Adam Foks.  

W ramach rekreacji sportowej prowadzimy również naukę pływania oraz pływanie na pływalni 

krytej MOSiR w Wodzisławiu Wilchwach – naukę pływania prowadzi Janina Pasternak . Zajęcia 

odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczy 40 osób.  

Na basenie w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu odbywają się zajęcia: aerobik w wodzie , 

gimnastyka tak przydatna kobietom starszym: 3 grupy – razem 56 osób  

W sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 słuchacze praktykują jogę:  

3 grupy po 10 osób. Instruktorka Urszula Winkler . 

Zajęcia artystyczne: 

 Warsztaty rękodzieła - decoupage - 2 grupy razem 20 osób  

- robienia biżuterii - 2 grupy razem 20 osób  

-zajęcia plastyczne - 1 grupa razem 12 osób  

W ZS-P nr7 w poniedziałki o godz. 17:30 odbywają się próby chóru WUTW – 22 osoby, 

prowadząca Anna Nochcińska – zespół działa 3 lat  

Z inicjatywy Teresy Skibińskiej powstał zespół wokalny „ Sześćdziesiątki” 

W piątki o godz. 17:00 próby zespołu teatralnego „ Młodzi Duchem” – 13 osób, prowadząca 

zajęcia Dorota Zawada-Pniak. Zespół działa 3 lata .  

Powstał też zespół tańca liniowego, którego członkowie doskonalą swoje umiejętności i 

przygotowują się do występów i reprezentowania WUTW. Zajęcia prowadzi instruktor tańca 

Adam Foks. 

 

W 2016 roku zorganizowaliśmy 7 wycieczek : krajowe  wczasy rehabilitacyjne Niechorze ( 82 

osoby / 2 tur.)po Ziemi Raciborskiej ( 50 osób), Szlakiem Piastowskim ( 45 osób) Czernicy ( 20 
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osób), Krakowa ( 20 osób) oraz 3  wyjazdy zagraniczne: Hiszpania( 15 osób), Norwegia – 42  

osoby Czechy – Praga ( 45 osób).  Razem 320 osób . 

3.) 

W 2016 roku realizowano  następujące projekty: 

 Projekt „ UTW dla Społeczności”- oferta Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” 

finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności  

Projekt „ Symfoniczne Poniedziałki” – współfinansowany przez Miasto Wodzisław Śląski 

Projekt „ 100 lat aktywności”- finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Socjalnej – ASOS 2016 

Projekt „ To mnie interesuje. Tego chcę się dowiedzieć.”- współfinansowany przez Miasto 

Wodzisław Śląski 

Projekt” Festiwal muzyki kameralnej i organowej – MUZYKON ( jako partner WCK w 

projekcie)- finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

4.) 

Swoje zainteresowania rozwijają słuchacze WUTW, uczestnicząc w zajęciach następujących 

Klubów:  

- Miłośników Muzyki i Teatru - 40 osób Lider klubu: Elżbieta Wietecha 

 - Ciekawej Książki - 10 osób Lider klubu: Stefania Klimek 

 - Wolontariuszy - 20 osób Lider klubu:  Edyta Mężyk - 

 - Nordic Walking -- 18 osób Lider klubu:  J. Bańczyk Grażyna Fabiańczyk 

- Brydżowy - 10 osób Lider klubu: Jerzy Lisiecki  

- Klub Miłośników Turystyki – ok. 15 osób. Lider klubu : Lucyna Kulka 

 

Nowopowstałe w 2016 roku Kluby: 

- Magia Haftu i Szydełka – ok.10 osób. Lider klubu – Helena Blokesz 

- Wokół Zdrowia – ok. 18 osób . Lider Klubu: Stanisława Wieczorek 

W planach na rok 2017 – przewidziano powołanie Klub Wiedzy o Wszechświecie – lider 

klubu Roman Senczyna  

Wszystkie Kluby działają na podstawie autorskich programów opracowanych przez wyżej 

wymienionych liderów, którzy swoimi pasjami zarażają innych i dzielą się z nimi swoją 

wiedzą.  

 Klubu Miłośników Muzyki i Teatru –nasi słuchacze oraz mieszkańcy Miasta Wodzisław Śląski i 

Powiatu mają okazje bywać w salach koncertowych Filharmonii i Oper w kraju i zagranicą, na 

koncertach w pięknym gmachu NOSPiR w Katowicach. Zestawienie imprez muzycznych Klubu 

Miłośników Muzyki i Teatru zorganizowanych w roku kalendarzowym 2016 

Zestawienie imprez muzycznych zorganizowanych w 2016 r. 

