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    SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOSCI WODZISŁAWSKIEGO  
                UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w kadencji 2015 -2018 
 

 
 
Władze Stowarzyszenia na kadencję 2015 – 2018 w składzie: 
 
ZARZĄD 

 
   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 
 
 
 
Skład Komisji Rewizyjnej : 
 
Przewodnicząca    Dragon Barbara 
  Członek:                                                Pawliczek Włodzimiera 
  Członek:                                            Widz Monika, 
 
 
 
Rada Programowa  - zgodnie ze Statutem WUTW - sprawuje  opiekę nad merytoryczną nad 
działalnością programową Stowarzyszenia, wspiera inicjatywy i pomaga w ich realizacji. 
 
Przewodniczący                                     prof. dr hab.Stanisław Korczyński 
Członkowie                                           dr Artur Łacina-Łanowski 
      mgr inż. Ludwika Kłosińska  
      mgr Edyta Glenc 
      mgr Ewa Wrożyna-Chałupska 
      mgr Andrzej Płaczek 
                                                                mgr Jadwiga Holeczek-Wojdat 
 
 
Rada Słuchaczy  
wg Statutu WUTW posiada  rola opiniująca i wspomagająca działalność Zarządu 
 
Przewodnicząca    Krystyna Błachut 
Członkowie     Roman Kwaśny      
                         Włodzimiera Pawliczek  
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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 tzw. podziału godzin. 
 
Kadencja 2015 – 2018 była szczególna pod wieloma względami : była czasem wielu 
innowacji, różnorodności i rozmachu . Świętowaliśmy w tym czasie swoje 10 lecie. 
Ten trzyletni okres działalności pozwolił ugruntować markę WUTW jako wiodącej i 
spełniającej swoją misję – organizacji, stowarzyszenia SENORZY DLA SENIORÓW. 
Z całą mocą podkreślam – każdy, kto miał pomysł, potrafił go obronić a przede wszystkim 
zgłosił chęć realizacji -  mógł liczyć na akceptację.  
O tym, ile znaczymy dla społeczności  50+ miasta i powiatu niech świadczą dane osobowe 
:  
 
Tabela I – STAN ILOŚCIOWY WUTW w poszczególnych latach kadencji 2015 – 2018 
Nie ubywało nas, wręcz przeciwnie nasz stan niewiele ale zwyżkuje. Jest nas teraz 

         531 osób,  
         Tabela II –Stan ogólny słuchaczy WUTW  na dzień 31.03 2018  

Tabela III  wg miejsca zamieszkania oraz  
Tabela IV wg wieku – najliczniejsza grupa to przedział wieku  60 – 70 lat:  276 osób 
 W tym czasie najczęściej mamy już odchowane wnuki i szukamy dla siebie możliwości na  
godne i urozmaicone życie. 
 
O rozmachu, a raczej o staraniach , aby nasi członkowie znaleźli w programie działania 
prawie wszystko, to co ich interesuje, obrazuje : 
 
Tabela V  - LICZBA SŁUCHACZY KORZYSTAJĄCYCH Z ZAJĘĆ WUTW  w 
poszczególnych katach KADENCJI 2015 -2018 
 

 Mamy 11 grup języków obcych i 2 grupy komputerowe, z tych  zajęć korzysta 
tygodniowo 228 osób, miesięcznie to prawie 1000 osób; zatrudniamy 5 lektorów 
języków obcych i informatyka. 
:  
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 Zajęcia rekreacyjno- sportowe typu gimnastyka ogólnorozwojowa i aerobik w 
wodzie,  pływanie i nauka pływania to kolejne uczestniczące w nich 204 osoby – 
zatrudniamy  5 instruktorów. Miesięcznie korzysta z tych zajęć ok. 800 osób 
 

 97 osób brało udział  w zajęciach  tanecznych : zumba; taniec liniowy i taniec 
latino– zatrudniamy 2 nauczycieli tańca. 
WYMIENIONE ZAJĘCIA SĄ ODPŁATNE. 
 

