Aktualnosci rok 2013-2014

ZAPROSZENIE.

Samorząd Studencki UTW zaprasza wszystkich słuchaczy na spotkanie noworoczne,
które odbędzie się 8.01.2016 / piątek/ od godz. 16.00- 19.00 w CH.D.K ul. Strzelecka.

Koszt: 20 zł. Zgłoszenia tel.509-697-617 do dnia 6 stycznia
Administrator: Maria Andrzejczak 29.12.2015

Nadeszła zima, a wraz z nią zbliża się ten piękny czas związany ze Świętami Bożego
Narodzenia oraz obchodami Nowego Roku. Chcemy więc złożyć Wam najlepsze
życzenia świąteczne – dużo radości, pomyślności, a także przede wszystkim zdrowia
oraz spełnienia najskrytszych marzeń dla Was oraz dla Waszych najbliższych.
Życzy Zarząd UTW
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UWAGA!!!

19.12.2015r. (sobota) godz. 1100 Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej - wykład
specjalistyczny " Sprawny umysł w każdym czasie.Zabawy pamięciowe" poprowadzą
autoryzowani trenerzy technik pamięciowych Marek Więsek i Artur Sliwiński.

Administrator: Maria Andrzejczak 14.12.2015

Świąteczna prośba Grupa wolontariatu z UTW w Chodzieży z okazji Świąt Bożego
Narodzenia organizuje świąteczną pomoc rodzinie z 5 dzieci, dla której największym
problemem jest obecnie brak pralki.
Zwracamy się zatem do ludzi
o dobrym sercu by w ramach świątecznej pomocy usprawnili codzienne funkcjonowanie
rodziny i spełnili ich wieloletnie marzenie o pralce.
Organizacją pomocy tej rodzinie z ramienia UTW zajmuje się kol. Krystyna Łuczak tel. 668 270
739.
Osoby chętne mogą wpłacać na konto 19 2030 0045 1110 0000 0391 7690 z dopiskiem
świąteczna paczka.
Administrator: Maria Andrzejczak 11.12.2015
UWAGA

Wyjazd do OPERY "NOVA " na " Halkę " - dnia 13. XII. 2015r o godz. 16.30 z parkingu
k/Kościoła św.
Floriana.
Administrator: Maria Andrzejczak 07.12.2015
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UWAGA!!!

Biuro UTW z powodu remontu nieczynne do odwołania.

Dyżury skarbnika zawieszone również do odwołania.

Wkłady członkowskie wyjątkowo skarbnik będzie przyjmował 7 grudnia przed wykładem
obowiązkowym.

Administrator: Maria Andrzejczak 02.12.2015
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07.12.2015r. „Polska lista zabytków UNESCO”

Wykład poprowadzi prof. Marek Chamot z Wyższej szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Chodzieski Dom Kultury- mała sala. poniedziałek godz.1700

Obecność obowiązkowa.

Administrator: Maria Andrzejczak 25.11.2015

UWAGA

30.XI.2015r - wyjazd do Poznania na Galę Piosenki Biesiadnej o godz. 16.30 nastąpi z
parkingu przy Kościele św.Floriana

pozdrawiam Henia Administrator: Maria Andrzejczak19.11.2015
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23.11.2015 r. „Sekrety herbacianych zakupów”-

wykład specjalistyczny poprowadzi p. Bernadeta Staśkiewicz z Zakładu Zielarskiego KAWON

Miejsce prelekcji – czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej godz.17

Administrator: Maria Andrzejczak 19.11.2015

Zarząd UTW informuje ,

że skarbnik przyjmuje wszelkie wpłaty w biurze UTW w czwartki tj:

5 i 12 listopada br. godz.16-17.30

1 i 10 grudnia br. godz.16-17.30
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Prosimy o terminowe regulowanie opłat za zajęcia i czesnego.
Informujemy, że opłaty członkowskie można wpłacać bezpośrednio w banku BGŻ ,
bezpłatnie na nasze konto
nr konta 19 2030 0045 1110 0000 0391
7690 tytułem - opłata członkowska I semestr.

Bożena Należyta Administrator: Maria Andrzejczak 02.11.2015

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na wykład

pt. „Bioróżnorodność to także MY”

realizowany w ramach programu
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„Zielonej Wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Miasta,

ul. Paderewskiego 2

Termin: 16 listopada 2015, godz. 17.00

Wykład poprowadzi:
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Mgr Sylwia Piotrowska, „Fundacja Ziemia i Ludzie”

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Od zawsze zafascynowana niezwykłością świata przyrody i (mimo młodego wieku;))

od wielu lat związana z edukacją ekologiczną młodszego i starszego pokolenia.

Administrator: Maria Andrzejczak 02.11.2015
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Wycieczka

Grupa języka niemieckiego w dniach 10- 12 grudzień br./ czwartek, piątek i sobota/

organizuje wycieczkę do Zgorzelca na Jarmark Bożonarodzeniowy.

Szczegółowy program wyjazdu w zakładce wycieczki. Koszt 300 zł.

Zapisy u kol.Teresy Drzewieckiej/ tel.508 234 782/ wraz z I wpłatą 100 zł do 10 listopada br.

Serdecznie zapraszamy naszych członków do udziału w tym wyjeździe.

Teresa Drzewiecka

Administrator: Maria Andrzejczak 02.11.2015
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Warsztaty terapii dźwiękiem prowadzone przez p. Dariusza Olejniczaka odbędą się:

5 listopada/czwartek/ o godz. 16.00-17.45 oraz

13 listopada/ piątek/ o godz.12.00-14.00 w Chodzieskim Domu Kultury

Prosimy o zabranie ze sobą maty ,wygodnego stroju i kocyka do przykrycia.

Zgłoszenia sms-owe przyjmowane będą do 31 października br. pod

nr tel.661 799 699 lub 510 105 370

Administrator: Maria Andrzejczak 28.10.2015

Uwaga słuchacze! W czwartek 22 października b.r. o godz. 11.15 w czytelni Miejskiej
Biblioteki Publicznej odbędzie się kolejne spotkanie w ramach projektu "Akcja:e-motywacja".
Gościem spotkania będzie pisarka Krystyna Kofta.
Serdecznie
zapraszamy.
Ad
ministrator: Maria Andrzejczak 21.10.2015
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Wykład specjalistyczny

Dnia 26 października br. o godz.. 17 odbędzie sie wykład specjalistyczny w czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej ul.Kosciuszki 32

pt.Przemilczane ludobójstwo na kanwie filmu Piotra Szelągowskiego "Zapomnij o
Kresach".

