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Sprawozdanie z działalności Zarządu Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok
2017
16-02-2018
W roku 2017 podobnie jak w poprzednich latach Zarząd kierując się celami zawartymi w
statucie prowadził działalność na rzecz aktywizacji ludzi starszych, przede wszystkim przez
edukację, zachowanie i poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej, a także rozwijanie pasji i
zainteresowań słuchaczy.
Na dzień 31.12.2017 do naszego Uniwersytetu należało 380 członków zwyczajnych i 3
członków honorowych. W roku 2017 przyjęto do Uniwersytetu 47 osób, skreślono z listy
słuchaczy 26 osób.
W okresie od stycznia do grudnia 2017 Zarząd odbył 13 posiedzeń na których podjęto 10
uchwał.
I. Działalność edukacyjna i informacyjna
Podstawowym celem Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest działalność edukacyjna
prowadzona w formie wykładów w każdy piątek tygodnia. W roku 2017 odbyło się 29 wykładów
w Mielcu. W wykładach bierze udział od 120 do 180 osób.
W przekroju tematycznym sytuacja wygląda następująco:
Historia
5
Zdrowie
4
Kultura, sztuka, literatura 7
Psychologia
6
Turystyka
4
Pozostałe
3
7 wykładów przeprowadzili pracownicy naukowi Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego w ramach programu MNiSW pt. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
Poza tym nasi słuchacze wzięli udział w 4 wykładach otwartych AGH w Krakowie oraz w
kilkunastu wykładach w czasie IV Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie w dniu 15.09.2017
roku zorganizowanych przez Stowarzyszenie MANKO.
Od lutego 2017 roku prowadzone były kursy języka angielskiego dla dwóch grup –
początkujących i zaawansowanych oraz kurs komputerowy.
Przed każdym wykładem przekazywane są naszym słuchaczom ogłoszenia w których
informowano słuchaczy m.in. o:
- konkursach grantowych w których mogą brać udział grupy nieformalne,
- możliwościach wyjazdu na wypoczynek profilaktyczno-zdrowotny,
- organizowanych wycieczkach przez biura podróży i inne organizacje poza MUTW,
- imprezach i wystawach, organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury.
- interesujących wykładach i konferencjach organizowanych przez inne
stowarzyszenia,
II. Działalność kulturalna
W roku 2017 Zarząd zorganizował 8 wyjazdów do teatru, filharmonii i na operę. W marcu
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gościliśmy grupę kabaretową „ENTUZJAŚCI z UTW w Krośnie”. Gościliśmy także u siebie z
występami przedszkolaków z Przedszkola Nr 12 w Mielcu i uczniów Szkoły Podstawowej w
Podleszanach.
Mielecki UTW włączył się do programu Kinoszkoła Seniora poprzez udział w cyklu
comiesięcznych spotkań z dobrym kinem. Każdą projekcję filmową otwiera 30-minutowa
akademicka prelekcja.
Grupa teatralno-kabaretowa „SENIOR SHOW” przygotowała program muzyczno-satyryczny
„Powróćmy jak za dawnych lat” który był prezentowany na zakończenie roku akademickiego
2016/2017 oraz w czasie II Mieleckich Dni Seniora i obchodów Jubileuszu 10-lecia MUTW.
Chór ECHO zrzeszający 40 osób dał w roku ubiegłym 10 koncertów w tym 4 dla słuchaczy
MUTW i 6 dla publiczności poza Uniwersytetem. Występował w kościele p.w. MBNP w Mielcu,
w Domu Pomocy Społecznej, Osiedlowym Domu Kultury i w Stalowej Woli na przeglądzie
chórów „Bo radość jest wśród nas”. W roku 2017 chór obchodził 5-lecie powstania.
W styczniu 2017 roku z inicjatywy Marii Karaś powstała Formacja Par Tanecznych „GRACJA”
której występy cieszą się dużym powodzeniem.
Największym wydarzeniem kulturalnym w roku 2017 była organizacja II Mieleckich Dni Seniora.
Inicjatorem i głównym organizatorem tych dni była Mielecka Rada Seniorów przy czynnym
udziale Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Mieleckich Klubów Seniora.
Z okazji II Mieleckich Dni Seniora Grupa malarska i rękodzieła oraz sekcja fotograficzna
zorganizowały wystawę.
Grupa literacka spotyka się co miesiąc dyskutując o polskich pisarzach.
III Działalność turystyczno-krajoznawcza
W roku 2017 zorganizowanych zostało 7 wycieczek, a mianowicie:
- do Dąbrowy Tarnowskiej i Zalipia,
- do Częstochowy i Olsztyna,
- do Sanoka,
- do Łańcuta i Markowej,
- do Zamościa,
- na Roztocze,
- do Młodzaw Małych,
oraz wyjazd na VII Podkarpacki Rajd Starszaków – „Bóbrka 2017”
IV Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia
Oprócz wykładów o tematyce zdrowotnej organizowano:
- wyjazdów na baseny mineralne do Solca Zdroju. Odbyło się 6 takich wyjazdów.
- zbiorowe wyjścia na basen MOSiR w Mielcu dwa razy w tygodniu,
- zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej dwa razy w tygodniu prowadzone przez naszego
wolontariusza kol. Adama Skręta,
- grupę rowerową która od wiosny do późnej jesieni co tydzień organizuje wyjazdy w powiecie
mieleckim,
- turnieje brydżowe i szachowe,
- zajęcia taneczne,
- aerobik,
- zajęcia muzyczno-ruchowe,
- zbiorowe badania przepływu żył i tętnic kończyn dolnych,
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- zbiorowe badania na osteoporozę,
Wzięliśmy także udział w VII Podkarpackim Rajdzie Starszaków Bóbrka 2017 i w IV
Spartakiadzie Seniorów w Łańcucie.
V. Integracja, pomoc koleżeńska i wolontariat
Zorganizowano 3 spotkania integracyjne. Spotkania te mają charakter otwarty i uczestniczy w
nich także liczna grupa osób starszych nie będących słuchaczami Uniwersytetu. W maju
2017 r. zorganizowano spotkanie integracyjne słuchaczy 80+.
Organizowano odwiedziny chorych i doraźną pomoc dla osób potrzebujących.
Kilkunastu słuchaczy naszego UTW jako wolontariusze odwiedzają mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Mielcu oraz udzielają korepetycji dzieciom z biednych rodzin.
Przy naszym Uniwersytecie działa od 5 lat sekcja ogrodnicza zrzeszająca 4o sympatyków
ogrodnictwa. Członkowie tej sekcji wymieniają się doświadczeniami, sadzonkami i nasionami
oraz materiałami szkoleniowymi z zakresu ogrodnictwa, zorganizowali dwie wystawy
kwiatowo-warzywne. Członkowie sekcji ogrodniczej i sekcji pomocy koleżeńskiej uczestniczyli
w akcjach rozdawania owoców i warzyw z Banku Żywności oraz przeprowadzili akcję
„Szlachetna paczka”. Angażują się także w pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej,
współpracują ze schroniskiem dla zwierząt i organizacją ekologiczną „AERIS”.
VI. Twórczość własna
Wśród słuchaczy naszego UTW są osoby wyjątkowo uzdolnione w pisaniu wierszy. Należą
do nich m.in. kol. Henryk Piechocki, Ewa Siembida i Stanisław Cygan.
Część tych utworów po opracowaniu muzycznym przez panią Małgorzatę Leśniak jest
wykonywana przez chór „ECHO”.
