nr 5/240 luty 2012  Tyski Informator Samorządowy

 Dodatek wydawany i finansowany przez Urząd Miasta Tychy  Adres redakcji: al. Niepodległości 49, tel.: 776 39 16, fax: 776 39 48 e-mail: redakcja@umtychy.pl

Alternatywa
na jesień życia
Trwa nabór
słuchaczy
na kolejny,
dziesiąty już
semestr zajęć
w Uniwersytecie
Trzeciego Wieku,
który działa
przy tyskiej
Wyższej Szkole
Zarządzania i Nauk
Społecznych im. ks.
E. Szramka.

P

ierwsze wykłady ruszyły
w październiku 2007 roku.
Od tamtej pory nie słabnie zainteresowanie ofertą zajęciową
UTW – mówi dr Rafał Żelazny,
kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pierwsze kroki
Przypomnijmy, pięć lat
temu, na początku roku 2007,
pojawiła się idea powołania
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tychach. Inicjatorami
tego przedsięwzięcia były władze Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych,
grupa seniorów i przedstawiciele władz miasta Tychy.
– Przeprowadziliśmy ankiety, które miały sprawdzić, czy
w naszym społeczeństwie rzeczywiście istnieje zapotrzebowanie na powołanie tego typu
instytucji. Okazało się, że zainteresowanie społeczne jest
bardzo duże. Stwierdziliśmy,
zatem, że nie ma na co czekać
i już jesienią tego samego roku
pierwsza grupa chętnych roz-

Oferta zajęciowa UTW przewiduje wykłady i zajęcia warsztatowo-ćwiczeniowe.

poczęła zajęcia – wspomina
dr Żelazny.
Warto dodać, że działalność
UTW jest w całości finansowana
przez Urząd Miasta Tychy.

Idea powołania
Celem prowadzenia tego
typu inicjatyw jest, przede
wszystkim, aktywizacja osób
powyżej 50. roku życia. – Ideą
działalności wszystkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest
stworzenie słuchaczom możliwości ciekawego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu
w ramach szeroko rozumianego
procesu kształcenia ustawicznego. Chodzi o to, by mogli się
spotkać, wysłuchać wybranych
wykładów, posiąść praktyczne
umiejętności, rozwijać swoje

trwają zapisy
W dniach 14 i 15 lutego, w godz. 16–18, chęć dalszego
uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku muszą potwierdzić dotychczasowi słuchacze. Natomiast, 16 lutego, w godz. 16–18, przeprowadzone zostaną zapisy nowych uczestników. Chętni powinni się
stawić osobiście w siedzibie WSZiNS w Tychach przy
ul. Ciasnej 3 (parter, aula C1 i C2). Należy zabrać ze sobą
dokument tożsamości. Obowiązuje opłata rekrutacyjna
w wysokości 20 zł.

pasje na preferowanych przez
siebie kółkach zainteresowań
lub po prostu wyjechać na wycieczkę – stwierdza dr Rafał Żelazny. – Oczywiście, uczęszczanie do UTW jest również
okazją do integracji, zawarcia
nowych znajomości i przyjaźni
– dodaje.

Szeroki wachlarz
Propozycja zajęciowa tyskiego UTW jest szeroka. Jest
ona systematycznie rozszerzania
i ubogacana.
W pierwszym roku działalności, były to tylko spotkania
wykładowe. Jednak, w odpowiedzi na głosy słuchaczy, do oferty wprowadzono również zajęcia
warsztatowo-ćwiczeniowe. Są
to, m.in.: nauka języków obcych
(angielski, niemiecki), podstawy
obsługi komputera, gimnastyka,
zajęcia na basenie, sekcje kulturalno-literacka i rękodzieła.
W UTW prężnie działa również
sekcja turystyczna, która w ramach zajęć organizuje dla chętnych przeróżne wycieczki.
Oczywiście, w dalszym ciągu stałą pozycją są cotygodniowe wykłady akademickie, prowadzone przez specjalistów
z różnych dziedzin, m.in. z za-

kresu politologii, socjologii, ekonomii, filozofii, historii, prawa,
medycyny, a także mediów i szeroko pojętej kultury – wylicza
dr Żelazny. – Staramy się dobierać taką tematykę wykładów, aby
spełniać oczekiwania większości
naszych słuchaczy – przyznaje.

