Ogłoszenia MUTW na dzień 26 października 2018
28 października 2018 - Poprawiony 28 października 2018

1. W dniu 02.11.2018r. nie będzie wykładu ze względu na przypadające w tym okresie Święto
Zmarłych. Spotykamy się dopiero w dniu 09.11.2018r o godzinie 12.30 w Sali nr1 SCK
2. Program spotkania w dniu 09.11.2018r.:
Na tym spotkaniu uczcimy 100-letnią rocznicę Odzyskania Niepodległości, wg programu:
- występ Chóru Echo z przygotowanym repertuarem pieśni patriotycznych.
- następnym punktem programu będzie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych pod
kierownictwem J.Witka oraz solistek Senior Show z Marią Sowińską na czele. Przed
rozpoczęciem uroczystości na Uniwersytecie, grupa naszych członków odwiedzi Dzieci w
Przedszkolu nr 13, które zaprosiły nas na uroczystość 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

3. W dalszym ciągu obchodów 100- rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 16.11.2018r
(piątek) w ramach kolejnego spotkania, zawita do nas grupa słuchaczy Łańcuckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze swoim repertuarem w postaci:
- Multimedialnego pokazu starych fotografii,
- Występów okolicznościowych grupy żywego słowa,
- Występu choru LUTW
- oraz wykładem: „Wolność kocham i rozumiem”
4. Grupa nordic walking zaprasza na spacer w dniu 27.10.2018 (sobota) godzina 10.00 Rynek
na Starówce. Koleżanka Ela Błasiak nadal zapisuje nowe osoby chętne do spacerów z kijkami.
Tworzy się nowa grupa od podstaw. Zapraszamy
5. Jest możliwość zorganizowania wyjazdu w dniu 17.11.2018r.(sobota) do teatru TETATE, do
Kielc na sztukę: „Umrzeć ze śmiechu: Zapisy, od dnia dzisiejszego przyjmuje Maria Sowińska.
Koszt 40 zł członkowie, 45 zł niezrzeszeni. Szczegóły, po potwierdzeniu wyjazdu ( uzależniony
od ilości chętnych).
6. Planowany wyjazd do Solca w dniu 21 listopada 2018r(środa). Uzależniony od ilości
chętnych.
Wymagana ilość 50 osób, ze względów ekonomicznych.
Szczegóły wyjazdu zostaną podane, po skompletowaniu pełnego stanu autobusu.
Koszt 43 zl członkowie, 48 niezrzeszeni.Zapisy przyjmuje od zaraz Teresa Paterak.
7. Zaplanowane zostało wstępnie spotkanie integracyjne ( zabawa andrzejkowa), zgodnie z
tradycja i oczekiwaniami słuchaczy:
Termin: 29 listopada 2018r. (czwartek)
Miejsce: KrisMat, Osiedle Rzochów
Odpłatność: 45zl/osoby dla słuchaczy, 55 zł/osoby od niezrzeszonych.
Zapisy wraz z opłatą przyjmuje kol. Renata Banaś w dniu 09.11.2018 (przed i po spotkaniu).
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8. Pomoc koleżeńska apeluj do wszystkich słuchaczy: jeżeli wiecie , znacie osoby, które
potrzebują wsparcia koleżeńskiego, pomocy na co dzień, a same nie zwrócą się z tym
problemem do nikogo, przekażcie informacje naszym koleżankom: Anna Tomporowska, Maria
Karaś
9. Język angielski. Informujemy zainteresowanych słuchaczy, że ze względów niezależnych od
nas musieliśmy przełożyć termin zajęć z języka angielskiego z dotychczasowego: Aktualnie
nauka może odbywać się w 2 grupach we wtorki w godzinach 7.30-9.30, w Kanie, począwszy
od dnia 06.11.2018r.
Odpowiedzialni starostowie grup: Maria Karaś, Krystyna Tabor, za potwierdzenie, w celu
zawarcia stosownych umów. (najpóźniej do poniedziałku)
W związku z tą zmianą, również przekładamy na wtorek zajęcia grupy fotograficznej. Godziny
podane po ustaleniach starosty z grupą. (najpóźniej do poniedziałku)
10. Kurs komputerowy. W związku z licznymi pytaniami odnośnie programu kursu
komputerowego, podstawowego, pełny program zalączony na tablicy i stronie internetowej.
Początek 07.11.2018r (środa) w Kanie w godz. 8.30-10.00.
Odpowiedzialna za zorganizowanie grupy: Barbara Gadomska
11. W dniu 14.11.2018r. Organizowana jest wycieczka do Warszawy (jednodniowa) z
przewodnikiem i wstępami do: Zamku w Wilanowie, Zamku Królewskiego, Pałacu
w Łazienkach, Zwiedzanie Sejmu i Senatu, Muzeum Powstania Warszawskiego.
Cena 100 zł/osoby. Organizator: Alma Tour, bliżej kol. Helena Surowiec. Zapisy przyjmuje
Gabriela Szczerba.
Prezes Zarządu MUTW
Elżbieta Kwiatkowska
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