W roku 2017 na okoliczność 10-lecia naszego Uniwersytetu wydana została publikacja pt. „Za
nami już dekada”. Na słowa uznania i podziękowania zasługują autorzy tekstów i refleksji
zamieszczonych w wydanej publikacji. W roku 2017 wydaliśmy również folder naszego
Uniwersytetu.
VII Realizacja zadań publicznych
W roku 2017 Zarząd realizował następujące zadania publiczne przy wsparciu Gminy Miejskiej
Mielec
- działania na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej osób Trzeciego Wieku,
- organizacja II Mieleckich Dni Seniora,
- obchody jubileuszu 10-lecia MUTW.
W oparciu o umowę partnerską z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
nasz uniwersytet realizował także projekt p.t. „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą
rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Oprócz 7 wykładów wygłoszonych przez pracowników
naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach w/w projektu prowadzone były warsztaty
teatralne i fotograficzne, a grupa naszych słuchaczy uczestniczyła w seminarium i spotkaniach
naukowo-szkoleniowych organizowanych w Rzeszowie. Efektem działalności Sekcji
Fotograficznej było wydanie fotoksiążki pt. „Mielec w obiektywie studentów Mieleckiego UTW”.
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Zespół działający jako grupa nieformalna w składzie Halina Malczyńska, Anna Zydroń, i
Krystyna Tabor wygrał konkurs na inicjatywę finansowaną z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
pt. Nordic Walking – spacer ku zdrowiu. W ramach tej inicjatywy przeszkolono dwie grupy
seniorów z chodzenia z kijkami i zakupiono kijki do Nordic Walking.
Szczególnie dużym wyzwaniem dla zarządu było przygotowanie obchodów jubileuszu 10-lecia
naszego Uniwersytetu. Wydana z tej okazji publikacja p.t. „Za nami już dekada” prezentuje
rozwój Uniwersytetu na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat, a także osobiste refleksje słuchaczy
związane z ich przynależnością do Uniwersytetu.
Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w dniu 19 października 2017 roku w Domu Kultury
SCK w Mielcu. Wzięli w nich udział Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska, Starosta Powiatu
Mieleckiego Zbigniew Tymuła, I Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Jan Myśliwiec,
Przewodniczący Rady Miasta Marian Kokoszka, przedstawiciele mieleckich władz
samorządowych i delegacje 13 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także liczna grupa słuchaczy
i sympatyków Mieleckiego UTW.
Kolejnym przedsięwzięciem znaczącym dla środowiska mieleckich seniorów było
zorganizowanie wspólnie z Mielecką Radą Seniorów II Mieleckich Dni Seniora.
W ramach obchodów II Mieleckich Dni Seniora:
- dokonano przeglądu osiągnięć artystycznych seniorów w dniu 7 października 2017. W trakcie
tego przeglądu wystąpiły zespoły artystyczne z Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i
wszystkich Klubów Seniora działających w Mielcu.
- w dniach 7 – 20 listopada w Sali Wystawienniczej Domu Kultury SCK zorganizowano
wystawę twórczości artystycznej seniorów zrzeszonych w Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego
Wieku, Klubach Seniora i Domu Dziennego Pobytu.
- w dniu 12 października 2017 w Hotelu Polskim rozegrano Mistrzostwa Mielca Seniorów w
brydżu sportowym par. Turniej przeprowadził Klub Brydżowy Hotel Polski.
- w dniu 12.10.2017 w czasie gali finałowej wystąpiła Formacja Par Tanecznych MUTW,
występy wokalne seniorów oraz pokazy młodzieżowych grup tanecznych.
- w dniu 17.10.2017 w Domu Kultury SCK odbył się Dzień twórczości literackiej seniorów z
udziałem autorów będących słuchaczami naszego UTW.
Szczegółowe informacje o działalności MUTW za rok 2017 zawarte są na naszej stronie
internetowej www.mutw.mielec.pl, oraz podawane były przed wykładami w formie ogłoszeń i
prezentacji.
Mielecki UTW jest otwarty na działalność również poza środowiskiem mieleckim. Członkowie
Zarządu uczestniczyli w różnych spotkaniach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.
Mamy swoich przedstawicieli w Zarządzie Podkarpackiego Porozumienia UTW, Mieleckiej
Radzie Seniorów i w Obywatelskim Parlamencie Seniorów.
Za swoją działalność w roku 2017 nasz Uniwersytet otrzymał wyróżnienie przyznane przez
Mielecką Radę Pożytku Publicznego. Uroczyste wręczenie statuetki Prometeusza nastąpiło na
spotkaniu organizacji pozarządowych z udziałem władz Miasta Mielca w dniu 29 listopada 2017
roku.
W roku 2017 działalność MUTW prowadzona była przez 11-osobowy zarząd pracujący
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społecznie. Zatrudnialiśmy 5 instruktorów, księgową na umowach zlecenia a także dwoje
wolontariuszy.
VIII. Co nam się nie udało.
Nie udało się nam z braku osób chętnych mimo apeli zarządu powołać zespół redakcyjnego do
opracowywania informacji dla mediów i na potrzeby wewnętrzne Uniwersytetu.
Zarząd dziękuje za pracę na rzecz Uniwersytetu w roku 2017:
- członkom Rady Programowo-Naukowej z Przewodniczącym tej Rady dr hab. inż. prof. AGH
Bolesławem Karwatem na czele,
- naszym wolontariuszom: Kol. Adamowi Skrętowi – za prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej i
kol. Annie Zydroń za pomoc w pracach administracyjnych.
- koleżankom i kolegom pełniącym obowiązki starostów grup i sekcji, oraz udzielającym pomocy
w bieżących pracach,
-naszym twórcom poezji, malarstwa i rękodzieła,
- wolontariuszom zatrudnionym przy rozprowadzaniu nadwyżek produktów rolnych z Banku
Żywności,
- wolontariuszom świadczącym pomoc dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mielcu i
udzielającym korepetycji dla dzieci.
- naszym słuchaczom którzy zaangażowali się w przygotowanie i obsługę obchodów Jubileuszu
10-lecia naszego Uniwersytetu i obchodów II Mieleckich Dni Seniora.
Za wsparcie finansowe i rzeczowe składamy podziękowania:
- Prezydentowi Miasta Mielca Danielowi Kozdębie za wsparcie finansowe naszego UTW.
- Władzom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za udostępnienie
sal dydaktycznych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktyczny AGH w Mielcu oraz umożliwienie
udziału w wykładach otwartych AGH w Krakowie.
- Dyrektorowi Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży panu Zdzisławowi Nowakowskiemu za
użyczenie pomieszczeń na zajęcia dla naszych słuchaczy.
Szczególne podziękowania składamy dyrekcji i pracownikom Samorządowego Centrum Kultury.
Bez ich wsparcia w postaci udostępnienia pomieszczeń Domu Kultury i obsługi technicznej
Mielecki UTW nie mógłby funkcjonować.
Prezes Zarządu
Feliks Czop