Prelekcja Piotra Szelągowskiego i spotkanie z Mirosławem Kowzanem autorem książki
"Krzyż na Perczynie".
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Piotr Szelągowski reprezentuje stowarzyszenie “Kresy”, które wbrew politycznej poprawności
kultywuje polskie tradycje kresowe i mówi wprost o ludobójstwie na Wołyniu. Pomimo, że jest
rodowitym poznaniakiem
jest społecznym propagatorem prawdy o
ludobójstwie dokonanym przez OUN-UPA na Polakach na Wołyniu.
Bloger, społecznik.
Od wielu lat angażuje się w życiu społecznym w Poznaniu. To zaangażowanie przejawia się
prowadzeniem bloga bezprzesady.com https://www.facebook.com/bezprzesadycom?fref
=nf
, gdzie opisuje problemy, które dotykają
mieszkańców miasta. Szczególnie zaangażował się w pomoc charytatywną dla Polaków na
Ukrainie, przesyłając zgodnie z ich prośbami potrzebne rzeczy w ilości ponad 200kg. Nie
poprzestał na tym - namawiał swoich znajomych i przyjaciół do podobnych działań. Robił to
szerzej pisząc o akcji pomocy na stronach internetowych. W swoich działaniach nie zapomniał
też o pomocy dla Polaków na Kresach. Dodatkowo pomaga osobom niepełnosprawnym
intelektualnie - namawiając innych do oddania 1% podatku. Za swoją działalność dostał
nagrodę Fundacji Brata Alberta.

Mirosław Kowzan mieszkaniec Chodzieży. Jego rodzice pochodzili z Kresów. Mama Mirosława
z domu Jasińska mieszkała w Perczynie koło Dubna. Dnia 18 maja 1943 r. Perczyn został
doszczętnie spalony przez bandy UPA-OUN , a mieszkańcy bestialsko wymordowani. Mamie
Mirosława - Jadwidze cudem udało się uciec z pogromu. Na kanwie tragicznych losów
Perczyna napisał książkę „Krzyż na Perczynie” dokumentując zbrodnie jakie dokonali
banderowcy
.

Administrator: Maria Andrzejczak 21.10.2015
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ZAPISY NA WARSZTATY TERAPII DŹWIĘKIEM

Warsztaty terapii dźwiękiem prowadzone przez p. Dariusza Olejniczaka /trenera terapii
dźwiękiem wg. metody Petera Hessa/

odbędą się :

5 listopada/czwartek/ o godz. 16.00-17.45 oraz

13 listopada/ piątek/ o godz.12.00-14.00 w Chodzieskim Domu Kultury/ mała sala/

Prosimy o zabranie ze sobą maty ,wygodnego stroju i kocyka do przykrycia.
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Zgłoszenia sms-owe przyjmowane będą do 31 października br. pod

nr tel.661 799 699 lub 510 105 370

Administrator: Maria Andrzejczak 24.10.2015

Projekt ASOS 2015
Zarząd UTW informuje o realizacji projektu z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej
dofinansowanego ze środków ASOS
na
następujące zajęcia:
Termin realizacji : październik- grudzień 2015
1. Warsztaty komputerowe
2. Warsztaty - gimnastyka umysłu
3. Warsztaty- terapii dźwięki
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4. Joga
5. Ćwiczenia rehabilitacyjne w basenie
Zapisy przyjmują:
gimnastyka umysłu, ćwiczenia w basenie - kol. Jadwiga Należyty tel. 661799699
warsztaty komputerowe, Joga - kol. Daniela Bogusławska tel. 694656029
terapia dźwiękiem - kol. Maria Peche tel. 510105370
Termin zapisów do poniedziałku 19.10.2015r.
W projekcie mogą brać udział członkowie UTW 60+.
Administrator: Maria Andrzejczak 15.10.2015

Uwaga Słuchacze!

Zarząd UTW w Chodzieży serdecznie zaprasza na uroczystą inaugurację nowego roku
akademickiego 2015/2016, która odbędzie się w środę 7 października 2015 roku o godz. 15
00

w Chodzieskim Domu Kultury
.

Program uroczystości:

1. Hymn państwowy

15 / 128

Aktualnosci rok 2013-2014

2 .Wystąpienie Prezesa UTW Jadwigi Należyty

3. Wystąpienie JM Rektora PWSZ w Pile

4. Immatrykulacja słuchaczy I roku

5."Gaudeamus Igitur"

6. Wystąpienie gości

7. Wykład inauguracyjny "Wpływ aktywności na zdrowie" wygłosi dr Alina Grochowalska z-ca
Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Pile

8. Występ chóru UTW
Administrator: Maria Andrzejczak 28.09.2015

Zachodni Instytut Naukowo - Badawczy

i Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży
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zapraszają na debatę

"Czy Polska jest ważnym graczem w Europie?

Bilans Obecności Polski w UE"

wykład poprowadzi prof. Jadwiga Kawerska

spotkanie odbędzie się 05 października 2015 r. o godz. 1700 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
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Serdecznie zapraszamy.

Administrator: Maria Andrzejczak 30.09.2015

Drodzy słuchacze
Czas wakacji minął, zaczynamy edukację w roku 2015/2016.

Spotykamy się na zebraniu organizacyjnym

dnia 23 września 2015r./środa/ godz.16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego ul.Paderewskiego 2

Serdecznie zapraszam

Jadwiga Należyty Administrator: Maria Andrzejczak 05.09.2015
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5 września 2015 roku o godzinie 10.00 na Rynku w Chodzieży odbędzie się 4 edycja
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której będziemy razem
czytali powieść Bolesława Prusa „Lalka
”.
Słuchacze UTW chętni do czytania proszeni są o zgłaszanie się do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chodzieży ul. Kościuszki 32. Zapraszamy z własną książką, będzie okazja do
pamiątkowej pieczęci.

Zachęcamy do udziału w akcji!

Administrator: Maria Andrzejczak 30.08.2015

Biuro UTW jest nieczynne w lipcu i sierpniu .
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Zapraszamy od 14 września/poniedziałek / godz.16-18.

Dziękując za cały rok szkolny pełen wrażeń i sukcesów, życzymy wszystkim
słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód,
spotkań z ciekawymi ludźmi i wielu niezapomnianych przeżyć.

