Ogłoszenia MUTW na dzień 5 maja 2017
05 maja 2017 - Poprawiony 15 września 2017

1. Zarząd MUTW organizuje w dniu 27 maja 2017 (sobota) wyjazd do Krakowa na wykłady w
AGH:
- godz. 9.30 Atrakcje geoturystyczne okolic Krakowa – prof. dr hab. inż. Marek Doktor,
- godz. 11.15 Historia ziemi opisana w skałach – J.M. Rektor AGH prof. dr bab. inż. Tadeusz
Słomka.
Odpłatność słuchaczy MUTW – 10 złotych, a w miarę wolnych miejsc spoza Uniwersytetu – 20
zł.
Zapisy przyjmuje kol. Grażyna Bieniek w dniu 5 maja i kol. Maria Działowska w dniu 12 maja
przed i po wykładach. Wyjazd spod SCK o godzinie 7.00.

2. W dniu 01.06.2017 (czwartek) odbędzie się wycieczka do Łańcuta (Zamek Lubomirskich i
Potockich – dawna rezydencja magnacka, stajnie, wozownia, storczykarnia) i Markowej
(skansen, Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów)
Koszt wycieczki 55 zł. (z obiadem). Wyjazd o godz. 7.00 z przystanku obok SCK.
Zapisy przyjmuje kol. Maria Działowska po wykładach tel. 537 998 650 .
3. Klub Muzyczny STUDIO 8 ul. Pułaskiego 2a od najbliższej środy (10 maja 2017) uruchamia
spotkania przy muzyce dla seniorów.
4. W dniu 05.05.2017 (piątek) po wykładzie kol. Anna Zydroń będzie wydawać Ogólnopolskie
Katy Seniora dla osób które jeszcze tych kart nie odebrały.
5. W interesie słuchaczy jest aby organizatorzy zajęć i wyjazdów posiadali aktualne numery
telefonów. Prosimy naszych słuchaczy którzy zmieniają numery telefonów (stacjonarne i
komórkowe) do podawania tych zmian w celu aktualizacji danych do kol. Anny Zydroń
wolontariuszki MUTW pod numerem telefonu 603 978 521.
6. Do końca maja br. odwołuje się zajęcia w sekcji fotograficznej, malarskiej i rękodzieła.
7. W dniu 12 i 19 maja 2017 r. wykłady poprowadzi dr Urszula Gruca-Miąsik z Wydziału
Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Tematy wykładów:
- 12 maja 2017 Racjonalna terapia zachowań,
- 19 maja 2017 Granice w życiu człowieka i wprowadzenie do mediacji.
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