Sprawozdanie z działalności ZARZĄDU STOWARZYSZENIA MUTW za okres II kadencji
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15-02-2018
W okresie II kadencji władz Stowarzyszenia Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zarząd
działał w składzie:
Feliks Czop – prezes
Barbara Gadomska – wiceprezes
Grażyna Bieniek – sekretarz
Renata Banaś - skarbnik
Krystyna Wałek-Ostolska
Maria Działowska
Maria Sowińska
Stanisław Moskal
Stanisława Rączka
Teresa Paterak

Stan liczbowy członków Stowarzyszenia MUTW przestawia się następująco:
- 15 stycznia 2015 ilość członków zwyczajnych 310 i 3 honorowych,
- 05 stycznia 2018 ilość członków zwyczajnych 380 i 3 honorowych.
Tak więc w ciągu ostatniej 3-letniej kadencji władz MUTW stan liczbowy członków powiększył
się o 70 słuchaczy.
Ważniejsze dokonania w okresie II kadencji działalności zarządu MUTW jako
stowarzyszenia.
1. W zakresie działalności organizacyjnej
- Powołano nowe sekcje i grupy działania: w 2016 roku aerobik , sekcję fotograficzną, grupę
literacką a w roku 2017 zajęcia muzyczno-ruchowe i formację par tanecznych.
- Stworzono w ograniczonym zakresie warunki lokalowe dla działalności grup i sekcji
korzystając z pomieszczeń w Domu Kultury SCK, hali sportowej, auli przy ul. Skłodowskiej 4 i
KANY.
- Po wieloletnich staraniach uzyskaliśmy w roku 2015 lokal biurowy dla naszych potrzeb w
budynku przy ul. Biernackiego 1 który wyposażyliśmy w sprzęt biurowy.
- Z inicjatywy Zarządu MUTW oraz mieleckich klubów seniora powołana została w roku 2015
Mielecka Rada Seniorów.
- W roku 2016 uzyskaliśmy odnowienie brązowego certyfikatu – Profesjonalny UTW.
- Prowadzimy własna stronę internetową i jesteśmy obecni na Facebooku,
- Prowadzimy kronikę w której dokumentowane są ważniejsze wydarzenia z działalności
Uniwersytetu, a niektóre grupy zainteresowań prowadzą własne kroniki.
- W roku 2017 wydaliśmy folder o naszym Uniwersytecie i publikację „Za nami już dekada” na
jubileusz 10-lecia MUTW.
2. W zakresie działalności edukacyjnej
- Kontynuowane są co tydzień wykłady audytoryjne o zróżnicowanej tematyce.
- Pogłębiono współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem Rzeszowskim, czego
wyrazem jest zapraszanie pracowników naukowych tych uczelni do prowadzenia wykładów.
- Zorganizowano wyjazdy na wykłady Uniwersytetu Otwartego AGH w Krakowie
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- Kontynuowane są kursy języka angielskiego i kursy obsługi komputera w Mieleckiej KANIE.
3. Działalność w zakresie profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji i rekreacji
- Prowadzona jest gimnastyka grupowa i korzystanie grupowe z basenu.
- Aktywnie działa grupa rowerowa i grupa brydżowa,
- Organizowanie były grupowe badania osteoporozy, żył i tętnic w kierunku niewydolności
żylnej.
- Organizowane były wycieczki i wyjazdy na baseny mineralne do Solca Zdroju,
- Liczna grupa słuchaczy bierze udział corocznie w rajdzie starszaków, a w roku 2017
- Udział w IV Spartakiadzie seniorów w Łańcucie.
- Wprowadzono informowanie słuchaczy o możliwościach korzystania z turnusów
rehabilitacyjnych i wypoczynkowych.
4.Działalność w zakresie kultury
- Organizowane były wyjazdy na koncerty do Filharmonii Podkarpackiej oraz na spektakle
teatralne do Rzeszowa, Dębicy lub Tarnowa, a także na retransmisje oper i baletów do
Dąbrowy Tarnowskiej,
- Aktywnie działa grupa teatralno-kabaretowa SENIOR SHOW, chór ECHO i formacja taneczna
GRACJA.
5.Działalność turystyczna
- Organizowane są corocznie wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
- Grupa rowerowa organizuje wyjazdy w okolice Mielca i poza granice naszego powiatu.
6. Działalność w zakresie wolontariatu i pomocy koleżeńskiej
- Zorganizowano dwa spotkania dla słuchaczy MUTW 80+,
- Świadczona jest doraźna pomoc w opiece nad chorymi słuchaczami,
- Organizowane są 3 – 4 razy w roku spotkania integracyjne przy muzyce w Restauracji
IMPERIUM
- Zorganizowano zbiórkę książek dla świetlicy szkolnej i datków w ramach akcji „Szlachetna
paczka”
- Nasi słuchacze udzielają pomocy przy rozdziale produktów z Banku Żywności.
7. Działalność na rzecz pozyskiwania środków dla MUTW
Utworzyliśmy zespół zadaniowy, którego celem jest pozyskiwanie środków finansowych na
działalność statutową, głównie w ramach konkursów grantowych.
W latach 2015-2017 ze źródeł zewnętrznych pozyskiwano środki na wsparcie realizacji zdań
publicznych w ramach ogłaszanych konkursów przez Gminę Miejską w Mielcu na zadanie pod
nazwą „Działania na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej osób Trzeciego Wieku”, a
także w formie tzw. małych grantów na realizację różnych zadań doraźnych jak np. organizację
Mieleckich Dni Seniora czy Jubileusz 10-lecia MUTW.
W roku 2016 uzyskano wsparcie finansowe z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na
opracowanie filmu o Jerzym Kazanie, a w roku 2017 na przeprowadzenie szkolenia z Nordic
Walking.
W wyniku podejmowanych starań uzyskiwano znaczne wsparcie finansowe od licznej Grupy
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sponsorów na organizację Mieleckich Dni Seniora i Jubileusz 10-lecia MUTW.
Obszerne informacje z działalności Zarządu w ostatnich latach zamieszczone są w naszej
publikacji wydanej w ubiegłym roku na Jubileusz 10-lecia naszego UTW.
Mielecki UTW w liczbach w czasie drugiej kadencji

Lp.

Wyszczególnienie

2015

2016

2017

1

Ilość słuchaczy na koniec roku

330

364
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383

2

Ilość wykładów w Mielcu

31

27

29

3

Wyjazdy do filharmonii / teatru

6

11

8
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4

Wycieczki i rajdy

6

6

8

5

Wyjazdy do Solca Zdroju

7

5

6

6

10 / 35

Działalność MUTW w latach 2012-2018
16 lutego 2018 - Poprawiony 16 lutego 2018

Koszty działalności MUTW

90 667,23

110 406,39

123 680,07

Informacja o działalności Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok akademicki
2015/2016
24.06.2016
Na dzień 24.06.2016 do naszego Uniwersytetu należało 327 członków zwyczajnych i 4
członków honorowych. W roku akademickim 2015/2016 przyjęto do Uniwersytetu 43 osoby, a
skreślono z listy słuchaczy 19 osób, Działalnością MUTW kierował Zarząd w składzie 10 osób:
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W okresie od 1 października 2015 do końca maja 2016 Zarząd odbył 11 posiedzeń na których
podjęto 12 uchwał.

I. Działalność edukacyjna

Podstawowym celem Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest działalność edukacyjna
prowadzona w formie wykładów w każdy piątek tygodnia. W roku 2015/2016 odbyło się 27
wykładów audytoryjnych w Mielcu. W wykładach bierze udział od 120 do 200 osób.

Organizowano także dodatkowe wykłady o tematyce zdrowotnej we czwartki w ZOD AGH.
Odbyło się 3 takie wykłady prowadzone przez lek. Annę Wisniewską-Małek, jednak ze względu
na niską frekwencje na tych wykładach zaprzestano dalsze ich prowadzenie.

Poza tym nasi słuchacze wzięli udział w trzech wyjazdach na wykłady otwarte AGH w Krakowie
oraz skorzystali z jednego wykładu w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie.

W II półroczu roku akademickiego wznowiono naukę języka angielskiego dla dwóch grup przez
zatrudnioną nauczycielkę języka za odpłatnością słuchaczy. W zajęciach brało udział średnio
30 osób

W miesiącu grudniu 2015 roku dwie grupy słuchaczy uczęszczały na kurs komputerowy
organizowany przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu.

II. Działalność kulturalna

W roku akademickim 2015/2016 Zarząd zorganizował 7 wyjazdów do teatru, filharmonii i na
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operę. Zaprosiliśmy dla naszych słuchaczy aktorów z Krakowskiej Sceny Rode, którzy
zaprezentowali spektakl teatralny „Rachel czy Pepka?”. Gościliśmy grupę teatralną z Wiejskiego
Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem z programem „I komu tu wierzyć”.