Zaproszenie
Zapraszamy wszystkich słuchaczy UTW na zakończenie roku akademickiego 2014/2015 dnia
26.06.2015. (piątek) w godz.17.00-21.00.
Spotkanie odbędzie się w karczmie "U Olka" ul. Staszica - wejście od strony stadionu.
Muzyka w klimacie indiańskiego lata. Obowiązkowy strój z motywami indiańskimi.
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Zapisy wraz z wpłatą 15 zł u starostów sekcji lub w biurze UTW w godzinach dyżurów do dnia
17.06.2015.
w cenie: kolacja, ciasto i kawa.
Serdecznie zapraszamy
Administrator: Maria Andrzejczak 07.06.2015

Informujemy, że organizujemy wyjazd na:

Koncert w dniu 30 listopada 2015r./poniedziałek/ ARENA POZNAŃ

Na POPRAWINY - II Galę Piosenki Biesiadnej Zbigniewa Górnego

występują znani artyści :
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Rybotycka , Jamróz, Jeżowska, Piasecki, Tyniec, Wodecki ,Wójcicki, Vox, Schubert,
Grzywna, Rampa

Bilet w cenie 45 zł, zapisy wraz z wpłatą u kol. Henryki Sumorek –Zalwert

do 26 czerwca br. w biurze UTW

(Plakat w galerii:/2014/2015/ plakaty)

Administrator: Maria Andrzejczak 29.05.2015
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PROJEKT „ UTW DLA SPOŁECZNOŚCI”

Zapraszamy słuchaczy UTW na tworzenie „:ogródka społecznościowego „ do parku
miejskiego ze starą fontanną przy ul. T. Kościuszki / koło Miejskiej Biblioteki Publicznej

w dniu 31 maja br./ niedziela/ od godziny 1000 .

Zakres prac w ogródku obejmować będzie - rekultywację terenu wokół istniejącej fontanny w
parku.

Dokonamy :
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- wysypania ścieżki wokół fontanny drobnym żwirem

- nasadzenia roślin i krzewów.

Wskazane zabranie - łopatek do sadzenia , rękawic ochronnych oraz dobrego humoru.

Zarząd zaprasza wszystkich chętnych .

Administrator: Maria Andrzejczak 27.05.2015

Zaproszenie

W związku z organizacją przez Stowarzyszenie ,,Dolina Noteci" Biesiady Pałuckiej,
chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej zabawy. Wydarzenie to odbędzie się
30.05.201
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5r. (sobota), godz. 11
00

, tereny przy pływalni Delfin w Chodzieży.

Stowarzyszenie Dolina Noteci Administrator: Maria Andrzejczak 29.05.2015

26 maja to dzień szczególny dla wszystkich Matek i dla ich Dzieci.

Z okazji Dnia Matki Kino Noteć w Chodzieży zaprasza na specjalny przedpremierowy pokaz
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francuskiej produkcji

ROZUMIEMY SIĘ BEZ SŁÓW.

Film jest ciepłą i zabawną historią szesnastoletniej Pauli, córki głuchoniemych rodziców, która
za namową nauczyciela muzyki decyduje się wziąć udział w konkursie wokalnym.

Seans odbędzie się o godzinie 17:30.

Bilet, który na ten dzień można nabyć w specjalnej cenie 12 zł, upoważnia dodatkowo do
skorzystania z promocji Klubu Kadr.

z pozdrowieniami,

Daniel Hilbrecht
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Kino Noteć Chodzież

Administrator: Maria Andrzejczak 22.05.2015

Festyn ekologiczny - ROK DLA KLIMATU
W niedziele dnia 24 maja br. zapraszamy słuchaczy do czynnego uczestnictwa w Festynie
Ekologicznym.
Festyn odbędzie się w Parku 3 Maja /u Żyda/.
Piknik rozpocznie się
po godz.13
00

, po zejściu z trasy uczestników Rajdu na Gontyniec /osoby chętne
na rajdwymarsz godz.11
00

/.
Zapewniamy: gry, zabawy i konkursy dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
wspólne biesiadowanie przy grillu, grochówce i słodkim poczęstunku oraz wiele innych atrakcji.
Gwarantowana wspaniała atmosfera i miła zabawa.
Henryka Sumorek-Zalwert
Administrator: Maria Andrzejczak 21.05.2015
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Chodzieski Dom Kultury zaprasza na koncert

pt: "JEŻELI KOCHAĆ TO NIE INDYWIDUALNIE"

17 maja o godz. 1800 w sali widowiskowej CHDK.

Wystąpią soliści i instrumentaliści Teatru Wielkiego w Poznaniu. W repertuarze: "Brunetki,
Blondynki, "O sole mio", "Wielka sława to żart", "Usta milczą dusza śpiewa", "Na pierwszy
znak".

Bilety do nabycia w cenie 10 zł. u kol. H. Sumorek-Zalwert po wykładzie 11 maja oraz 13 maja
w biurze UTW.

Administrator: Maria Andrzejczak 06.05.2015
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Wycieczka do Kłodawy

W piątek 9 października 2015 roku odbędzie się wycieczka do kopalni soli w Kłodawie.

Koszt dla słuchaczy UTW 30 zł.

Zapisy wraz z wpłatą po wykładzie w dniu 11 maja 2015 r. u kol.Henryki Sumorek-Zalwert.

Administrator: Maria Andrzejczak 05.05.2015
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Uwaga Słuchacze
W poniedziałek 11.05.2015. odbędą się warsztaty i wykład audytoryjny „Nowoczesne i
bezpieczne finanse seniora”
Warsztaty odbędą się w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Żeromskiego 11
I warsztat- godz.10.00 -12.30
II warsztat- godz.12.30 – 15.00
Wykład odbędzie się w Chodzieskim Domu Kultury ul. Strzelecka o godz. 16.00
Zajęcia poprowadzi Daniel Jachimowicz- prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczony doradca ,wykładowca i trener, autor i
koordynator licznych projektów w tym finansowych.
Obecność na wykładzie obowiązkowa.
Maria Peche

Administrator: Maria Andrzejczak 01.05.2015

Wykład specjalistyczny
W poniedziałek 27.04.2015. o godz. 11.00 w czytelni MBP ul.Kościuszki odbędzie się wykład
specjalistyczny pt. "Podróże z zastosowaniem nowoczesnych mediów komunikacji cyfrowej" ,
który wygłosi Latarnik Polski Cyfrowej pan Dariusz Walczak. Przewidziana niespodzianka.
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Również w poniedziałek 27.04.2015. o godz.19.00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Chodzieży odbędzie się spotkanie z pisarką Jolantą Szwalbe, której jedno z życiowych mott
brzmi

"Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu".