 Zajęcia o charakterze edukacyjnym odbywają się w klubach: - ciekawej książki, - 
wokół zdrowia czy -wiedzy o wszechświecie – 34 osoby są członkami tych klubów 

 Swoją sprawność fizyczną i kondycję oraz troskę o zdrowie szlifują podczas zajęć w 
klubach: - miłośników turystyki,- nornic walking, - tenisa stołowego – jest to 55 osób 

 Na zajęciach rękodzieła i plastycznych w klubach : - decopage i - haftu i szydełka 
oraz - plastycznych pasjach seniorów bierze udział 49 osób 

 Klub miłośników muzyki i teatru skupia 42 osoby – członkowie tego klubu  
uczestniczą w koncertach tzw. Symfonicznych Poniedziałkach,  wyjeżdżają na 
koncerty i spektakle do sal koncertowych i operowych w kraju i za granicę.  
W środy muzyczne , w zaprzyjaźnionym lokalu można zrelaksować się na 
spotkaniach z lżejszą muzą ‘- takich spotkaniach bierze udział od 35 – 50 osób. 

 Można też pograć w brydża w klubie dla zainteresowanych – klub organizuje 
coroczny Turniej o puchar prezydenta miasta – w którym biorą udział UTW z 
województwa śląskiego. 

 Ofiarowywanie swojego czasu, wysiłku i zainteresowania dla innych to domena 
działania członków klubu wolontariusza. Są wszędzie tam, gdzie można pomóc, 
wesprzeć, uatrakcyjnić czas : dzieciom w przedszkolach, żłobku i w szpitalu. 
Dorosłym - starym lub niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej lub przy 
realizacji projektów pomocowych w świetlicach opieki dziennej. Na kiermaszach 
charytatywnych, świątecznych , przy wszystkich wewnętrznych imprezach 
organizowanych przez WUTW. 

W zorganizowanych formach – 12 klubach  zainteresowań – bierze udział raz w 
tygodniu – 180 osób, zajęcia organizuje 12 osób słuchaczy WUTW wolontariuszy – tzw 
liderów, którzy na podstawie autorskich programów dzielą się pasją z innymi. 
ZAJĘCIA NIEODPŁATNE – liderzy klubów pracują też nieodpłatnie. 
 

 Swoje pasje aktorskie, wokalne i taneczne mogą słuchacze realizować w trzech 
zespołach artystycznych( nieodpłatnych dla członków ) : 
CHÓR – 19 osób, w tym roku chór zorganizował imprezę „ Kolędowanie z 
Chórem” w której wzięło udział 45 osób 
ZESPÓŁ TREATRALNY „ Młodzi duchem” 12 osób – do tradycji weszło, że 
zespół specjalizujący się w programach dla dzieci – inscenizacje baśni, daje 
spektakle dla dzieci miasta i powiatu. I tak latach ubiegłych 2016 – spektakl „ 
Kopciuszek” obejrzało ponad 1000 przedszkolaków, w 2017 – spektakl 
„Królewna Śnieżka” również ponad 1000 dzieciaków z Wodzisławia, Radlina, 
Rydułtów. 
W przygotowaniu następna baśń, a chętni do obejrzenia  już się zgłaszają.. 
ZESPÓŁ TAŃCA LINIOWEGO „ Country Fox” 12 osób - działa 2 lat i już 
zanotował na swoim koncie wyróżnienie w Przeglądzie Zespołów Artystycznych 
Seniorów w 2017 roku w Oświęcimiu. Swoim programem zespół uświetnia wiele 
imprez miejskich i powiatowych oraz wewnętrznych WUTW 
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Wykłady i realizowane projekty, to te formy upowszechniania wiedzy i wyposażania 
w kompetencje obywatelskie słuchaczy WUTW, na które pozyskujemy fundusze ze 
źródeł zewnętrznych. 
 