Sfinansowano dla naszych słuchaczy 2 seanse filmowe oraz włączono się od października 2015
roku do programu Kinoszkoła Seniora poprzez udział w cyklu comiesięcznych spotkań z
dobrym kinem. Każdą projekcję filmową otwiera 30-minutowa akademicka prelekcja.
Wyświetlonych zostało dla seniorów 9 filmów po promocyjnej cenie biletów (5 zł)

Grupa Teatralno-Kabaretowa „SENIOR SHOW” działająca pod kierownictwem Marii Sowińskiej
z pomocą reżyser Magdy Kriger:

- wystąpiła z programem „Gdzie Ci mężczyźni” w Ośrodku Kultury w Kielanówce i Ośrodku
Kultury w Nosówce Gmina Boguchwała.

- wystawiła jasełka dla słuchaczy naszego UTW oraz w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu

- przygotowała i wystawi dzisiaj na zakończenie roku akademickiego spektakl „Agencja dwa
serduszka”. Występowała również z własnym programem w obchodach :
- „Dni Mielca”,
- Mielec z epoki PRL.
- Dnia Cukrzyka oraz w koncercie sylwestrowym w SCK w Mielcu.

Grupa malarska i rękodzieła miała dwie wystawy z malarstwa i jedną z rękodzieła.

Chór ECHO zaprezentował się w Stalowej Woli i Łańcucie. Szczególnie udany był występ w
Stalowej Woli, gdzie w konkursie zajął 3 miejsce, zdobywając piękny puchar i dyplom uznania.
Występował w Mieleckim kolędowaniu i w Domu Pomocy Społecznej, a przed naszymi
słuchaczami z kilkoma koncertami z różnych okazji.
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Powstała sekcja fotograficzna która dzisiaj prezentuje swoje zdjęcia na okolicznościowej
wystawie.

III. Działalność turystyczno-krajoznawcza

W roku akademickim 2015/2016 zorganizowanych zostało 5 wycieczek, a mianowicie:
-

Szymbark, Binarowa, Biecz, Trzcinica,
Gmina Wiejska w Mielcu (Zakład Doświadczalny i kościół w Chorzelowie)
Żarnowiec, Bóbrka i Dukla,
Myczkowce i Zagórze,
Tarnobrzeg i Baranów Sandomierski,

oraz wyjazd na
- VI Podkarpacki Rajd Starszaków – Kiczera 2016
- Piknik sportowy nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Organizujemy dla naszych słuchaczy wyjazd na wypoczynek do Grecji w miesiącu wrześniu
2016 roku.

IV. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

Oprócz wykładów o tematyce zdrowotnej zorganizowano:
- 5 wyjazdów na baseny mineralne do Solca Zdroju,
- zbiorowe wyjścia na basen dwa razy w tygodniu,
- zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej dwa razy w tygodniu prowadzone przez naszego
wolontariusza kol. Adama Skręta,
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- grupę rowerową która co tydzień organizuje rajdy rowerowe,
- sekcję brydżową zrzeszającą 16 osób,
- chodzenie z kijkami (nornic walking)
- zajęcia taneczne – jeden raz w tygodniu.
- zbiorowe badania żył i tętnic kończyn dolnych,
- zbiorowe badania na osteoporozę,
- zbiorowe badanie sprawności fizycznej słuchaczy przez Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Przy naszym Uniwersytecie działa także sekcja ogrodnicza. Członkowie tej sekcji wymieniają
się doświadczeniami, sadzonkami i nasionami oraz materiałami szkoleniowymi z zakresu
ogrodnictwa. Zorganizowali wystawę jesienną plonów i kwiatów pod hasłem „Kącik babuni”
zawierający jako eksponaty sprzęt domowy którym posługiwały się nasze babcie. Wizytowano
schronisko dla zwierząt w Mielcu na które zorganizowano zbiórkę pieniężną. Na wiosnę br.
podziwialiśmy piękną wystawę kwiatów.

V. Integracja, pomoc koleżeńska i wolontariat.

Zorganizowano 4 spotkania integracyjne w Restauracji IMPERIUM. Spotkania te mają
charakter otwarty i uczestniczy w nich także liczna grupa osób starszych nie będących
słuchaczami Uniwersytetu.

W ramach integracji pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku byliśmy z rewizytą w Łańcuckim
UTW w czasie której członek naszej Rady Programowej pan Józef Witek wygłosił wykład pt.
„Słynni Mielczanie”.

Utworzona została sekcja wzajemnej pomocy koleżeńskiej której celem jest świadczenie
pomocy na rzecz członków Uniwersytetu.

Członkowie tej grupy prowadzili obsługę dystrybucji owoców i warzyw z Banku Żywności.

Dla świetlicy Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu zorganizowano zbiórkę książek na
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wyposażenie biblioteki.

Kilkunastu słuchaczy naszego UTW jako wolontariusze odwiedzają mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Mielcu oraz udzielają korepetycji dzieciom z biednych rodzin.

VI. Twórczość własna

Wśród słuchaczy naszego UTW są osoby wyjątkowo uzdolnione w pisaniu wierszy. Należą do
nich m.in. kol. Henryk Piechocki i Ewa Siembida.

Część tych utworów po opracowaniu muzycznym przez panią Małgorzatę Leśniak jest
wykonywana przez chór „ECHO”.

VII. Pozostała działalność

W roku akademickim 2015/2016 Zarząd realizował następujące zadania publiczne: Działania
na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej osób Trzeciego Wieku przy wsparciu Gminy
Miejskiej Mielec,

W roku 2016 opracowano projekt na Organizację Mieleckich Dni Seniora. Oferta składana na
podstawie Rządowego Programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020, (ASOS) nie
została przyjęta z powodu braku odpowiedniej ilości punktów.

Szczegółowe informacje o działalności MUTW zawarte są na naszej stronie internetowej www.
mutw.mielec.pl
, oraz podawane były przed wykładami w formie ogłoszeń i prezentacji.
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Mielecki UTW jest otwarty na działalność również poza środowiskiem mieleckim. Członkowie
Zarządu uczestniczyli w różnych spotkaniach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.
Mamy przedstawiciela w Zarządzie Podkarpackiego Porozumienia UTW, troje słuchaczy
naszego UTW jest członkami Mieleckiej Rady Seniorów, co stanowi ¼ składu Rady.
Przewodniczącą Mieleckiej Rady Seniorów jest nasza słuchaczka kol. Stanisława Rzeźnik.
Prezes Zarządu jest członkiem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Zarząd dziękuje za pracę na rzecz Uniwersytetu w roku akademickim 2015/2016:
- Członkom Rady Programowo-Naukowej z Przewodniczącym tej Rady dr hab. inż. prof.
AGH Bolesławem Karwatem na czele,
- Kol. Adamowi Skrętowi – za prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej również w ramach
świadczeń woluntarystycznych,
- koleżankom i kolegom pełniącym obowiązki starostów grup i sekcji, oraz udzielającym
pomocy w bieżących pracach,
- naszym twórcom poezji, malarstwa, rękodzieła i fotografii,
- wolontariuszom zatrudnionym przy rozprowadzaniu nadwyżek produktów rolnych z Banku
Żywności,
- wolontariuszom świadczącym pomoc dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w
Mielcu i udzielającym korepetycji dla dzieci.