Serdecznie zapraszamy.

Maria Peche Administrator: 22.04.2015 Maria Andrzejczak
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Marsz na Gontyniec

dnia 25 kwietnia 2015r/ sobota/

organizowany przez Stowarzyszenie Dolina Noteci

zbiorka godz.10 przy ChDK ul.Strzelecka

Zainteresowane koleżanki prosimy o liczny udział i o zabranie kijków .

Na zakończenie imprezy przewidziany jest poczęstunek

Jadwiga Należyty

Administrator: Maria Andrzejczak 16.04.2015
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Zapraszamy na dni otwarte Miejskich Wodociagów w Chodzieży

9 maja 2015r. /sobota/

Wyjazd godz.13.30 z przystanku /była ksiegarnia/

Impreza jest bezpłatna i ma charakter rodzinny - wskazane jest zabranie dzieci i wnuków - dla
nich są przewidziane animacje, zabawy oraz słodycze, osoby dorosłe obejrzą obiekt z
przewodnikiem, dla w
szystkich
przewidziany jest poczęstunek oraz konkurs z nagrodami.

Organizator zapewnia również transport powrotny.

Jadwiga Należyty

Administrator: Maria Andrzejczak 16.04.2015
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Wykład audytoryjny

W dniu 20 kwietnia br. /poniedziałek/br o godz.16

odbędzie się wykład audytoryjny

pt: "Nowotwory złośliwe – czy jesteśmy w stanie z nimi wygrać?

Prezes Zarządu Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania

Miejsce wykładu – Chodzieski Dom Kultury ul. Strzelecka 15.

Obecność obowiązkowa.

Informujemy, że po wykładzie skarbnik będzie zbierał składki członkowskie za II
semestr.
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Administrator: Maria Andrzejczak 13.04.2015

Sekcja rowerowa w roku akademickim 2014/2015

Sekcja rowerowa wznawia działalność w sezonie 2015. Pierwszy wyjazd /mały rozruch/ w dniu
9.04.2015/czwartek/,zbiórka na parkingu przy kościele NMP godz.16-ta.

Administrator: Maria Andrzejczak 04.04.2015
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Życzymy Wam, Kochani,
aby te święta wielkanocne
wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

Zarząd UTW w Chodzieży

Administrator: Maria Andrzejczak 02.04.2015

Uwaga słuchacze
przerwa świąteczna.

Informujemy, że w dniach od 2.04 2015 do 7.04.2015 trwać będzie
Administrator: Maria Andrzejczak 01.04.2015

Uwaga słuchacze! Informujemy, że 1.04.2015. o godz. 17.00 w Sali Sesyjnej Urzędu
Miasta
odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze
za rok 2014.
Obe
cność obowiązkowa.
Zainteresowanych członków informujemy, że dokumenty finansowe za 2014 rok będą dostępne
do wglądu w biurze UTW
w środę 25.03.2015
w godz. od 10.00 - 13.00
Jadwiga Należyty
Administrator: Maria Andrzejczak 18.03.2015

Dyżury Skarbnika w kwietniu 9 i 16 w maju 7 i 14 w godz.16.30 - 18 . Maria Peche Ad
ministrator: Maria Andrzejczak 18.03.2015
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Zaproszenie

Zapraszamy na premierowe przedstawienie teatralne

do Kruszewa /kierunek Czarnków/
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w wykonaniu

TEATR” 18”

na adaptację sztuki Andrzeja Dembończyka

„KANDYDATKI NA ŻONĘ”

w reżyserii Jolanty Grabowskiej

Obsada: Halina Wasilewska ,Bernadeta Polcyn ,Elżbieta Januchowska,

Monika Pertek-Koprowska , Małgorzata Urban, Dorota Nejman ,Katarzyna Ścigała ,

Dariusz Kubiś ,Adam Klimacki

Premiera

Niedziela, 15 marca 2015 r. godz.16.00,sala WDK w Kruszewie ,wstęp wolny

Dodatkowy spektakl Niedziela, 22.03.2015 godz. 16.00
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Dojazd we własnym zakresie.

Wykład specjalistyczny W dniu 23 marca /poniedzialek/br o godz.17.odbędzie się wykład
specjalistyczny
pt: "Z
biory historyczne Działu Historii i Tradycji Miasta przy MBP w Chodzieży omówienie i przedstawienie ekspozycji"połączony ze zwiedzaniem muzeum
prelegent historyk mgr Tadeusz Matraszek.
Miejsce wykładu - Miejska Biblioteka Publiczna ul.Kościuszki 23.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Realizator projektu z Funduszy Norweskich - Szpital Powiatowy zaprasza na spotkanie
informacyjno-szkoleniowe na temat Teleopieki - możliwości logowania się na stronie szpitala i
konsultacji z fizjoterapeutą.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 16 marca br. o godz.13 w Miejskiej Bibliotece
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Publicznej.

Zapraszamy słuchaczy do skorzystania z tej formy szkolenia.

Targi Aktywni 50+
W piątek 27.03.2015. można wziąć udział w Targach Aktywni 50+ organizowanych na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich pod hasłem "Rozsmakuj się w zdrowiu". Gwiazdami
Targów będą Eleni i Wojciech Gąsowski. Wyjazd o godz. 8.30 z parkingu przy kościele św.
Floriana.
Bilet wstępu w cenie 10 zł oraz koszt
przejazdu uzależniony od ilości chętnych pokrywa uczestnik.
Zapisy przyjmuje kol. Daniela Bogusławska tel. 694 656 029.

Miejska Biblioteka Publiczna

Serdecznie zaprasza na spotkanie
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z Zygmuntem Strenczakiem

promujące książkę Człowiek człowiekowi wilkiem

w piątek 6 marca 2015 r., godz. 1700

w Czytelni MBP

Wykład audytoryjny Dnia 2 marca 2015 r. o godz.1700 w Ch.D.K. ul.Strzelecka odbędzie
sie wyklad audytoryjny
pt."Bioróżnorodność. Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal?"
Wykład wygłosi Ewelina Kurach - ornitologz Centrum Informacji i Edukacji w Gdańsku.
Obecnośc obowiazkowa.