Wykłady 
 
Wykłady realizowane są w cyklu wykładów otwartych ( dla wszystkich zainteresowanych) 
nie tylko członków WUTW – zapraszamy na nie mieszkańców miasta i powiatu, odbywają 
się przeciętnie w co drugi wtorek miesiąca. Realizowane są zagadnienia z zakresu  
- zdrowia i diet w żywieniu seniorów, 
- bezpieczeństwa seniorów z cyklu „nie daj się oszukać” 
- prawa spadkowego i dziedziczenia, 
- bieżących problemów Europy.  
 - praw konsumenckich,  
 - bezpieczeństwa przeciw-pożarowych  
 -dziedziczenia i prawa spadkowego   
 - kosmosu i stacji kosmicznych 
 - historii i jej miejsca w adaptacjach filmowych 
 - obsługi i pełniejszego wykorzystania współczesnych środków komunikowania się 
. 
W ciągu tych 3 lat odbyło się ponad 90 wykładów, na które zapraszani byli specjaliści 
danych dziedzin kultury, sztuki, polityki, zdrowia i innych. 
Wiele wykładów odbyło się pro publiko bono, za co serdecznie dziękujemy 
współpracującym z WUTW osobom. W dalszym ciągu wiele do życzenia pozostawia 
frekwencja słuchaczy . 

PROJEKTY 

W okresie kadencji 2015-2018 przygotowano i zrealizowano 13projektów na łączną kwotę  
136 031,- zł  

 Projekt „SYMFONICZNE PONIEDZIAŁKI:współfinansowany przez Miasto Wodzisław 
Śl. W latach 2015 – 2018 umożliwia mieszkańcom miasta Wodzisławia Śląskiego 
spotkania średnio raz w miesiącu  (z wyłączeniem okresu wakacyjnego ) z muzyką i 
artystami.Średnio w takim koncercie bierze udział 80 – 150 osób 

 1. 2015 r. Wartość projektu 11.120,00 zł w tym dotacja 8000,00 zł 

2.  2016 r. wartość projektu 11.700,00 zł w tym dotacja 8.389,00 zł  

3.2017 r. wartość projektu 11.986,00 w tym dotacja 8.517,00 zł  
4. 2018 wartość projektu 15 000,00 w tym dotacja 10.000,00 zł 

W tym okresie odbyło się 19 spotkań muzycznych z udziałem wybitnych artystów- 
instrumentalistów i wokalistów scen koncertowych oper i filharmonii, tych znanych a także 
lokalnych muzyków, czekających na odkrycie czy wreszcie młodych adeptów szkół 
muzycznych. 
Wszystkie wydarzenia miały miejsce w pięknej Sali Ślubów , wstęp był bezpłatny i otwarty dla 
wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta. Animatorem tych wydarzeń jest pan 
Andrzej Płaczek – autor projektów „ Symfoniczne Poniedziałki”- które współfinansowane były w 
przez Miasto Wodzisław Śląski i Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Wspomnieć też trzeba o BARWNYCH Spotkaniach Muzycznych z wybitnymi artystami:  
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Nasze zaproszenie przyjęłi : Wiesław Ochman, Grażyna Brodzińska, Kazimierz Kowalski i 
Jacek Wójcicki. Tyle do tej pory – za tymi działaniami stoi Andrzej Płaczek. 

 5.) Projekt „100 lat aktywności” z programu Rządowego ASOS realizowany przez 
WUTW przy wsparciu trenerów z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku.  
w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2016r.Wartość projektu 67.740,00 w tym 
dofinansowanie 60.740,00 zł 

 6)Projekt „Przez wiedzę do godnego życia  (małe granty) Wartość projektu 1.800,00 zł 
dofinansowanie 1.700,00 zł. Okres realizacji marzec – czerwiec 2015 r.  

 7.) Projekt UTW dla społeczności , realizowany w okresie od X.2015 r. do XII.2016 r. 
współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę” . Celem projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności w 
zakresie wolontariatu oraz przygotowanie organizacji wolontariatu do współpracy z 
wolontariuszami i społecznością lokalną . W ramach projektu wolontariusze naszego 
WUTW zrealizowali dwa projekty : 
- Seniorzy Seniorom, 
-Gotowanie z Babcią. 1.800,- zł dofinansowanie 

 8.)Projekt „ To mnie interesuje , tego chcę się dowiedzieć”. Okres realizacji II – XII 
2016r. 
Wartość projektu 3.795,00 zł w tym dofinansowanie przez miasto Wodzisław Sl. 
3.000,00 zł 
 

 9.)Projekt „Wiedzieć więcej –rozumieć lepiej” okres realizacji II – XII 2017 r. 