Symfoniczne poniedziałki :  

29.01,29.02, 25.04, 30.05, 31.10, 28.11, 12.12       - 880 osób 

Muzyczne Środy : 9.03, 13.04, 28.09, 12.10, 9.11, 14.12                  - 290 osób 
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Stary Gramofon : 19.01, 8.02, 16.02                - 70 osób 

Wielkie postacie świata muzyki Kazimierz Kowalski 17.06                 -160 osób 

Wyjazd do Teatru : 31.01, 14.04, 1.12                                                     -  80 osób 

Wyjazd do DMiT w Zabrzu 6.06                                                                -  50 osób 

Wyjazd do NOSPR 19.02                                                                            -  40 osób 

Wyjazd do Filharmonii w Katowicach  20.05                                          -  40 osób 

Wyjazd do Forum Muzyki do Wrocławia 14.10.                                     -  90 osób 

Wyjazd do Akademii Muzyczne 22.01, 10.12                                          - 80 osób 

Wyjazd do Opery w Pradze  4.06                                                               -  40 osób 

RAZEM w wymienionych imprezach kulturalnych wzięło udział        - 1620 osób 

Tak imponujący rezultat jest wynikiem wielkiego zaangażowania i połączonych sił Eli Wietechy i 

Andrzeja Płaczka. 

Pierwsze wyjazdy na koncerty i do teatrów Klub rozpoczął organizować w roku akademickim 

2012/2013, zaś pierwsze wydarzenie muzyczne w mieście miało miejsce 29.04 2013 i trwa do 

dziś w każdy ostatni poniedziałek miesiąca z wyjątkiem wakacji. 

 Wydarzeniem w skali Miasta i Powiatu ( pewnie zakres osiągniecia jest o wiele większy) był 

koncert Kazimierza Kowalskiego z osobami towarzyszącymi, którego gościliśmy 17 czerwca 

2016 w pięknej Sali Pałacu Ślubów w Wodzisławiu Śląskim. Wstęp wolny – koncert otwarty dla 

mieszkańców.  

Klub Ciekawej Książki – opiekun Klubu Stefania Klimek Członkinie Klubu spotykają się raz w 

miesiącu, aby podyskutować na temat przeczytanej lektury z wykazu przygotowanego przez 

Panią Klimek. Lektury pogrupowane są według zagadnień i obejmują literaturę różnych 

autorów. Raz w roku organizują też wycieczkę śladem konkretnej lektury czy też autora. A także 

zapraszają słuchaczy WUTW na spotkania z ciekawymi :pisarzami i poetami.  

 

 Klub Wolontariuszy – lider Klubu Edyta Mężyk  

Klub zaangażował się we współpracę ze Żłobkiem nr 1 w Wodzisławiu, wolontariuszki 

uczestnicząc w projekcie „ Zastępcza Babcia” czytały bajki i organizowały zabawy z maluchami a 

także przygotowały inscenizację dla dzieci i ich rodziców pt „Czerwony Kapturek”. Zaangażowały 

się również w organizację Festynu dochodowego dla żłobka.  

 Nasi wolontariusze współpracują również z Przedszkolem nr 15 i,16 i 18;  w kontakcie z dziećmi 

uczestniczą w ważnych wydarzeniach życia przedszkolaków. W 2016  klub wolontariuszy 

kontynuował realizację  projektu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” UTW DLA 

SPOŁECZNOŚCI – liderem klubu została Edyta Mężyk. Działania tego Klubu nacechowane są 

wartościami więzi międzypokoleniowej.  

 

 Klub Brydżowy lider Klubu Jerzy Lisiecki  

Klub uczestniczy w rozgrywkach brydżowych z sąsiednimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku ; 

Rybnik, Jastrzębie, Katowice, Chorzów, Lubliniec – zgodnie z przysłanymi nam zaproszeniami. 
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Członkowie Klubu brydżowego WUTW mają też osiągniecia; I Turniej brydża par o Puchar 

Prezydenta - I i II miejsce II Turniej brydża par o Puchar Prezydenta - VII, IX i X miejsce 

Mistrzostwa Śląska Uniwersytetów III Wieku - III miejsce 50-lecie Miasta Jastrzębia - XX i XXI 

miejsce / na 32 pary/ 6 Turniej brydża sportowego UTW Katowice - XIII i XXI miejsce Turniej 

brydża sportowego ’’SZLEMOWISKO’’ - II i XVIII miejsce Lubliniec II Noworoczny Turniej o 

Puchar Prezesa UTW - II, XVI i XVIII miejsce /Rybnik/  

 Klubu Włóczykijów - liderzy Klubu: Janina Bańczyk i Grażyna Fabiańczyk. Głównym celem 

działania jest aktywność fizyczna jego członków i każdego chętnego, który do nich dołączy. 