Dzień Kobiet z recitalem "Moje fascynacje" Mariana Opani.
Chodzieski Dom Kultury pragnie zainteresować do spędenia Dnia Kobiet z recitalem "Moje
fascynacje" Mariana Opani!
Marian Opania wystąpi przed chodzieską publicznością w recitalu "Moje fascynacje"
w niedziele 8 marca 2015 r. o godz. 16
00

w sali widowiskowo-kinowej Chodzieskiego Domu Kultury.
W programie artysta zaprezentuje monologi Antoniego Słonimskiego, nieco frywolne teksty
Marcina Wolskiego,
a także zagraniczne teksty np.: "W museum" Michaiła Żwanieckiego w tłumaczeniu Jana
Pietrzaka oraz
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piosenki i pieśni Brela, Hemara, Wysockiego, Młynarskiego, Okudżawy.
Bilety w cenie promocyjnej dla naszych członków w cenie 20zł.
Zapisy przyjmuje kol. Krystyna Łuczak tel. 668 270 739
SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY ABY DZIEŃ KOBIET
SPĘDZILI PAŃSTWAO W TOWARZYSTWIE MARIANA OPANI.

Zapraszamy słuchaczy chętnych do uczestnictwa w warsztatach fotograficznych, od marca br.
Zajęcia te prowadzić będzie odpłatnie p. Przemysław Oziemblewski. Zachęcamy osoby, króre
uczestniczyły w poprzednich zajeciach oraz nowych uczestników do dalszego doskonalenia się
i korzystania z pomocy, jaki posiadamy -

programu komputerowego do oróbki zdjęć - Lightroom5.

Zajęcia będą się odbywały co dwa tygodnie w MORPIEul. Reymonta /dawny żłobek/ - we
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wtorki.

Zapisy przyjmuje kol. Maria Peche tel. 510 105 370.

Na zakończenie przewidujemy zorganizowanie wystawy fotograficznej - "Pasje, marzenia
seniora" oraz pokaz multimedialny.

Dyżur skarbnika Z uwagi na naszą zabawę karnawałową w czwartek 12.02 skarbnik
będzie dodatkowo dyżurował w biurze
w ostatni czwartek - 26.02.2015r. w godz. 16.30 - 18.00
Prosimy o terminowe regulowanie wszelkich opłat.

Wykłady w lutym i marcu

9.02.2015r. "Niedosłuch jako choroba cywilizacyjna protetyka słuchu, profilaktyka" - wygłosi
Anna Stęrzewska- protetyk słuchu - kierownik GEERS Piła. Wykład odbedzie się w
00.
Chodzieskim Domu Kultury ul. Strzelecka o godz. 17
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02.03. 2015r. - "Bioróżnorodność. Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal?" - wygłosi Ewelina
Kurach - ornitolog - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

d

GRAMY DLA JAKUBA- ZAPROSZENIE

Fundacja „Tęczowe Dzieciństwo” zaprasza 24 stycznia(sobota) o godz. 14.00 na
charytatywny
koncert zespołu La Fonica Quartet
, który grać będzie „dla Kuby” w
Chodzieskim Domu Kultury
.

Kuba ma 10 lat, jest uczniem Szkoły Podstawowej Nr3 w Chodzieży. Od września 2014 walczy
o zdrowie na oddziale onkologii szpitala w Poznaniu. Udziałem w koncercie chcemy pomóc
rodzinie i dziecku w zmaganiach z chorobą.

Koncert zatytułowany jest „Magia Tanga”, a kameralny zespół smyczkowo- akordeonowy
zagra hity muzyki klasycznej w popularnej wersji. Muzycy chętnie występują charytatywnie i
nam nie odmówili w potrzebie.
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Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa obrazów Tomasza Perlicjana z możliwością ich
zakupu.

Po koncercie spotkanie z artystami przy kawie w Klubie Kadr.

Bilety dla członków UTW cena 15 zł – kontakt u starościny kol. Alicji Andrzejewskiej tel.
507 272 739

W imieniu prezesa Fundacji Andrzeja Michalskiego serdecznie zapraszamy naszych członków
do udziału w koncercie a tym samym pomocy choremu Kubie.

Plakat koncertu w galerii "Gramy dla Jakuba"

3 DNIOWA WYCIECZKA W DNIACH OD 11.06.2015 - 13.06.2015r.

NA TRASIE : PELPIN-MALBORK-ELBLĄG-FROMBORK

KOSZT: 400 ZŁ./OSOBY/ PRZY 30- UCZESTNIKACH
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PROGRAM:

11.06.2015r. - CZWARTEK

GODZ. 700 - zbiórka parking k/Kościoła św. Floriana i przejazd do PELPINA.

Godz.1100 - Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie BAZYLIKI KATEDRALNEJ W PELPINIE
zaliczanej do najpiękniejszych dzieł gotyckich w Polsce, MUZEUM DIECEZJALNE - bogate
zbiory sztuki gotyckiej wśród nich : BIBLIA GUTENBERGA - jedyna w Polsce, rękopisy np.
DZIEŁO ŚW.AUGUSTYNA , zbiór SZAT LITURGICZNYCH.

Godz. 1400 - przejazd do MALBORKA spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie
ŚREDNIOWIECZNEJ WAROWNI KRZYŻACKIEJ.

Godz. 1730 - PRZEJAZD do ELBLĄGA - miejsce zakwaterowania - hotel „ELKO” - 2 noclegi.

Godz. 1900 - obiadokolacja, nocleg

12.06.2015r - PIĄTEK

Godz. 800 - śniadanie

Godz. 900 - spotkanie z przewodnikiem - zwiedzanie ELBLĄGA : STARÓWKA , BRAMA
TARGOWA, KATEDRA ŚW. MIKOŁAJA,KANAŁ ELBLĄSKI.
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Godz. 1500 - Rejs po KANALE ELBLĄSKIM - podziwiać będziemy panoramę miasta, rezerwat
ptactwa wodnego i błotnego - uznany za ŚWIATOWE DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE w
2004 r.

Godz. 1800 - obiadokolacja

Godz. 2000 - WIECZÓR PRZY OGNISKU.

13.06.2015 r. SOBOTA

Godz. 800 - śniadanie i wykwaterowanie z hotelu.

Godz.900 - przejazd do FROMBORKA, zwiedzanie : ZESPÓŁ KATEDRALNY - klejnot
architektury, WAHADŁKO FOUCALUTA, WIEŻA KOPERNIKA ,SEANS W PLANETARIUM,
KONCERT ORGANOWY.

