Ogłoszenia MUTW na 21.10.2016

21 października 2016 - Poprawiony 22 października 2016

1. Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia
ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega
na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie
zdrowia.
Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przystępuje do akcji „Koperta życia” i przygotuje
odpowiednią ilość formularzy KARTY INFORMACYJNEJ dla osób zainteresowanych tą akcją.

Więcej informacji na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.
2. Program wykładów na I semestr roku akademickiego 2016/2017 zamieszczony jest na tablicy
ogłoszeń i na naszej stronie internetowej.
3. Program Mieleckich Dni Seniora zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie
internetowej.
4. Istnieje możliwość zorganizowania kursu komputerowego dla początkujących. Zajęcia
odbywałyby się w Katolickim Centrum Edukacji KANA w Mielcu w środy do godz. 11.30. Kurs
obejmuje 20 godzin zajęć dla grupy 15 osób za odpłatnością 50 zł od osoby. Zapisy przyjmuje
wiceprezes zarządu Barbara Gadomska. Tel. 503 546 908
5. Istnieje możliwość zorganizowania kursu języka angielskiego dla początkujących. Zajęcia
odbywałyby się w ZOD AGH przy ul Skłodowskiej 4 w czwartki od godz. 11.30. Warunkiem
uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób. Odpłatność 20 zł za semestr.
Zapisy przyjmuje kol. Maria Działowska tel. 537 998 650.
6. Rozpoczęły się zajęcia w sekcji fotograficznej (20.10.2016), a najbliższe zajęcia w grupie
malarskiej i rękodzieła odbędą się w dniu 27.10.2016, a fotograficzne 3 grudnia 2016.
7. Grupa Literacka zaprasza na spotkanie 27.10.2016 r. (czwartek), które odbędzie się w
naszym lokalu biurowym przy ul. Biernackiego 1 pok. 43 o godz.11.00. Jego temat przewodni
to „Siedziby wielkich Polaków- Oblęgorek H. Sienkiewicza /i nie tylko/”.
8. W Domu Kultury SCK otwarta została wystawa Kossaków. Słuchacze MUTW mają
możliwość zbiorowego jej zwiedzania bezpłatnie w grupach do 20 osób po uprzednim
zgłoszeniu grupy u Dyrektora Domu Kultury lub osoby obsługującej wystawę. W dniu
28.10.2016 (piątek) o godzinie 12.00 w sali wystawienniczej zbiorowemu zwiedzaniu
towarzyszyć będzie prelekcja naszej kol. Krystyny Philipp na temat malarstwa Kossaków.
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