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...................................                                                            Wodzisław Śląski, 10.03.2015 r. 

  Pieczątka jednostki 

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 

WUTW ZA 2015 ROK 

           

 

            Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

          Rok założenia: 2007,   rejestracja w KRS 2008r.    nr 0000293507 

 

  Adres, telefon, adres strony internetowej: ul. Bogumińska 4b 44-300 Wodzisław   Śląski   

   nr tel. 32/ 459 05 12  www.wutw.pl 

 

Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w oparciu o „ Ustawę o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie”,  Ustawę o Rachunkowości i Statut WUTW. 

 

W kwietniu 2015 roku dobiegła końca 3 letnia kadencja ( 2012 – 2015 ) Zarządu WUTW w składzie: 

 

   Prezes Zarządu:                           Spas Ewa      

   Wiceprezes:      Holeczek-Wojdat Jadwiga 

   Wiceprezes:                                                Gorzawski Stanisław                              

   Sekretarz:                      Kowalczyk Waldemar 

   Skarbnik:          Warzycha Tadeusz 

   Członkowie  Zarządu:                                Żeber  Daniel                         

                                                            Łukasz Gancarz 

       Kalinowska Izabela 

                                                                       Lisiecki Jerzy       

                 Stolarska Joanna 

                                                                       Serzysko Jadwiga     

 

Komisja Rewizyjna 

 

Przewodnicząca                                           Widenka  Jadwiga 

Członkowie                                                  Pliszczak Emilia 

                                                                     Pasternak  Jerzy            

 

 

   Aktualne władze statutowe: 

 

            W dniu 9.04.2015  r. na Walnym Zebraniu Członków wybrano nowych członków do Zarządu  

            Stowarzyszenia oraz nowych członków do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015 – 2018 w 

składzie: 
 

   Prezes Zarządu:                Holeczek-Wojdat Jadwiga          

   Wiceprezes:      Widenka Jadwiga 

   Wiceprezes:                                      Kowalczyk Waldemar 

   Sekretarz:                      Szczerba Ewa                                

   Skarbnik:          Strzelczyk Ewa                                    

http://www.wutw.pl/
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   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 (wg Statutu WUTW Rada Programowa sprawuje  opiekę nad merytoryczną 

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

 

Przewodniczący                                             prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar 

Członkowie     dr Artur Łacina-Łanowski 

      mgr Ludwika Kłosińska  

      mgr Edyta Glenc 

         mgr Ewa Wrożyna-Chałupska 

      mgr Andrzej Płaczek 

                                                                       mgr Jadwiga Holeczek-Wojdat 

 

 

Rada Słuchaczy   
wg Statutu WUTW zadania Rady:  rola opiniująca i wspomagająca działalność zarządu 

 

Przewodnicząca    Krystyna Błachut 

Członkowie     Roman Kwaśny      

                           Włodzimiera Pawliczek  

 

Od stycznia - do 31.12. 2015 przyjęto 144 nowych członków; ubyło 42  

Na dzień 31.12.2015 ogółem członków 518 w tym 436 kobiet i 82 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.) 
 

 

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 
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 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                75 osób             5 grup    Aldona Łopatka,  

                                                            32 osoby           2 grupy  Agnieszka Keller 

                   język niemiecki               40 osób             2 grupy   Monika Pawlus 

                   język francuski                12 osób             1 grupa   Mirela Pogoda 

                   język włoski                     17 osób            1 grupa   Grzegorz Florkowski 

             język rosyjski                   10 osób            1 grupa   Halina Szczepaniak 

        

Razem w lektoratach uczestniczy :  186 osób 

 

Nauka podstaw informatyki odbywa się w pracowni komputerowej Zespołu Szkół nr 2  - 

informatyka                                             48 osób            3  grupy      prowadzący Sławomir Wolańczyk 

 

       

  Warsztaty psychologiczne                     25  osób         1 grupa Danuta Dyrek  /Małgorzata Pawlas 

 

     Odbyły się 22  wykłady  -  odbywają się 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 i porad prawnych. 

 

 

Zajęcia sportowe 
W ZS nr 2 w salce gimnastycznej odbywają się  zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowym gimnastyka 

ogólnorozwojowa grupa 30 osobowa ćwiczy raz w tygodniu, druga grupa ćwiczy w sali gimnastycznej  

I LO w Wodzisławiu, też ok. 30 osób. 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 
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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 

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

Dorota Zawada-Pniak. Zespół działa 3 lata .  

 

W 2015 roku zorganizowaliśmy 7 wycieczek :  krajowe (Kraków – Wieliczka,  Moszna – Góra Św. Anny, 

Kopalnia Srebra – Tarnowskie Góry, Ustroń - Wisła Zamek Prezydencki, Zakopane; Po Ziemi 

Raciborskiej, Bieszczady)  razem  320 osób  

oraz 3 wyjazdy zagraniczne: Wiedeń – 3dni, Chorwacja – 11 dni, Grecja – Rodos 8 dni. Razem 92 osoby 

 

W 2015 roku opracowano i realizowano następujące projekty: 

 

 Projekt pt: „Przez wiedzę do godnego życia” zrealizowany w okresie od 10 marca do 5 czerwca 

2015 roku z małych grantów Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego . 