Godz.1400 - obiad we Fromborku,

Godz. 1600 - przejazd do Chodzieży zakończenie wycieczki około godz. 21.00

W cenie wycieczki:

- przejazd autokarem, ubezpieczenie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs statkiem,
usługa przewodnicka.

2 - noclegi w hotelu "ELKO " pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami,
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- 3-obiadokolacje , 2- śniadania, wieczór przy ognisku,

Zapisy wraz z 1- ratą - 80 zł. do 26.01.2015r/ warunek uczestnictwa/

II- rata - 80 zł.

do

25.02.2015 r.

IV - rata- 80 zł.

do

22.04.2015r.

III- rata

V- rata

- 80 zł. do 23.03.2015r.

- 80 zł. do 27.05.2015r.

Wpłaty będą przyjmowane w biurze UTW w każdą środę w godz. od 1000 – 1300

Ogłoszenia
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Zarząd UTW zaprasza wszystkich słuchaczy na wspólne kolędowanie, które odbędzie się dnia
23.01.2015r. /piątek/ o godz. 1600 w restauracji u " Kota Wasyla "

Dnia 26.01.2015r. /poniedziałek/ o godz. 1700, w Ch.D.K. ul. Strzelecka odbędzie się wykład
specjalistyczny Henryka Szczepańskiego wraz z pokazem ćwiczeń pt. " Jak dbać o kręgosłup”
istnieje możliwość zakupu książek po cenach promocyjnych - 20 zł.

Osoby, które zechcą brać udział w pokazach proszone są o strój sportowy.

Dnia 12.02.2015r. /tłusty czwartek/ o godz. 1700 w restauracji „ Kameralna” odbędzie się
zabawa karnawałowa dla słuchaczy UTW. Do tańca przygrywać będzie złotowska kapela
podwórkowa ze Złotowa.

Koszt : 25 zł.

W cenie:

- ciepła kolacja

- pączki, kawa, herbata
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- wspaniała atmosfera i biesiadne szlagiery

zapisy wraz z wpłatą w biurze UTW w każdą środę w godz. Od 1000 – 1300 oraz u starostów
do dnia 26.01.2015r.

Zarząd UTW bardzo serdecznie zaprasza wszystkich słuchaczy do licznego udziału.

Dyżury skarbnika

Od stycznia 2015 r. skarbnik UTW Bożena Należyta przyjmuje wpłaty w biurze UTW
ul.Jagiellońska 3

w każdy pierwszy i drugi czwartek miesiąca w godz. 16.30 - 18.00
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I tak :

Styczeń - 8 i 15

Luty

- 5 i 12

Marzec - 5 i 12

Kwiecień - 2 i 9

Maj

- 7 i 14

Wszystkich członków prosimy o terminowe regulowanie składek oraz pozostałych wpłat .

Wykład audytoryjny W poniedziałek 12 stycznia 2015r. o godz.1700 w sali sesyjnej
Urzędu Miasta
ul.Paderewskiego, odbędzie się wykład,
który wygłosi dr Alina Grochowalska -z-ca dyr.Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Pile na
temat:
"Wpływ odżywiania na siły witalne człowieka" .
Obecność obowiązkowa.
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Aniołowie w niebie głoszą wieść radosną:
Bożego Narodzenia nadszedł czas!
To czas ludzkiej miłości i życzliwości,
niech nie zabraknie Wam także radości.
Kolędujcie z uśmiechem na twarzach,
a sylwestrową noc spędźcie
na wesołych zabawach!

Nadziei – by nie opuszczała,

radości – by rozweselała,

miłości – by obrodziła,

dobroci – by zawsze była – …

życzy z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Zarząd UTW
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Przerwa świąteczna będzie w dniach od 22.12.2014. do 6.01. 2015.

ŚWIĘTA RAZEM - WIGILIA W CHODZIEŻY

Zarząd UTW zaprasza wszystkich słuchaczy UTW

na Wigilię na Rynku w Chodzieży,

która odbędzie się 21 grudnia (niedziela) od godz. 1600.
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UWAGA !!!

Wyjazd na koncert ELENI do

Szamocina w dniu 20.12.2014 r (sobota)

o godz. 1730 z parkingu przy kościele Św. Floriana.

Uwaga słuchacze! W poniedziałek 8.12.2014r. o godz.16.00 w Chodzieskim Domu Kultury
ul. Strzelecka odbędzie się wykład audytoryjny pt. "Praktyczne aspekty korzystania z
nowoczesnych technologii". Wykład wygłosi mgr Włodzimierz Plewczyński.
Obecność obowiązkowa.
Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia wystawy prac artystycznych wykonanych przez
członków UTW podczas warsztatów fotograficznych i plastycznych,
w trakcie realizacji projektu "Jesienne Zbliżenia/Przeobrażenie, Twórcze , integracyjne
działania niepełnosprawnych seniorów".
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INFORMACJA

SZLACHETNA PACZKA

Dnia 27 XI 2014r. na spotkaniu Starostów grup i Zarządu podjęta została decyzja o
przystąpieniu przez nasz UTW, do realizacji "Szlachetnej paczki ".

Samorząd słuchaczy prosi o wsparcie tej akcji wszystkich członków i wpłatę - 10 zł/os,
starostom w swoich grupach do dnia 6.XII.2014r.

Pieniądze przeznaczone będą na zakup odzieży, artykułów spożywczych oraz niezbędnych
rzeczy wymienionych przez wybraną rodziną. Wykaz potrzeb poniżej.

Samorząd studencki z góry dziękuje za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu świątecznej
paczki.

STAROSTA ROKU

Alicja Andrzejewska
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WYKAZ

Środki czystości: Proszek do prania, płyny czyszczące, płyn do naczyń, szampon, pasta do
zębów, szczoteczki, mydło /żel myjący/.

Pomoce szkolne: Zeszyty, klej, piórnik, przybory do pisania.

Wyposażenie mieszkania: kołdra, koc, poduszki, pościel, ręczniki

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: mikser, zestaw obiadowy jednolity

Szczególne upominki: Słodycze dla dzieci, książka dla Weroniki, perfum dla mamy, gra
komputerowa dla Daniela.

Żywność, odzież i obuwie zimowe dla 3-osób.

Inne potrzeby:

Kanapa jest poobdzierana, ale respondent nie uważa to za główną potrzebę.