 10.)Projekt „ Wtorkowe spotkania z … wiedzą” okres realizacji III –XII 2018Wartość 
projektu 3.795,00 zł w tym dofinansowanie przez miasto Wodzisław Śl. dotacja 
3.000,00 zł. W ramach projektu -  11 wykładów . 

 11.) Współudział w projekcie WCK „Muzykon” realizowanym w okresie X-XI. 2016 r, 

 12.) Projekt „Seniorze na start po zdrowie” -  Majówka na terenie Rodzinnego Parku 
Rozrywki . 
Termin realizacji maj 2017 r. dotacja Starostwa Powiatowego w wysokości 2.999,099 zł.  
W majówce aktywnie uczestniczyło 150 seniorów WUTW i innych organizacji 
senioralnych pow. wodzisławskiego. 

 13.}Projekt „Odmień dietę przez przypadki” Termin realizacji kwiecień maj 2017 
r.Aktywny udział członków WUTW w projekcie Poradni Dobry Dietetyk. Wiedeń; Praga 
Wiedeń; Praga W ramach projektu członkowie WUTW wysłuchali 5 wykładów na temat : 
odżywiania i diet oraz ich wpływu na zdrowie oraz skorzystali z bezpłatnych 
indywidualnych konsultacji u dietetyka. 

Uczestnicy projektów mogli odnieść wiele korzyści z aktywnego uczestnictwa w nich, 
jednak najważniejszym walorem tych działań jest uspołecznienie jednostki i wyposażenie 
jej w kompetencje świadomego członka społeczeństwa obywatelskiego. Spośród tych 
ludzi potem rekrutują się liderzy grup. 

 WUTW współrealizuje z Akademia Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi;  Oddział 
Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim’ projekty edukacyjne dotyczące zdobycie nowych 
kwalifikacji zawodowych w specjalnościach : florysta oraz masażysta. Organizowane 
przez AHE doskonalenie zawodowe trwa 3 semestry i kończy je zdobycie certyfikatu, 
umożliwiającego wykonywanie zawodu  w zdobytych specjalnościach.  
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DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ŚRODOWISKA MIASTA I POWIATU 
 
- współpraca z Fundacją Medhouse - przy Centrum Medycznym Medhouse - spotkania z 
dziećmi na oddziale szpitalnym od roku 2015 do nadal 
 
- współpraca z Wodzisławską Placówką Wsparcia Dziennego "Dziupla" - świetlica 
środowiskowa - udział w projekcie międzynarodowym: "Czerwony, biały, niebieski - dialog 
polsko-czeski" - międzypokoleniowe warsztaty kulinarne, plastyczne, zajęcia arteterapeutyczne 
od roku 2015 do nadal 
 
-  udział w projekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - "Środowiskowy Interfejs 
Pomocowy" - wolontariat w świetlicach środowiskowych dla seniorów i osób 
niepełnosprawnych, spacery z osobą niewidomą od roku 2017 do nadal 
 
-  spotkania z dziećmi w żłobku ( co tygodniowe) - czytanie książek, zabawa, udział w 
przedstawieniach: "Rzepka", "Kot w butach", "Jaś i Małgosia" od roku 2015 do nadal 
 
-  spotkania z dziećmi w 5 przedszkolach - warsztaty plastyczne, kulinarne, gry i zabawy,  
inscenizacja wiersza "Rzepka" - zaangażowanie dzieci do przedstawienia 
 
-  kwestowanie na rzecz WOŚP J. Owsiaka 2015 , 2016, 2017, 2018 
 
-  współorganizacja akcji charytatywnej dla chorej na mukowiscydozę 10-letniej Oliwki podczas 
kiermaszu wielkanocnego 2017 rok 
 
- organizacja akcji charytatywnej dla chorej na SMA 14-letniej Nikoli w czasie  kiermaszu 
bożonarodzeniowego 2017 rok 
 
- zbieranie słodyczy na paczki świąteczne dla dzieci ( przy okazji Spotkania Opłatkowego dla 
słuchaczy) ze świetlic środowiskowych DZIUPLI   lata: 2015, 2016, 2017  
 