Aktywność fizyczna oprócz walorów zdrowotnych daje też dodatkowy efekt w postaci 

psychicznego relaksu. Ruch i obcowanie z przyrodą o każdej porze roku doskonale wpływa na 

regenerację naszej psychiki i poprawia nastawienie do życia. Włóczykije maszerują w każdy 

wtorek i piątek, spotykają się o godz. 9:00 na przystanku „ przy szpitalu”. W 2016 r. klub 

zorganizował trzy marsze połączone z piknikiem z cyklu „Powitania” – wiosny, jesieni, zimy.  

Powstał w tym roku Klub Miłośników Turystyki – liderem została Lucyna Kulka – zostały 

zorganizowane 2 wycieczki – do Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz do Bielska. 

Klub nastawiony jest na organizowanie wycieczek jednodniowych po ciekawych miejscach po 

bliskiej okolicy. 

5.) 

Działalność artystyczna opiera się na zespołach : chór, teatr i zespół tańca liniowego, które 

bazując na wrodzonych zdolnościach członków , umożliwiają rozwijanie zainteresowań a także  

uatrakcyjniają swoimi występami nasze imprezy, wydarzenia w mieście czy biorą udział w 

regionalnych przeglądach zespołów artystycznych seniorów. 

W maju 2016 r. braliśmy udział w VIII Olimpiadzie Seniorów w Łazach . Wystawiliśmy 18  

zawodników i zajęliśmy 25 miejsce na ponad 50 startujących drużyn. 

6.)  

W ramach rocznej działalności zorganizowaliśmy następujące imprezy integrujące dla 

słuchaczy WUTW: 

  W styczniu 2016 „ Wspólne Kolędowanie” pod hasłem „Młodzież Seniorom i vice versa” – 

impreza zorganizowana przy współudziale nauczycieli i młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego 

- 120 osób  

W lutym  „ Biesiada Śląska ”   kończąca karnawał z elementami folkloru śląskiego - 80 osób  

 

 W maju  OLIMPIADA SENIORÓW – Łazy 2016 udział reprezentacji WUTW w rozgrywkach 

sportowych 

 W maju „Majówka Aktywnego Seniora” – impreza rekreacyjno-sportowa w Ośrodku „ Gosław” 

przy współpracy z Klubem „Forma” – 120 osób  

 SPOTKANIE OPŁATKOWE z udziałem władz Powiatu, Miasta i Duchowieństwa – 70 osób  

 Trzy Marsze Nordic Walking Okolicznościowe – powitanie wiosny, jesieni, zimy (łącznie 40 

osób)  „Tańcujące Podwieczorki” – imprezy organizowane dla seniorów w lokalu  Kamaro z 

okazji Andrzejek, Sylwestra lub innych okazji. Ok.150 osób  
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 Wielu słuchaczy uczestniczy w spotkaniach (z ludźmi kultury, pisarzami, poetami i 

podróżnikami) organizowanymi przez Miejską i Powiatową Bibliotekę.  

 

7.) 

Nawiązana w 2015 roku współpraca z organizacją seniorską Urzędu Miasta Gladbeck  

zaowocował rewizyta niemieckich Seniorów w Wodzisławiu Śląskim. W dniach 28.09 – 2.10. 

2016 przebywali na zaproszenie prezydenta miasta i prezes WUTW goście z Gladbeck. 

W programie pobytu staraliśmy się pokazać gościom bogatą i różnorodną działalność WUTW na 

rzecz seniorów miasta i powiatu. Goście zwiedzili również  piękne zabytkowe miasta Wodzisław  

Śląski, Pszczynę i Kraków. 

 Na spotkaniu z władzami miasta i wolontariuszami WUTW – obydwie organizacje przedstawiły 

swoją działalność , podzieliły się doświadczeniami – okazało się, że wzajemnie możemy się od 

siebie uczyć. 

Ta wizyta zaowocowała wolą kontynuowania współpracy. 

 

8.) 

Działalność naszą dokumentujemy na stronie internetowej www.wutw.pl ( odpowiedzialni 

Jadwiga Holeczek-Wojdat, Stanisława Wieczorek, Łukasz Gancarz) , na tablicy i w gablocie 

siedziby WUTW oraz w Kąciku Wodzisławskiego Seniora w Gazecie Wodzisławskiej. 

Wydajemy co miesiąc informator dla słuchaczy Proponujemy w ….( nazwa miesiąca), w którym 

zamieszczamy harmonogram wszystkich ważnych wydarzeń i miejsc, w których się one 

odbywają w danym miesiącu.  

 Główne źródła finansowania to składki członkowskie, wpisowe, opłaty za zajęcia , dotacje do 

realizowanych projektów.  

 W 2016 roku odbyło się 13 posiedzeń Zarządu WUTW , jedno Zebranie Ogólne Członków 

WUTW- 30.11.2016. 