Podsumowanie:

Wykaz potrzeb świadczy, że rodzina ta nie jest roszczeniowa.
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Najważniejsze potrzeby to:
- Odzież na zimę - ponieważ dzieci mają braki w tej kwestii.
- Żywność - żeby zapewnić podstawowe potrzeby rodziny.
- Mikser- ponieważ Pani Edyta lubi piec i gotować, a nie może tego robić u siebie w domu.

Koncert Bożonarodzeniowy Zarząd UTW zaprasza dnia 20.XII.2014r./sobota/ na koncert
Bożonarodzeniowy "ELENI", który odbędzie się w Hali Widowiskowej w Szamocinie, o godz. 18
30

.
Bilet wstępu sfinansowany zostanie ze środków UTW / 60 szt./.
Przejazd opłaca uczestnik - 10 zł.
Wyjazd nastąpi z parkingu k/Kościoła Św. Floriana o godz.17
30

.
Zapisy wraz z wpłatą do dnia 10.XII.2014r. - pod nr tel.509697617 - Henia lub w biurze -środa
od godz. 10
00

- 13
00

lub po wykładach.
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UWAGA SŁUCHACZE Zapraszamy na spotkanie z senatorem RP Mieczysławem
Augustynem,
który wygłosi wykład na temat ustawy o pomocy
osobom niesamodzielnym.
Wykład
odbędzie się 1 grudnia 2014r o godz.15.30 w sali Spółdzielni Mieszkaniowej
ul.Malepszego 12.

Wyjazd dla grupy plastycznej i fotograficznej w ramach projektu "Jesienne zbliżenia i
przeobrażenia" do Czarnkowa w sobotę 22.11.2014 r. o godz. 730 z parkingu przy kościele.
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Zaproszenie

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile zaprasza słuchaczy UTW w Chodzieży na Konferencję
Aktywnego Rozwoju w ramach projektu pt: „Nowy model kształcenia przez całe życie w
budowaniu potencjału rozwojowego uczelni".

Konferencja odbędzie się 22.11.2014. o godz.9.00 w siedzibie Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, Ośrodek Zamiejscowy w Pile.

Wyjazd uczestników 22.11.2014.(sobota) o godz. 8.00 z parkingu przy kościele.

Wyjazd na Termy do Poznania - 20.XI.2014r. o godz. 8.00 z parkingu k/Kościoła Św.Floriana.
Proszę zabrać : strój,klapki,czepek i ręcznik. Powrót około godz. 16
00

.
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Uwaga słuchacze! W ramach wykładu audytoryjnego we wtorek 18 listopada br. o godz.
17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się spotkanie z Hanną Suchocką byłą premier i
ambasador RP w Stolicy Apostolskiej. Hanna Suchocka będzie prezentować książkę
"Rzymskie pasje".
Obecność słuchaczy obowiązkowa

Zaproszenie
Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk ma zaszczyt zaprosić Członków Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Chodzieży
na uroczystą
akademię z okazji
Narodowego Święta Niepodległości,
która odbędzie się w poniedziałek 10 listopada 2014 roku o godz. 12.00
w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży ul Wyszyńskiego.
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Wycieczka do Potsdamu i Berlina

w planowanym terminie nie odbędzie się, jej realizacja przeniesiona zostaje na wiosnę 2015 r.

W sobotę 25 października w Chodzieży o godzinie 15.00 odbędzie się impreza
rekreacyjna promująca aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Wydarzenie to „Marsz po uśmiech :-)" i polegać będzie na wspólnym przejściu promenadą nad
Jeziorem Miejskim, począwszy od Ogrodu Miejskiego im. Partnerstwa z Nottuln (naprzeciw
molo). Organizatorzy dopuszczają udział w imprezie dla osób idących systemem nordic walking,
poruszających się na rowerach, rolkach, czy po prostu mających ochotę przebiec się, albo
wspólnie pospacerować promenadą.

Na mecie imprezy na uczestników czeka poczęstunek oraz występ kapeli podwórkowej.
Uczestniczyć w marszu może każdy bez względu na wiek i płeć.
Do udziału w imprezie zapraszają organizatorzy: Burmistrz Jacek Gursz, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Chodzieży, Chodzieski Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
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Impreza odbywa się w ramach ogólnopolskiego marszu seniora, w związku z obchodami
580-lecia lokacji miasta Chodzieży

Pozdrawiam Serdecznie

Edyta Kleszczyńska

Uwaga grupa plastyczna i fotograficzna

W dniu 20 października 2014 r/ poniedziałek / wyjazd do Czarnkowa na Warsztaty
Integracyjne
o godz.8.30 - parking przy kościele św.Floriana.
Zabieramy niezbędny sprzęt i materiały.

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży serdecznie zaprasza na

"FORUM SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH",

które odbędzie się w piątek 17 października o godz. 1100 w Chodzieskim Domu Kultury przy ul.
Strzelecka15

w programie:
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1.
2.
3.
4.

Dyskusja na temat "Chodzież miastem przyjaznym seniorom".
Wnioski z dyskusji.
Występ chóru męskiego Kompania Druha Stuligrosza z Poznania.
Poczęstunek.

Wykład specjalistyczny Dnia 22.X.2014r./środa/ o godz.17.00,w SALI SESYJNEJ URZĘDU
MIASTA CHODZIEŻY odbędzie się wykład specjalistyczny " SENIOR RATUJE ŻYCIE ".Wykład
wygłosi dr Jerzy Sapuła.
Po wykładzie będą przyjmowane zapisy na następujące imprezy : 1. 20.XI.2014r./ czwartek/
do Poznania na TERMY MALTAŃSKIE /50-osób/
Wyjazd godz.8.oo - parking k/Kościoła Św.Floriana. Wyjazd bezpłatny.
2. 30.XI.2014. /niedziela/do OPERY "NOVA " w BYDGOSZCZY na operetkę J.STRAUSSA
"BARON CYGAŃSKI" /60-osób/ .Uczestnik płaci tylko za bilet wstępu tj. 35 zł./osoby Wyjazd
godz.16.30- parking k/Kościoła Św.Floriana.

Debaty społeczne 2014

Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży zaprasza mieszkańców powiatu chodzieskiego

do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa.

Debata odbędzie się w czwartek 9.10.2014. o godz.12.00 w Młodzieżowym Domu Kultury ul
Staszica 17A.
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Zarząd UTW zaprasza wszystkich chętnych słuchaczy do obejrzenia filmu "Miasto 44".

Istnieje możliwość zakupu bilety zbiorowego w cenie 12 zł od osoby.