Za wsparcie finansowe i rzeczowe składamy podziękowania:
- Prezydentowi Miasta Mielca Danielowi Kozdębie za wsparcie finansowe naszego UTW
oraz przydzielenie lokalu biurowego,
- Władzom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za
udostępnienie sal dydaktycznych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktyczny AGH w Mielcu.
- Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za umożliwienie grupowego
korzystania z basenu pływackiego po preferencyjnych cenach.
- Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli panu
Zdzisławowi Nowakowskiemu za zorganizowanie bezpłatnego kursu komputerowego dla
naszych słuchaczy.
- Członkowi naszego UTW kol. Henrykowi Piechockiemu za przekazanie meblościanki na
wyposażenie naszego biura.
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Szczególne podziękowania składamy dyrekcji i pracownikom Samorządowego Centrum Kultury.
Bez ich wsparcia w postaci udostępnienia pomieszczeń Domu Kultury i obsługi technicznej
Mielecki UTW nie mógłby funkcjonować.

Prezes Zarządu
Feliks Czop
ZOBACZ RÓWNIEŻ:
- Zakończenie roku akademickiego MUTW 2015/2016

Program działania MUTW na II semestr 2015/2016, (poza wykładami, stan na 13.04.2016)
13.04.2016

l.p.

Treść zadania

Uwagi

1
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Zamieszczanie na stronie internetowej sprawozdań z działalności grup i sekcji za 2015 rok

starostowie grup/sekcji

2.

Organizacja otwartych wykładów o tematyce zdrowotnej
(poza wykładami w SCK)

jeden wykład w miesiącu

3

Udział w programie „

Kino Szkoła Seniora

jeden film w miesiącu

4

Utworzenie sekcji fotograficznej w MUTW

19 / 35

Działalność MUTW w latach 2012-2018
16 lutego 2018 - Poprawiony 16 lutego 2018

utworzono

5

Wyjazdy na wykłady otwarte w AGH w Krakowie

(udział w dwóch wyjazdach)

6

Utworzenie grupy projektowej dla opracowywania ofert w ogłaszanych konkursach

w trakcie realizacji

7

Powołanie zespołu ds. przygotowania obchodów 10-lecia MUTW

8
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Spektakl teatralny „

Rachel czy Pepka

Scena Rode Kraków

9

Zorganizowanie wystawy ogrodniczej „

Lato 2016

Sekcja Ogrodnicza

10

Zorganizowanie 4 wycieczek turystyczno-krajoznawczych

11

Zorganizowanie 3 wyjazdów do teatru, filharmonii, opery,
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12

Zorganizowanie spotkania z Prezydentem Miasta

13 maja 2016

13

Organizowanie wyjazdów na baseny mineralne do Solca Zdroju

3 wyjazdy

14

Organizowanie zbiorowych badań lekarskich

Według potrzeb

15

22 / 35

Działalność MUTW w latach 2012-2018
16 lutego 2018 - Poprawiony 16 lutego 2018

Przygotowanie programu Sekcji Tanecznej do występów

Sekcja Taneczna

16

Przygotowanie programu na zakończenie roku akademickiego

Grupa Senior SHOW

17

Przygotowanie

chóru

4 występy

18

Spotkanie integracyjne w Restauracji „IMPERIUM”

2 spotkania
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19

Zorganizowanie wyjazdu na wypoczynek w Grecji

w trakcie realizacji

20

Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami

21

Zorganizowanie spotkania ze starostami grup i sekcji zainteresowań

zrealizowano

22

Nawiązanie współpracy z Mieleckim Sztabem Kryzysowym dla Czystego Powietrza AERIS
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Sekcja Ogrodnicza

Sprawozdanie z działalności Zarządu Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok
2015
30.01.2016

Głównym celem działalności Zarządu MUTW w roku 2015 podobnie jak w poprzednich latach
była aktywizacja ludzi starszych, przede wszystkim przez edukację, zachowanie i poprawę
sprawności intelektualnej i fizycznej, zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności, co
oddziaływuje profilaktycznie wobec procesu starzenia się i przeciwdziała depresji.