9.) 

Końcówka roku 2016 poświęcona była przygotowaniom do obchodów 10 lecia WUTW w 2017 

roku. Program obchodów pomyślano jako cykl wydarzeń, ukazujących różnorodną działalność i 

aktywność studentów Stowarzyszenia. Harmonogram podlegał ewaluacji,  by ostatecznie 

osiągnąć następujący taki kształt: 

Wydarzenia, które proponujemy w ramach obchodów: 

1. Ogłoszenie konkursów : literackiego i fotograficznego „ Mój UTW – Jaki jest? Jak zmienił się 
przez te lata” – styczeń/ 2017 (KLIKNIJ - Konkurs fotograficzny, Konkurs literacki) 

2. Wystawa twórczości artystycznej studentów WUTW - Muzeum Wodzisławskie –  13 - 
28.02.2017 

3. Turniej brydżowy z udziałem przedstawicieli UTW woj. Śląskiego - 04.03. 2017 
4. Spektakl teatralny dla przedszkoli „ Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków w wykonaniu 

zespołu teatralnego WUTW „ Młodzi Duchem” - 19.04.2017 
5. Piknik majowy na Trzech Wzgórzach – przegląd zespołów artystycznych : Taniec liniowy, 

Chór, Zespół Sześćdziesiątki - 20.05.2017 
6. Nakręcenie filmiku podsumowującego różnorodność działań WUTW i aktywność seniorów -

marzec, kwiecień, maj / 2017 

http://wutw.pl/images/image/Regulamin_konkursu_fotograficznego.pdf
http://wutw.pl/images/image/Regulamin_literacki-1.pdf
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7. Wieczór wspomnień z udziałem osób tworzących WUTW i działających aktywnie aktualnie  -
25.05.2017 

8. Gala 10 lecia WUTW - Wyróżnienia, Koncert, Tort Urodzinowy - 08.06.2017 
9. Wydanie monografii Wodzisławskiego UTW, podsumowującej 10 letni czas działalności pod 

naukową opieką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej – Wydział Zamiejscowy w 
Wodzisławiu Śląskim – październik 2017. 

10. Konferencja podsumowująca obchody 10 - lecia WUTW z udziałem przedstawicieli UTW woj. 
śląskiego i pracowników naukowych uczelni wyższych - Akademii Humanistyczno- 
Ekonomicznej, Uniwersytetu Śląskiego - listopad 2017 

11. I Przegląd Zespołów Tańca Liniowego Seniorów z udziałem UTW woj. śląskiego, opolskiego i 
małopolskiego - 25.11.2017 

12. Zakończenie obchodów – bal karnawałowy „Na Sto Par”- grudzień /2017 
 

  W roku 2016, podobnie jak w poprzednich latach , aby zrealizować cele statutowe WUTW i 

osiągnąć takie rezultaty, konieczna była współpraca i współdziałanie z następującymi 

podmiotami:  

- Urząd Miasta Wodzisław Śląski  

- Wodzisławskie Centrum Kultury 

 - Urząd Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskim  

- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ,Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu -   

Akademia Muzyczna w Katowicach  

- Szkoła Muzyczna I stopnia w Wodzisławiu Śląskim  

- Miejska i Powiatowa Biblioteka w Wodzisławiu Śląskim  

-Placówki oświatowe: Zespół Szkolny nr2, Gimnazjum nr 2, Liceum Ogólnokształcące nr I, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 3 Żłobek nr 1 w Wodzisławiu Śląskim 

Przedszkole nr 15 w Wodzisławiu Śląskim  

- MOSiR w Wodzisławiu Śląskim  

- Stowarzyszenie „Nasz Wodzisław”  

- Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Gosław”  

Serdecznie dziękujemy Władzom Miasta Wodzisław Śląski , Dyrektorom placówek 

kulturalnooświatowych i sportowych, za wspieranie i pomoc w rozwijaniu działalności naszego 

Stowarzyszenia.  

Dziękuję za wkład pracy, wysiłek, pasję w działaniu i zaangażowanie się w rozwój 

Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku :  

 członkom Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej  

 liderom Klubów Zainteresowań  

 kol. kol. Dyżurnym  

 kol. Marii Lisieckiej za przykładne prowadzenie dokumentacji biurowej  

 wykładowcom - wolontariuszom za wygłoszone wykłady  

 lektorom i instruktorom prowadzącym zajęcia 

  wszystkim osobom, które aktywnie uczestniczyły w życiu WUTW i wspierały nasze starania  

o dobry wizerunek Stowarzyszenia.         

                                                                                                                    Prezes Stowarzyszenia WUTW 

Wodzisław  Śląski, 10 marca 2017                                                       Jadwiga Holeczek- Wojdat 