-  organizacja  Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej we współpracy z dziećmi i 
młodzieżą  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7– więź międzypokoleniowa  2017, 2018 rok 
 
-  organizacji imprezy sportowej "760 km. NordicWalking na 760-lecie Wodzisławia Śląskiego 
2017 rok 
 
- udział WUTW w Festiwalu Organizacji Pozarządowych 2015, 2016, 2017 – prezentacja 
dorobku Stowarzyszenia WUTW 
 
 
 
TURYSTYKA KRAJOWA I ZAGRANICZNA 
 
Zorganizowano :  
15 wycieczek krajowych : Moszna, Szlakiem zachodniej granicy, Szlakiem wschodniej granicy, 
Bieszczady, Szlak Piastowski, Rudy Raciborskie i okolice ( 2x), Wrocław, Kraków, Oświęcim, 
Łazy ( 2 x) Rabka, Kulg Wisła ( 2x) Zakopane – termy. 
Przeciętnie w wycieczce brało udział 40 osób- co ogółem daje 600 wyjeżdżających i 
poznających nasz kraj osób 
 
13 wycieczek zagranicznych : Grecja Rodos; Norwegia; Sycylia; Toskania; Lwów, Wilno, 
Wiedeń; Praga ,Londyn i Szkocja: Hiszpania i Lazurowe Wybrzeże; Chorwacja; Korsyka;  
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Analogicznie jak wyżej – z turystyki zagranicznej skorzystało około 390 osób 
 
4 turnusy sanatoryjno-rehabilitacyjne: Zakopane – 2015; Niechorze –  2016 2 turnusy;  
2017- 1 turnus; Razem 170 osób 
 
Wycieczki górskie skupiają entuzjastów wędrówek szlakami – wzięło w nich udział 180 osób 
Razem z różnych form turystyki skorzystało ok 1400 osób. 
 
W planach na ten rok akademicki mamy jeszcze:  
Toruń\ Bydgoszcz – zwiedzanie i wizyta w operze 43 osoby ( kwiecień) 
Sandomierz / Kazimierz – 37 osób 
Koszęcin – Artystyczny Dzień Seniora z zepołem Śląsk – 50 osób( maj ) 
Turnus rehabilitacyjny w Truskawcu ( Ukraina) – 40 osób ( maj 2018) 
Wizyta studyjna w Łodzi – 50 osób ( czerwiec ) 
Majorka – 38 osób (październik) 
 
 
WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWO-KULTURALNYMI W latach 2015 2018 
 
Dzięki decyzji prezydenta miasta z 17 października  2016, który ustalił preferencyjne stawki 
najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych Miasta, mogliśmy prowadzić zajęcia 
edukacyjne, sportowe, rekreacyjne i kulturalne dla członków WUTW po tak korzystnie niskich 
opłatach.. 
Współpracowaliśmy , korzystając z pomieszczeń w następujących obiektach: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – dyr. Dojka Jacek 

 Szkoła Podstawowa nr 3 – dyr. Sidorow Włodzimierz 

 Szkoła Podstawowa nr 1 -  dyr. Justyna Orszulak 

 Wodzisławskie Centrum Kultury – dyr. Jaroch Krzysztof 

 Urząd Stanu Cywilnego – dyr. Meisel Mirosława 

 Muzeum Miejskie –dyr.  Kulpa Sławomir 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - dyr. Ewa Wrożyna-Chałupska 

 Gimnazjum nr 2 ( dawne) – dyr. Gabriela Niemiec 

 Zespół Szkolny nr 2 ( dawne) – dyr. Paszylka Danuta 
Bardzo jesteśmy wdzięczni za stworzenie tak korzystnych warunków ale przede wszystkim za 
życzliwość, której doświadczaliśmy ze strony dyrektorów oraz pracowników wymienionych 
placówek, za gotowość do pomocy w usuwaniu przeszkód. 
 
