Ogłoszenia MUTW na dzień 07 kwietnia 2017
07 kwietnia 2017 - Poprawiony 15 września 2017

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób składa
naszym słuchaczom Zarząd MUTW.

1. W dniu 04.05.2017 roku (czwartek) odbędzie się wycieczka do Sanoka - Miasteczko
Galicyjskie ( replika, synteza dawnych miasteczek, charakterystycznych dla południowo wschodniej Polski ) oraz Zamek Królewski - Muzeum Historyczne, największa na świecie
Galeria Zdzisława Beksińskiego i kolekcja sztuki cerkiewnej XII - XX wieku. Cena wycieczki 55
zł. ( z obiadem ).
Zapisy przyjmuje koleżanka Maria Działowska po wykładach (tel. 537 998 650).
Wyjazd o
godz. 7.00 spod SCK.
2. Zarząd MUTW organizuje wyjazd do Dębicy na operę "Zemsta Nietoperza" Johana Straussa
w dniu 20.05.2017r ( sobota ) o godz.18.00. Odpłatność dla słuchaczy MUTW 10 zł a dla
osób towarzyszących 15 zł.
Zapisy w piątek od godz. 12.00 przed wykładem oraz od poniedziałku do czwartku w pokoju
nr 7 SCK od godz. 10.30 do 11.30.
Wyjazd 20.05.2017r. z przystanku MKS obok SCK o godz.16.40.
3. Biuro Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu informuje, że
dniu 10 kwietnia 2017 roku, o godz. 15:00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja
Kopernika, przy ul. Żeromskiego 28 w Mielcu odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie
realizacji projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. Celem projektu jest rozwój,
wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z województwa podkarpackiego do realizacji
przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich społeczności lokalnych.
O grant mogą ubiegać się grupy nieformalne i samopomocowe (3 osobowe), które swoje
wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej
osobowości prawnej np. MUTW).

Czas realizacji inicjatyw to minimum 2 miesiące, które to powinny być zawarte w terminie od 1
czerwca do 10 grudnia 2017 roku. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów
rozpocznie się 8 kwietnia 2017 roku a zakończy 8 maja 2017 roku o godzinie 15.00

Szczegóły oraz formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem:
www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl
4. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu „Wsparcie
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Uniwersytetów Trzeciego Wieku” ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
realizuje projekt pn. „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju Uniwersytetu
Trzeciego Wieku”. Do programu tego zakwalifikowany został w charakterze partnera nasz
Uniwersytet i 5 innych UTW z Podkarpacia.
Koncepcja programu składa się z cyklu wykładów, cyklu warsztatów i seminariów. Zajęcia te
będą prowadzone przy udziale kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego i
osób zaangażowanych przez nasz UTW. Program będzie realizowany od kwietnia do 15
grudnia 2017 roku.
5. W dniu 19.04.2017 r. (środa), grupa rowerowa wyjeżdża na pierwszą w tym roku
przejażdżkę po okolicy. Wszystkich chętnych zapraszamy na zbiórkę o godz. 10.30 pod
garażami na osiedlu Smoczka.
6. Ze względów technicznych sala baletowa w której prowadzone są zajęcia z gimnastyki
rekreacyjnej, zajęcia taneczne, z aerobiku i korektywy została wyłączona z użytkowania do
odwołania. W związku z tym odwołuje się wszystkie zajęcia prowadzone w tej sali. Po
uzgodnieniach z Dyrekcją SCK podamy jakie będą możliwości prowadzenia tych zajęć w
pomieszczeniach Domu Kultury.
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