 

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

przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności 

 

 Projekt „ Symfoniczne Poniedziałki” – współfinansowany przez Miasto Wodzisław Śląski 

 

 

Swoje zainteresowania rozwijają słuchacze WUTW, uczestnicząc w zajęciach następujących Klubów: 

 

  - Miłośników Muzyki i Teatru -              40  osób          Lider klubu:  Andrzej Płaczek 

  - Ciekawej Książki        -                          10   osób         Lider klubu:   Stefania Klimek 

  - Wolontariuszy -                                      20  osób          Lider klubu:   Ewa Szczerba / Edyta Mężyk 

  - Nordic Walking --                                  18  osób          Lider klubu:   T. Pawlus, R. Korepta,   

                                                                                                                      J. Bańczyk                   

  - Brydżowy -                                             10 osób            Lider klubu:  Jerzy Lisiecki 
 

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 – opiekun Klubu Andrzej Płaczek 

Dzięki pasji starosty tego klubu 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  2015 

 

l. Symfoniczne Poniedziałki 

26.I,23.II,30.III,27.IV,25.V,26.X,30.XI,28.XII.                                                            8 x120           920 osób 

     

2. Muzyczne Środy; 

25.II,11.III,08.IV,13.V,17.VI,01.VII,09.IX,23.IX,07.X,16.XII                                     10 x 40             400  „                                   
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3.SPOTKANIA PRZY GRAMOFONIE – program poetycko-muzyczny, 

         17.II,17.III,21.IV,19.V,22.IX,13.X  ,24.X                                                            7 x 15               105 „ 

 

    4.Teatr 8.II,16III,23.V, 8.IX                                                                                       4 x 40               160 

 

    5.NOSPR:25.II,6.XI                                                                                                    2 x 35                70 

 

    6.Akademia Muzyczna Katowice :15.IV,10.VI,13.XI                                                3x 40                120 

 

    7.Wiedeń”Wiener Mozart Koncert” 19.VI                                                                  1x 40                   40 

 

   Tak więc w roku kalendarzowym  2015 miało miejsce 35 wydarzeń o charakterze  muzyczno 

teatralnym w których uczestniczyło łącznie 1815 osób 

 

  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 diwy 

polskiej sceny operetkowej Grażyny Brodzińskiej, którą gościliśmy 26 października 2015 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 – opiekun 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. Klubem opiekowała się Ewa 

Szczerba. 

Nasi wolontariusze współpracują również z Przedszkolem  nr 15 i w kontakcie z dziećmi uczestniczą 

 w ważnych wydarzeniach życia przedszkolaków. 

W październiku klub wolontariuszy przystąpił jako jeden z dziesięciu w kraju do projektu Towarzystwa 

Inicjatyw Twórczych „ę” UTW DLA SPOŁECZNOŚCI – opiekę nad klubem przejęła Edyta Mężyk. 

Działania tego Klubu nacechowane są wartościami więzi międzypokoleniowej. 

 

 Klub Brydżowy opiekun Klubu Jerzy Lisiecki        
Klub uczestniczy w rozgrywkach brydżowych z sąsiednimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku ; 

Rybnik, Jastrzębie, Katowice, Chorzów, Lubliniec – zgodnie z przysłanymi nam zaproszeniami. 

  

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/  
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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  - opiekunowie Klubu: Janina Bańczyk i Tadeusz Pawlus 

 

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 2015 r. klub zorganizował trzy marsze połączone z piknikiem z cyklu „Powitania” – wiosny, jesieni, 

zimy.  

 

W ramach rocznej działalności zorganizowaliśmy następujące imprezy integrujące dla słuchaczy 

WUTW: 

 

 W styczniu 2015  „ Wspólne Kolędowanie” – impreza zorganizowana przy współudziale 

nauczycieli i młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego  - 120 osób 

 

 „ Marcowe Spotkanie Kobiet” –Gimnazjum nr 2 – 50 osób 

 

 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 

 

 Sylwester w górach – kulig z pochodniami i tańce w kolibie – 50 osób 

 

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

 

 „Tańcujące Podwieczorki” – imprezy organizowane dla seniorów w lokalach : Heaven, Kamaro 

z okazji Andrzejek, Sylwestra lub innych okazji. Ok.150 osób 

 

 Wielu słuchaczy uczestniczy w spotkaniach (z ludźmi kultury, pisarzami, poetami i podróżnikami) 

organizowanymi przez Miejską i Powiatową Bibliotekę.  

 

W 2015 roku na wniosek i na podstawie uchwały Zarządu nadano godność Członka Honorowego 

Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Panu Mieczysławowi Kiecy za szczególny wkład 

w rozwój WUTW i wręczono Legitymację NR  1. 

 

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 miesięczny 

informator dla słuchaczy Proponujemy w ….( nazwa miesiąca), w którym zamieszczamy harmonogram 

wszystkich ważnych wydarzeń i miejsc, w których się one odbywają w danym miesiącu. 

 

Kronikę WUTW prowadzi Teresa Żmijewska. 

 

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

realizowanych projektów. 

 

http://www.wutw.pl/
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W 2015 roku odbyło się 14  posiedzeń Zarządu WUTW , jedno Zebranie Ogólne Członków 

WUTW 

 

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” 

- Właściciele Restauracji „ Pod Arkadami” 

- Właściciele Herbaciarni „ U Meisla” 

- Właściciele Restauracji „ Wiejska Chata” 

Serdecznie dziękujemy Władzom Miasta Wodzisław Śląski , Dyrektorom placówek kulturalno-

oświatowych i sportowych, Właścicielom lokali gastronomicznych 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 

 kol. Teresie Żmijewskiej za piękne dokumentowanie naszej działalności w kronice WUTW  

 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 

Wodzisław Śląski, 22 marca 2016                                                                    Stowarzyszenia WUTW                                                                                                                                          

                                                                                                                         Jadwiga Holeczek- Wojdat                                              

                                                                                                            

                                          
 

       

 

 