Wykładowcy
UTW
„ (…) Kadrę naukowo – dydaktyczną tworzą nauczyciele
akademiccy, specjaliści praktycy oraz pracownicy administracyjni – ludzie z wielką pasją
i zaangażowaniem przekazujący
swoją wiedzę słuchaczom (...) ”
– czytamy na stronie internetowej uczelni.

Strzał
w dziesiątkę
Z oferty zajęciowej UTW
w Tychach w ciągu każdego semestru korzysta kilkaset osób.
Poprzedni semestr był pod tym
względem rekordowy, bo słuchaczy było ponad ośmiuset.
Jak wyjaśnia dr Żelazny, średnio semestralnie do tej pory
było ich ok. sześciuset. – Wielu spośród nich, to osoby, któ-

Słuchacze uczą się m.in podstaw obsługi komputera.

re są z nami od samego początku. Jest to możliwe, ponieważ
nie ma żadnych ograniczeń
co do długości kształcenia
w UTW. Dopóki ktoś wyraża
taką chęć, może do nas przychodzić – podkreśla kierownik.

Zasady naboru
Zapisy
przeprowadzane są dwa razy w ciągu roku –
w semestrze zimowym i letnim.
– Celem ich jest, po pierwsze
weryfikacja ilości faktycznych
uczestników. Czasem zdarza się
tak, że z różnych przyczyn losowych dana osoba musi przerwać
naukę na jakiś czas. Z kolei, inni
po przerwie postanawiają wrócić – tłumaczy Rafał Żelazny. –
W trakcie zapisów oczywiście
przyjmujemy również nowych
słuchaczy – dodaje.

Najbliższe zajęcia
Kolejny, dziesiąty już semestr nauki w tyskim UTW rozpocznie się w przyszłym miesiącu. Na zajęcia zapraszamy
5 marca. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć
na stronie internetowej www.
wszins.tychy.pl w zakładce Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Szczególny rok
Trzeba wspomnieć, że Senat
RP ustanowił rok 2012 „Rokiem
Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. W związku z tym, w najbliższych miesiącach w całym kraju
planowana jest organizacja wielu przedsięwzięć, których celem
będzie m.in. zwiększenie świadomości społecznej na temat
funkcjonowania UTW.
My również zamierzamy włączyć się w te obchody.
19 marca będziemy uczestniczyć w kongresie UTW, który
odbędzie się w Sali Kongresowej
w Warszawie. Poza tym, jesteśmy członkami Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, teraz
zgłosiliśmy swój akces do takiego przedsięwzięcia na poziomie
wojewódzkim – mówi Rafał Żelazny.
Ewa Strzoda

warto wiedzieć
Obecnie w całym kraju działa ponad trzysta
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w których jest
ponad sto tysięcy słuchaczy.

Konkurs rozstrzygnięty

Żłobek na Batorego
Od 1 marca rusza w Tychach
nowy żłobek. Mieścić się będzie przy ulicy Batorego 68.
Opiekę znajdzie w nim trzydzieścioro maluchów.

W

ydział Spraw Społecznych
i Zdrowia Urzędu Miasta

Tychy, informuje, że w dniu 7 lutego 2012 r. został rozstrzygnięty
otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego pod nazwą
„Organizacja opieki nad dziećmi
w wieku do 3 lat w formie żłobka
dla 30 dzieci w lokalu w Tychach
przy ul. Batorego 68”.

Wesołe słoniątko
Organizację opieki nad
dziećmi do 3 lat w lokalu
w Tychach, przy ul. Batorego
68, Komisja Konkursowa powierzyła Krzysztofowi Nowakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą

„Wesołe Słoniątko Nasciturus”.

Za kilka tygodni
Planuje się, że otwarcie
żłobka nastąpi 1 marca 2012
roku. Pierwszeństwo do skorzystania z opieki w tej pla-

cówce będą miały dzieci zapisane na liście oczekujących
w publicznym Żłobku Miejskim (Tychy, ul. Fitelberga 4).

Jak zapisać?
Rodzice dzieci zapisanych na w/w liście, którzy

chcą umieścić dziecko w żłobku przy ul. Batorego 68, proszeni są o złożenie stosownej
deklaracji w Żłobku „Wesołe
Słoniątko Nasciturus” (ul. Nowokościelna 33) do 24 lutego
2012 r.

Oprac. ES