{flike id=485}
Na dzień 31.12.2015 do naszego Uniwersytetu należało 325 członków zwyczajnych i 3
członków honorowych. W roku 2015 przyjęto do Uniwersytetu 43 osoby, a skreślono z listy
słuchaczy 30 osób, w tym 26 z powodu nieopłacania składek, a 4 osoby zmarło.
Działalnością MUTW kierował Zarząd w składzie 10 osób:
Feliks Czop – prezes zarządu
Barbara Gadomska - wiceprezes,
Grażyna Bieniek – sekretarz,
Renata Banas – skarbnik,
Teresa Paterak,
Krystyna Wałek-Ostolska
Maria Sowińska,
Maria Działowska,
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Stanisława Rączka,
Stanisław Moskal .
W okresie od lutego 2015 do stycznia 2016 Zarząd odbył 16 posiedzeń na których podjęto 17
uchwał.
I. Działalność edukacyjna
Podstawowym celem Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest działalność edukacyjna
prowadzona w formie wykładów w każdy piątek tygodnia. W roku 2015 odbyło się 30 wykładów
w Mielcu. W wykładach bierze udział od 120 do 200 osób.
W przekroju tematycznym sytuacja wygląda następująco:
Historia
4
Zdrowie fizyczne
4
Kultura, sztuka, literatura
5
Psychologia
2
Turystyka
5
Religia
2
Życie rodzinne
3
Pozostałe
5
Poza tym nasi słuchacze wzięli udział w dwóch wykładach otwartych AGH w Krakowie oraz
skorzystali z jednego wykładu w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie.
W I półroczu 2015 prowadzono naukę języka angielskiego dla trzech grup przez wolontariusza
naszego Uniwersytetu kol. Krystynę Philipp. W zajęciach brało udział średnio 30 osób
Powstała grupa literacka która spotyka się jeden raz w miesiącu.
Zorganizowano spotkanie z Komendantem i pracownikami policji w Mielcu na temat
bezpieczeństwa osób starszych.
W okresie wakacyjnym 102 osoby skorzystały ze szkolenia komputerowego przeprowadzonego
w Mielcu przez Urząd Marszałkowski w ramach programu szerokopasmowego Internetu dla
Polski Wschodniej. W miesiącu grudniu 2016 roku dwie uczęszczały na kurs komputerowy
organizowany przez KANĘ w Mielcu
II Działalność kulturalna
W roku 2015 Zarząd zorganizował 6 wyjazdów do teatru, filharmonii i na operę w których wzięło
udział 329 osób. Sfinansowano dla naszych słuchaczy 2 seanse filmowe oraz włączono się od
października 2015 roku do programu Kinoszkoła Seniora poprzez udział w cyklu
comiesięcznych spotkań z dobrym kinem. Każdą projekcję filmową otwiera 30-minutowa
akademicka prelekcja.
Grupa SENIOR SHOW przygotowała i wystawiła sztukę REZERWAT autorki Marii
Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej na zakończenie roku akademickiego. Występowała również z
własnym programem w obchodach :
• Święta Konstytucji 3-Maja,
• Festynie Parafialnym w Rzochowie,
• „Dni Mielca”,
• Mielec z epoki PRL.
• Dni Seniora w Kielanówce i Nosówce (Gmina Boguchwała)
• Dnia Cukrzyka oraz w koncercie sylwestrowym w SCK w Mielcu.
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• występ Jasełek na uniwersyteckim kolędowym spotkaniu oraz wyjazd z Jasełkami do Domu
Pomocy Społecznej w Mielcu.
Grupa malarska i rękodzieła miała dwie wystawy z malarstwa i jedną z rękodzieła.
Chór ECHO zrzeszający 40 osób dał w roku ubiegłym 10 koncertów: w tym 7 w Mielcu i po
jednym w Warszawie, Stalowej Woli i Łańcucie. Szczególnie udany był występ w Stalowej Woli,
gdzie w konkursie zajął 3 miejsce, zdobywając piękny puchar i dyplom uznania. Występował w
Mieleckim kolędowaniu i w Domu Pomocy Społecznej.
Powstała sekcja malarska i rękodzieła artystycznego.
III Działalność turystyczno-krajoznawcza
W roku 2015 zorganizowanych zostało 4 wycieczki, a mianowicie:
• Kraków – Kazimierz,
• Jamna, Ciężkowice, Kąśna Dolna, Tuchów,
• Szymbark, Binarowa, Biecz, Trzcinica,
• Gmina Wiejska w Mielcu (Zakład Doświadczalny i kościół w Chorzelowie)
oraz wyjazd na dwa rajdy:
• IV Rajd Nordic Walking w Bieszczadach,
• V Podkarpacki Rajd Starszaków - Korczyna
W wycieczkach i rajdach wzięło udział 296 osób.
IV Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia
Oprócz wykładów o tematyce zdrowotnej zorganizowano:
• 7 wyjazdów na baseny mineralne do Solca Zdroju w których wzięło udział 251 osób,
• zbiorowe wyjścia na basen dwa razy w tygodniu,
• zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej dwa razy w tygodniu prowadzone przez naszego
wolontariusza kol. Adama Skręta,
• grupę rowerową która co tydzień organizuje wyjazdy w powiecie mieleckim,
• sekcję brydżową zrzeszającą 16 osób,
• chodzenie z kijkami (nornic walking)
• zajęcia taneczne – jeden raz w tygodniu. Sekcja taneczna uatrakcyjnia spotkania integracyjne
słuchaczy MUTW. Występowała podczas festiwalu talentów w Mielcu.
• zbiorowe badania żył i tętnic kończyn dolnych,
• zbiorowe badania na osteoporozę,
• zbiorowe badanie sprawności fizycznej słuchaczy przez Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Przy naszym Uniwersytecie działa także sekcja ogrodnicza zrzeszająca 27 osób. Członkowie
tej sekcji wymieniają się doświadczeniami, sadzonkami i nasionami oraz materiałami
szkoleniowymi z zakresu ogrodnictwa. Zorganizowali wystawę jesienną plonów i kwiatów pod
hasłem „Kącik babuni” zawierający jako eksponaty sprzęt domowy którym posługiwały się
nasze babcie. Wizytowano schronisko dla zwierząt w Mielcu na które zorganizowano zbiórkę
pieniężną.
V Integracja, pomoc koleżeńska i wolontariat
Zorganizowano 4 spotkania integracyjne w których wzięło udział 484 osoby. Spotkania te
mają charakter otwarty i uczestniczy w nich także liczna grupa osób starszych nie będących
słuchaczami Uniwersytetu.
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Zorganizowano także 1 spotkanie integracyjne dla słuchaczy w wieku 80 lat i więcej w którym
wzięło udział 42 osoby.
W ramach integracji pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku zorganizowaliśmy „Dzień
Łańcucki” w Mielcu w czasie którego gościliśmy grupę 50 słuchaczy z Łańcuckiego UTW,
wysłuchaliśmy występów chóru i wykładu wygłoszonego przez Wicekanclerz tego
Uniwersytetu. Byliśmy z rewizytą w Łańcuckim UTW w czasie której członek naszej Rady
Programowej pan Józef Witek wygłosił wykład pt. „Słynni Mielczanie”.
Utworzona została sekcja wzajemnej pomocy koleżeńskiej której celem jest świadczenie
pomocy na rzecz członków Uniwersytetu.
Członkowie tej grupy prowadzili obsługę dystrybucji owoców i warzyw z Banku Żywności.
Dla świetlicy Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu zorganizowano zbiórkę książek na
wyposażenie biblioteki.
Kilkunastu słuchaczy naszego UTW jako wolontariusze odwiedzają mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Mielcu oraz udzielają korepetycji dzieciom z biednych rodzin.
VI Twórczość własna
Wśród słuchaczy naszego UTW są osoby wyjątkowo uzdolnione w pisaniu wierszy. Należą do
nich m.in. kol. Henryk Piechocki i Ewa Siembida.
Część tych utworów po opracowaniu muzycznym przez panią Małgorzatę Leśniak jest
wykonywana przez chór „ECHO”.
VII Pozostała działalność
W roku 2015 Zarząd realizował następujące zadania publiczne: Działania na rzecz aktywizacji
intelektualnej i społecznej osób Trzeciego Wieku przy wsparciu Gminy Miejskiej Mielec,
W roku 2015 opracowano projekty na które nie otrzymano dofinansowania:
Zdrowotne zajęcia ruchowe i integracyjne wewnątrz- i międzypokoleniowe. Oferta składana na
podstawie Rządowego Programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020, (ASOS) –
zabrakło wystarczającej ilości punktów.
Szczegółowe informacje o działalności MUTW za rok 2015 zawarte są na naszej stronie
internetowej www.mutw.mielec.pl, oraz podawane były przed wykładami w formie ogłoszeń i
prezentacji.
Mielecki UTW jest otwarty na działalność również poza środowiskiem mieleckim. Członkowie