Bardzo dobrze układała się współpraca z placówkami ponadgimnazjalnymi, którymi zarządza 
Powiat Wodzisławski: 

 I Liceum Ogólnokształcące – dyr. Rurek Janina 

 II liceum Ogólnokształcące – dyr. Komorek Wojciech 
Dziękujemy za zrozumienie naszych potrzeb – dzięki życzliwości młodzieży i pracowników a 
szczególnie dyrektorów tych placówek było  możliwe, że co roku gościmy w I LO na koncercie 
noworocznym i wspólnym kolędowaniu. 
Uaktywniona  niedawno współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych a szczególnie z 
Liceum Plastycznym pozwoliło stworzyć w WUTW kolejny Klub i prowadzić zajęcia w pracowni 
plastycznej przy sztalugach - za osobiste zaangażowanie dziękujemy dyrektorowi . 
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OBCHODY 10 LECIA WODZISŁAWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 2007 – 
2017 

WYDARZENIA 
1. Wystawa prac artystycznych : plastycznych, malarskich i decoupage słuchaczy WUTW – 
połączona z uroczystością wręczenia nominacji do wyróżnienia Medalem Okolicznościowym , 
program artystyczny w wykonaniu Uczniów i Nauczycieli Szkoły MuzycznejLUTY/2017 

2. V Turniej Brydżowy o Puchar Prezydenta Miasta ( przy okazji powtórzono wystawę z 
muzeum) MARZEC /2018 

3.Spektakl zespołu teatralnego WUTW „ królewna Śnieżka I 7 krasnoludków”- dla dzieci 
młodszych klas i przedszkoli (WCK kwiecień 2017 , Rydułtowy czerwiec 2017, Radlin 
październik 2017) łącznie spektakl obejrzało ponad 900 dzieciaków) .  

4. Nagranie uzupełniające o aktywnośći artystycznej seniorów WUTW – uzupełnienie filmiku  
„100 lat aktywności – 10 lat działalności” – kwiecień, maj 2017 

5.Spotkanie z okazji 10 lecia WUTW osób zasłużonych dla stowarzyszenia – 75 osób  

6.Majówka w Rodzinnym Parku Rozrywki pod hasłem Seniorze, na start po zdrowie” udział 150 
członków lub mieszkańców powiatu  

7. GALA OBCHODÓW 10 LECIA WUTW – udział 340 osób : gości i słuchaczy WUTU czerwiec 
/ 2017 

8.Koncert z okazji 10 lecia WUTW – artysta Jacek Wójcicki - ok. 200 gości  

9. WYDANIE MONOGRAFII „Polski Senior w obszarze komunikacji społecznej – Jubileusz 10-
lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wodzisławiu Śląskim”- redakcja naukowa Artur Łacina-
Łanowski 
sponsorzy wydania : Urząd Miasta Wodzisław Śląski; Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna 
w Łodzi; Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim październik / 2017 

10.Konferencja naukowa z udziałem pracowników naukowych UŚ w Katowicach, AHE w Łodzi / 
Wodzisław Śląski oraz przedstawicieli administracji samorządowej Powiatu Wodzisławskiego i 
Miasta na temat : Senior w Przestrzeni Publicznej listopad / 2017 

10. Wieczór Wspominkowy – spotkanie z 70 osobami – członkami WUTW nieprzerwanie od 
2007 roku listopad / 2017 

11. I FESTIWAL TAŃCA „ Senior Dance” – udział ok 160 osób z UTW woj. Śląskiego, 
małopolskiego , opolskiego. Impreza w całości finansowana z opłat akredytacyjnych 
uczestników i zaangażowaniu sponsorów: WCK, WUTW; Szkoła Tańca; restaurator  
WUTW sponsorował festiwal w zakresie : obsługi wolontariuszy, ciast upieczonych przez grupy 
zajęciowe. 

12. wydanie kalendarzy promujących WUTW i propagujących aktywność ludzi starszych  
( pamiątkowe) do nabycie jeszcze teraz za dowolną kwotę – zbiórka publiczna 
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13. Zorganizowano PIERWSZY BAL CHARYTATYWNNY we współpracy z Fundacją Medhouse 
w Hotelu Amadeus . Zebrano w wyniku aukcji 2 375 zł – kwota zostanie przeznaczona dla 
Szpitala wodzisławskiego – na konkretny zakup. 