Zarządu uczestniczyli w różnych spotkaniach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.
Mamy swoich przedstawicieli w Zarządzie Podkarpackiego Porozumienia UTW, Mieleckiej
Radzie Seniorów i w Obywatelskim Parlamencie Seniorów.
VIII Co nam się nie udało
Nie udało się nam z braku osób chętnych mimo apeli zarządu:
• powołanie zespołu projektowego którego celem byłoby pozyskiwanie środków na działalność
statutową Uniwersytetu, głównie w ramach konkursów grantowych,
• powołania zespołu redakcyjnego do opracowywania informacji dla mediów i na potrzeby
wewnętrzne Uniwersytetu.
• wprowadzenie obsługi administracyjnej w ramach wolontariatu.
Według rozeznania Zarządu są wśród słuchaczy takie osoby które mają przygotowanie
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merytoryczne do tych prac, ale z różnych przyczyn nie angażują się do pracy na rzecz
Uniwersytetu.
Zarząd dziękuje za pracę na rzecz Uniwersytetu w roku 2015:
• Członkom Rady Programowo-Naukowej z Przewodniczącym tej Rady dr hab. inż. prof. AGH
Bolesławem Karwatem na czele,
• Kol. Krystynie Philipp – za prowadzenie kursów trzech grup języka angielskiego w ramach
świadczeń wolontarystycznych,
• Kol. Adamowi Skrętowi – za prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej również w ramach
świadczeń woluntarystycznych,
• koleżankom i kolegom pełniącym obowiązki starostów grup i sekcji, oraz udzielającym pomocy
w bieżących pracach,
• naszym twórcom poezji, malarstwa i rękodzieła,
• wolontariuszom zatrudnionym przy rozprowadzaniu nadwyżek produktów rolnych z Banku
Żywności,
• wolontariuszom świadczącym pomoc dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mielcu i
udzielającym korepetycji dla dzieci.
Za wsparcie finansowe i rzeczowe składamy podziękowania:
• Prezydentowi Miasta Mielca Danielowi Kozdębie za wsparcie finansowe naszego UTW oraz
przydzielenie lokalu biurowego,
• Władzom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za udostępnienie
sal dydaktycznych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktyczny AGH w Mielcu.
• Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej za wsparcie finansowe dzięki któremu
mógł odbyć się wyjazd chóru ECHO na VIII Juwenalia UTW w Warszawie,
• Członkowi naszego UTW kol. Henrykowi Piechockiemu za przekazanie meblościanki na
wyposażenie naszego biura.
Szczególne podziękowania składamy dyrekcji i pracownikom Samorządowego Centrum Kultury.
Bez ich wsparcia w postaci udostępnienia pomieszczeń Domu Kultury i obsługi technicznej
Mielecki UTW nie mógłby funkcjonować.
Prezes Zarządu Feliks Czop
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok
2014
Głównym celem działalności Zarządu MUTW w roku 2014 podobnie jak w poprzednich latach
była aktywizacja ludzi starszych, przede wszystkim przez edukację, zachowanie i poprawę
sprawności intelektualnej i fizycznej, zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności, co
oddziaływuje profilaktycznie wobec procesu starzenia się i przeciwdziała depresji.
Działalnością MUTW kierował Zarząd w składzie 10 osób.
Podstawową formą działania MUTW były wykłady odbywające się w każdy piątek tygodnia o
zróżnicowanej tematyce (historia, literatura, sztuka, medycyna, profilaktyka zdrowia,
psychologia, turystyka, ekonomia).
W roku 2014 odbyło się 31 wykładów. W przekroju tematycznym sytuacja wygląda następująco:
Historia
4
Zdrowie fizyczne
8
Kultura, sztuka, literatura 6
Psychologia
3
Turystyka
2
Inne
8
Poza wykładami słuchacze nasi mają możliwość korzystania w zajęciach w ramach sekcji i
grup zainteresowań. (zajęcia teatralne, chór, gimnastyka, nordic walking, pływanie, zajęcia
taneczne, nauka języka angielskiego, wolontariat, spotkania literackie, brydżowe, jazda na
rowerach)
Zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy organizowano wycieczki turystyczno-krajoznawcze a
także wyjazdy na koncerty i spektakle teatralne do Rzeszowa, Dębicy, Tarnowa, Kielc.
W roku 2014 Zarząd zorganizował:
4 wyjazdy do teatru, filharmonii i na operę w których wzięło udział 279 osób
6 wycieczek, w tym 1 zagraniczną w których wzięło udział 249 osób
3 wyjazdy do gmin powiatu mieleckiego w których wzięło udział 146 osób
5 wyjazdów na baseny mineralne do Solca Zdroju w których wzięło udział 154 osoby
2 wycieczki po Mielcu z panem Józefem Witkiem
4 spotkania integracyjne w których wzięło udział 539 osób
Spektakl teatralny Krakowskiej Sceny RODE pt. SEPARACJA w którym wzięło udział 180 osób,
Zbiorowy udział w seansie filmowym „Bogowie” w którym wzięło udział 138 osób,
Wyjazd do AGH w Krakowie na wykład prof. Ryszarda Tadeusiewicza pt. „Stan obecny i
perspektywy rozwoju inżynierii biomedycznej” (126 osób),oraz wyjazd do Rzeszowa na wykład
ks. prof. Michała Hellera pt. „Od wielkiego wybuchu do Gułagu. Jak usprawiedliwić historię
wszechświata” (44 osoby)
Grupa teatralno-kabaretowa SENIOR SHOW wzięła udział w II Podkarpackich Imieninach
Krystyn oraz w VII Juwenaliach III Wieku zajmując wyróżnione III miejsce, a nasz słuchacz
Henryk Piechocki został wyróżniony za swoje utwory literackie.
Chór ECHO wziął udział w ‘Mieleckim kolędowaniu” i w XII Festynie Kultury Polskiej „Znad
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Issy” na Litwie otrzymując dyplom uznania za występ.
Na zaproszenie Zarządu podejmowaliśmy:
- grupę teatralną „GRACJA” z Czermina ze spektaklem teatralnym pt. Diabeł na Podhalu.
- grupę teatralną z Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grochowem ze spektaklem pt.
Wesele na wsi.
Powstała grupa literacka i grupa rowerowa. Uruchomione zostały zajęcia taneczne.
W roku 2014 Zarząd realizował następujące zadania publiczne:
• Działania na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej osób Trzeciego Wieku przy
wsparciu Gminy Miejskiej Mielec,
• Poznajemy swoją małą ojczyznę, jej dorobek, kulturę, zabytki, środowisko i prezentacja
dorobku MUTW w odwiedzanych gminach przy wsparciu finansowym Powiatu Mieleckiego, W
ramach tego programu nasi słuchacze odwiedzili gminy Gawłuszowice i Padew Narodową.
• Promocja Województwa Podkarpackiego podczas Festynu Kultury Polskiej na Litwie .
• Podniesienie wiedzy i świadomości obywatelskiej i kulturowej słuchaczy Mieleckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pielęgnowanie polskości przez udział w wyjeździe
kulturowo – krajoznawczo – historycznym „Do korzeni polskości” oraz przybliżenie historii „O
polskiej kulturze na Litwie” przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Mielec.
W roku 2014 opracowano projekty na które nie otrzymano dofinansowania:
• Aktywny senior – lokomotywą społeczności. Oferta składana na podstawie Rządowego
Programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020, (ASOS) – zabrakło punktów
• Wzmacnianie i aktywizacja środowisk Polskich Regranting. Wniosek składany w ramach
konkursu do Fundacji Edukacji dla Demokracji ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zabrakło punktów
• Senior aktywny – senior zdrowy. Oferta składana w ramach konkursu ogłoszonego przez
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – zabrakło punktów
W ramach współpracy ze społecznością lokalną nasz Uniwersytet włączał się w działalność na
rzecz środowiska. Nasza grupa teatralna „SENIOR SHOW” i chór „ECHO” występowały w
Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.
Nasz Uniwersytet został wyróżniony w Konkursie UTW/Klub seniora promujący zdrowie.
Szczegółowe informacje o działalności MUTW za rok 2014 zawarte są na naszej stronie
internetowej www.mutw.mielec.pl, oraz podawane były przed wykładami w formie ogłoszeń i
prezentacji.
Prezes Zarządu Feliks Czop