Koszt obchodów X lecia WUTW          4 210, 67 
Koszty sponsorowane                         3 943,00 
Sfinansowane ze środków WUTW        267, 67 
 
NAWIĄZANE KONTAKTY I KONTYNUACJA 
Bardzo owocnie przebiega nawiązana współpraca z Radą Seniorów Miasta Gladbeck. 
Podczas corocznych spotkań seniorzy WUTW i miasta Gladbeck wymieniają doświadczenia i 
dzielą się dobrymi praktykami. Taki wymiar tej współpracy możliwy jest dzięki pomocy Urzędu 
Miasta a szczególnie Pani Elżbiety Kowalskiej – kierownik biura administracyjno-gospodarczego 
Urzędu Miasta. 
 
 
NOWY FORMY  2015 – 2018 
 

1. SPOTKANIA OPŁATKOWE połączone ze zbieraniem słodyczy na rzecz dzieci ze świetlic 
środowiskowych DZIUPLA – 2015, 2016, 2017 
 

2. Udział w letniej ogólnopolskiej  olimpiadzie seniorów w Łazach :  2016, 2017 
 

3. Wprowadzenie nowej formy zajęć – taniec latino - 2017 
 

4. Utworzenie 7 Klubów zainteresowań 2015 -2017 ( w przygotowaniach jest utworzenie 
klubu „ boule”); 
 

5. Wydanie monografii „ Polski senior w obszarze komunikacji społecznej” – publikacja pod 
naukowa opieką Artura Łacina-Łanowskiego o problemach seniorów na przykładzie 
aktywności  członków w10- lecie Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 2017 
 

6. Wydanie okolicznościowych medali i pamiątkowych kalendarzy WUTW na rok 2018 - 
2017 
 

7. Zorganizowanie konferencji nt rozwiązywania problemów seniorów w przestrzeni 
publicznej na przykładzie miast i gmin powiatu wodzisławskiego  - we współpracy z AHE 
- 2017 
 

8. Pierwszy Festiwal Tańca „SENIOR DANCE” – 2017 
 

9. ZORGANIZOWANIE CAŁOROCZNYCH OBCHODÓW 10 LECIA WUTW – 2017 ( I 2017 
– II 2018) 
 

10. Pierwszy Bal Charytatywny – na szlachetny cel ( pomoc ludziom starszym i starym). 
 

11. Udział w Ogólnopolskiej Senioradzie Zimowej w Rabce – 2018. 
 
 
Szanowni Państwo  
 
Na efekty, jakie uzyskaliśmy miał wpływ wysiłek, zaangażowanie i konkretna praca 
koleżanek i kolegów DYŻURNYCH – to oni codziennymi dyżurami służyli radą, 
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angażowali się w organizację działań, brali odpowiedzialność za mienie i finanse .  
Ta pracą jest nieodzowna, po to aby społecznie mógł funkcjonować WUTW – to praca 
nieodpłatna – pełny wolontariat DYŻURNYCH – dziękuję. 
 
Dziękuję również wspomnianym już LIDEROM klubów – zaangażowanie tych osób, to 
również pełny wolontariat – poświęcają swój czas, angażują się dzieląc  pasją i 
zainteresowaniami – dziękuję. 
 
Dziękuję za zaangażowanie w 3 letnią działalność WUTW członkom ustępujących władz 
WUTW: Zarządu i Komisji Rewizyjnej – koleżanki i koledzy – był to czas intensywnej 
pracy i zaangażowania w realizację podjętych zadań. Był to czas wspólnego 
rozwiązywania problemów, dostosowania uregulowań, które porządkowały dokumentacje 
Stowarzyszenia, umożliwiały organizowanie wolnego czasu seniorom miasta i powiatu. 
 
Kończę ale tu zamieszczam podziękowanie dla pana Mieczysława Kiecy – prezydenta 
miasta , członka honorowego WUTW. Dziękuję za wsparcie, jakiego doświadczał 
Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku – wsparcie mentalne i realne , dziękuję za 
docenienie roli WUTW jaka stowarzyszenia seniorów dla seniorów. 
 Myślę, że problem wspólnego działania na rzecz starzejącego się społeczeństwa znalazł 
należne miejsce w priorytetach lokalnych władz. 
 

          Jadwiga Holeczek-Wojdat prezes WUTW 
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