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA MUTW ZA OKRES I
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KADENCJI
05.02.2015

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w dniu 3
lutego 2012 roku wybrało na 3-letnią kadencję władze w składzie:
1. Prezesa Zarządu – Feliksa Czopa
2. Członków Zarządu w składzie:
Aniela Pisarczyk (koordynator pomocy koleżeńskiej)
Barbara Gadomska, (wiceprezes)
Grażyna Bieniek, (koordynator wykładów, doradca prawny)
Krystyna Chibiła,
Krystyna Wałek-Ostolska, (sekretarz)
Marek Skalski,
Maria Sowińska, (Koordynator grupy teatralno-kabaretowej i spraw kulturalnych)
Stanisława Rzeźnik, (Koordynator wolontariatu i współpracy z dziećmi i młodzieżą)
Teofila Sroczyńska – skarbnik.
Teresa Paterak. (Koordynator profilaktyki zdrowotnej)
3. Członków Komisji Rewizyjnej w składzie:
Maria Jemioło, (przewodnicząca)
Henryk Piechocki (Z-ca Przewodniczacego)
Janina Wiącek. (sekretarz)
Z pracy w Zarządzie zrezygnowali: Marek Skalski i Krystyna Chibiła. W ich miejsce Zarząd
dokooptował do swojego składu kol. Barbarę Rdzak. (Koordynator turystyki i sportu)
Stan liczbowy członków Stowarzyszenia MUTW przestawia się następująco:
31 stycznia 2012 ilość członków zwyczajnych 273 i 2 honorowych.
15 stycznia 2015 ilość członków zwyczajnych 310 i 3 honorowych.
A oto ważniejsze dokonania w okresie I kadencji działalności zarządu MUTW jako
stowarzyszenia.
1. W zakresie działalności organizacyjnej:
• Przeprowadzono ankietyzację wśród słuchaczy w której wzięło udział 90 osób, czyli 32%
członków. (styczeń 2013) Ankieta wykazała m.in. niską skłonność słuchaczy do aktywnego
działania w ramach UTW.
• W grudniu 2014 przeprowadzono mini ankietę wśród słuchaczy w której wzięło udział 76
osób, czyli 26% członków MUTW.
• Powołano nowe sekcje i grupy działania : chór, sekcja ogrodnicza, grupę literacką, brydżową,
rowerową, uruchomiono zajęcia taneczne.
• Stworzono w ograniczonym zakresie warunki lokalowe dla działalności grup i sekcji
korzystając z pomieszczeń w Domu Kultury SCK i Zamiejscowego Ośrodka dydaktycznego
AGH . Nadal nierozwiązanym problemem jest brak odpowiedniego lokalu dla celów
administracyjno-biurowych.
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• Opracowano i uchwalono szereg aktów normatywnych (regulaminów, instrukcji) niezbędnych
dla prawidłowego funkcjonowania Mieleckiego UTW jako stowarzyszenia posiadającego
osobowość prawną.
• Uzyskano patronat naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie, (listopad 2013)dla naszego Uniwersytetu,
• Powołano Radę Naukowo-Programową pod przewodnictwem prof. AGH dr hab. inż.
Bolesława Karwata.
• Wprowadzono cotygodniowe dyżury członków Zarządu,
• Uzyskano certyfikat brązowy – Profesjonalny UTW. Jesteśmy w grupie 15 UTW w Polsce
posiadających certyfikat.
• Zawarto porozumienia o współpracy :
- z Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu,
- z II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu,
- ze Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie (porozumienie o partnerstwie)
• Brano udział w tworzeniu Porozumienia Podkarpackich UTW, a prezes MUTW został
członkiem zarządu tego porozumienia.
2. W zakresie działalności edukacyjnej.
• Kontynuowane są co tydzień wykłady audytoryjne o zróżnicowanej tematyce. Pogłębiono
współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem Rzeszowskim, czego wyrazem jest
zapraszanie pracowników naukowych tych uczelni do prowadzenia wykładów.
• Zorganizowano dwa wyjazdy na wykłady w AGH w Krakowie i dwa wyjazdy na wykłady ks.
prof. Michała Hellera w Rzeszowie,
• Kontynuowane są kursy języka angielskiego i kursy obsługi komputera w Mieleckiej KANIE.
3.Działalność na rzecz pozyskiwania środków dla MUTW.
Nie udało się utworzyć zespołu zadaniowego, którego celem byłoby pozyskiwanie środków
finansowych na działalność statutową, głównie w ramach konkursów grantowych z powodu
braku osób chętnych mających odpowiednie doświadczenie w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych oraz w opracowywaniu i zarządzaniu projektami. Z tego względu tę działalność
prowadzili członkowie zarządu, a zwłaszcza prezes i sekretarz.
W latach 2012-2014 ze źródeł zewnętrznych pozyskiwano środki na wsparcie realizacji zdań
publicznych w ramach ogłaszanych konkursów:
- z Gminy Miejskiej w Mielcu na zadanie pod nazwą „Działania na rzecz aktywizacji
intelektualnej i społecznej osób Trzeciego Wieku”,
- ze Starostwa Powiatowego na realizacje programu pod nazwą „Poznajemy swoją małą
ojczyznę, jej dorobek, kulturę, zabytki, środowisko”,
- ze Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” na program „UTW dla społeczności lokalnych”.
- z Urzędu Marszałkowskiego na promocję Województwa Podkarpackiego.
W latach 2013 - 2014 czyniono starania na uzyskanie środków w formie konkursów grantowych
na realizację różnych projektów składając oferty do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(ASOS 2013 i 2014), do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do Urzędu Wojewódzkiego w
Rzeszowie. Oferty te nie uzyskały wymaganej ilości punktów prze komisje konkursowe aby je
przyjąć do realizacji.
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4. Działalność wydawnicza i informacyjna MUTW
• Wydano okolicznościowy biuletyn z okazji jubileuszu 5-lecia Mieleckiego UTW,
• Opracowano materiały z działalności MUTW do Księgi Jubileuszowej 50-lecia Towarzystwa
Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu 1964-2014
• Założono własna stronę internetową i skrzynkę poczty elektronicznej,
• Założono kronikę w której dokumentowane są ważniejsze wydarzenia z działalności
Uniwersytetu,
• Wprowadzono ogłoszenia „piątkowe” w formie prezentacji .
Nie udało się powołać zespołu redakcyjnego do opracowywania biuletynów i wydawnictw
okolicznościowych z braku osób chętnych do tego.
5. Współpraca z innymi jednostkami dla realizacji naszych celów statutowych
W okresie ubiegłej kadencji Zarządu poszerzono współpracę z jednostkami samorządu Gminy
Miejskiej w Mielcu, Starostwem Powiatu Mieleckiego. Nawiązano współpracę z Urzędem
Marszałkowskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Pomocy Społecznej,
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Członkowie Zarządu brali czynny udział w Ogólnopolskich Konferencjach UTW, konferencjach i
szkoleniach organizowanych przez Ogólnopolską Federację UTW w Nowym Sączu oraz przez
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie, konferencjach regionalnych w Rzeszowie,
uroczystościach jubileuszowych w innych UTW Podkarpacia.
6. Działalność w zakresie profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji i rekreacji.
Zorganizowana została gimnastyka grupowa i korzystanie grupowe z basenu (nauka pływania,
gimnastyka w wodzie). Nornic walking, powstała grupa brydżowa.
Organizowanie były grupowe badania osteoporozy, żył i tętnic w kierunku niewydolności
żylnej.
Organizowane były wycieczki i wyjazdy na baseny mineralne do Solca Zdroju. Corocznie coraz
liczniejsza grupa słuchaczy bierze udział w rajdzie starszaków.
Wprowadzono informowanie słuchaczy o możliwościach korzystania z turnusów
rehabilitacyjnych i wypoczynkowych.
1/3 wykładów poświęcona jest problematyce zdrowotnej.
7. Działalność w zakresie kultury
• Organizowane były wyjazdy na koncerty do Filharmonii Podkarpackiej oraz na spektakle
teatralne do Rzeszowa, Kielc, Dębicy lub Tarnowa,
• Aktywnie działa grupa teatralno-kabaretowa SENIOR SHOW występując w innych UTW,
Gminnych Ośrodkach Kultury, DPS, i z okazji Dni Mielca.
• Utworzony został chór „ECHO” występując dla naszych słuchaczy z okazji świąt i różnych
uroczystości, w Gminnych Ośrodkach Kultury, DPS, w Mieleckim Kolędowaniu i na Festynie
Kultury Polskiej na Żmudzi (Litwa)
• Organizuje się grupa malarska i robót ręcznych.
8. Działalność w zakresie wolontariatu i pomocy koleżeńskiej.
• Otrzymano w bezpłatne używanie w określone dni i godziny pomieszczenia w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej na punkt kontaktowy wolontariuszy,
• Wyposażono pomieszczenie w sprzęt komputerowy i łączność telefoniczną,
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• Przeprowadzane są szkolenia dla wolontariuszy,
• Opracowano ofertę i wygrano konkurs „UTW dla społeczności lokalnej”. W ramach tego
konkursu realizowane były wizyty studyjne, warsztaty teatralne, wyjazdy do podopiecznych
Domu Pomocy Społecznej w Mielcu i UTW w Tarnobrzegu,
• Przez cały okres wolontariusze z MUTW opiekują się mieszkańcami Pomocy Społecznej w
Mielcu udzielając im różnorakiej pomocy,
• Sześciu wolontariuszy udziela nieodpłatnie lekcji dzieciom z rodzin zastępczych i ubogich.
Prezes Zarządu
Feliks Czop
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