Seans odbędzie się w dniu 9.10.2014 o godz. 1630. Serdecznie zapraszamy.

Uwaga słuchacze!!!
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się 6 października 2014r.
o godz.15.30 w Chodzieskim Domu Kultury.
Obecność obowiązkowa.

UWAGA SŁUCHACZE !!!

W dniu 15 września 2014r (poniedziałek) o godz.17.00 odbędzie się zebranie informacyjne w
sali Centrum Edukacji Zawodowej (wejście z tyłu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H.
Cegielskiego ul. Kard. S. Wyszyńskiego).
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Obecność obowiązkowa

Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 trwa do 15 września. Zapraszamy!

Uprzejmie informujemy zainteresowanych przystąpieniem do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Chodzieży , że rekrutacja na nowy rok akademicki 2014/2015 trwać będzie od 8 do 15 września
br.

Wypełnioną deklarację można składać w biurze UTW Chodzieży ul. Jagiellońska w
następujących terminach:

08.09.14, poniedziałek w godz. 1600–1800,
10.09.14, środa w godz.1000 –1300

Zapraszamy wszystkich chętnych 50+ do aktywnego spędzania czasu, pogłębiania swoich
zainteresowań i rozwijania pasji, zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń w ramach bogatego i
różnorodnego programu UTW Chodzież.
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Udanego słonecznego wypoczynku, dużo słońca,
wielu ciekawych przygód i miłych spotkań
Wspaniałych , słonecznych wakacji

życzy zarząd UTW

do zobaczenia w pażdzierniku

Zakończenie roku akademickiego 2013/2014

To idzie młodość, młodość... wprawdzie druga, ale pogodna i wesoła (co widać na zdjęciach)
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24 czerwca 2014 roku zakończyliśmy siódmy już rok akademickim w naszym UTW.

Spotkanie odbyło się w karczmie „U Olka” nad Jeziorem Miejskim. Spotkanie odbyło się w „noc
świętojańską”, każdy słuchacz postarał się w miarę swoich umiejętności i inwencji twórczej
przystroić swoją głowę kwiatowym wiankiem. Pomysły nie znały granic. Było kolorowo i
pachnąco

Wieczór rozpoczął się wystąpieniem prezes Jadwigi Należyty podziękowaniami dla
wykładowców i instruktorów prowadzących zajęcia społecznie. Uhonorowane zostały dwie
nasze seniorki, które ukończyły 80 lat- koleżanka Teresa Januchowska i Joanna Kucza.

Kolega Janusz Knapik zilustrował wydarzenia mijającego roku akademickiego zdjęciami.
Dowcipne komentarze do zdjęć nagradzane były gromkimi brawami.

Po sutej kolacji rozpoczęły się tańce na świeżym powietrzu przy brawurowo grającej kapeli.

Rozstrzygnięto też konkurs na najbardziej urokliwy wianek. Rolę jurora pełnił właściciel lokalu.

Nagrody dostały Marianna Matusiak, Teresa Adamska i Ela Weber , a Irenka Gilarska
nagrodzona została za to, że nie opuściła żadnego tańca. Humory dopisywały i zabawa była
wspaniała, co można zobaczyć na załączonych zdjęciach. Uroczystość zakończyliśmy
przemarszem nad jezioro , gdzie przy blasku księżyca (a może latarni?) przy gromkim śpiewie i
z udziałem naszego uniwersyteckiego chóru, puściliśmy na wodę piękny wianek wykonany
przez Jurka Należytego. Wieczór na pewno pozostanie na długo w pamięci.
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REKRUTACJA NA ROK 2014/2015

Zapraszamy osoby chętne 50+ do aktywnego spędzania czasu, pogłębiania swoich wiadomości
i rozwijania pasji, zdobywania nowej wiedzy w ramach bogatego i różnorodnego programu UTW
w Chodzieży.

Biuro czynne :

30.06.2014 r.- poniedziałek godz.16-18

i od

08.09.2014r.- poniedziałek godz.16-18

10.09.2014 r.- środa godz.10-13

15.09.2014 r.- poniedziałek godz.16-18

17.09.2014 r.- środa godz.10-13

Biuro UTW od 1 lipca do 7 wrzesnia 2014r. jest nieczynne.
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W sprawch pilnych kontakt telefoniczny 661 799 699

Zaproszenie

Samorząd UTW zaprasza wszystkich słuchaczy na zakończenie roku akademickiego dnia 24.0
6.2014 /wtorek/ w godz. od 18.00-22.00.
Spotkanie odbędzie się w karczmie

"U Olka" ul. Staszica- wejście od strony stadionu.

Zapisy wraz z wpłatą -10 zł u starostów sekcji lub w biurze UTW

w godz. dyżurów do dnia 10.06.2014.
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Serdecznie zapraszamy z wiankami na głowie

ZAPROSZENIE
Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży zaprasza studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Chodzieży na cykl wykładów dot. bezpieczeństwa seniorów w ramach ogólnopolskiej
kampanii pod hasłem „Kieruj się rozsądkiem” – projektu współfinansowanego ze środków
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.
Tematyka wykładów jest ściśle związana z promowaniem bezpieczeństwa seniorów i
pieszych a jej przekaz ma uświadomić, że prawidłowe zachowania na drodze, życzliwość, brak
agresji, pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia uczestników ruchu drogowego.
Harmonogram wykładów:
1 wykład - 2 czerwca 2014r. o godz. 10.00 w budynku KPP w Chodzieży

przy ul. Wiosny Ludów 14 pt."Senior pasażer pojazdu"
2 wykład - 4 czerwca 2014r. o godz. 10.00 w budynku KPP w Chodzieży

przy ul. Wiosny Ludów 14 pt. „Seniorzy za kierownicą"
Serdecznie zapraszamy!
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Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich swoich członków na

31 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów,

który odbędzie się 17 maja 2014 r. w Chodzieży. O godz. 1410 start do marszu Nordic
Walking.

Wszystkich chętnych zapraszamy.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży
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serdecznie zaprasza na

FESTYN RODZINNY

pod patronatem Burmistrza Miasta Chodzieży

p.t. ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI

24 maja 2014 r. godz.15.oo

Tereny przy pływalni „Delfin”

12 maja 2014 r. godz.17

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III” w ramach realizowanego projektu
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW z Narodowym Bankiem Polskim –
sala Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. ks.T. Malepszego
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Obecność słuchaczy obowiązkowa.

ZAPROSZENIE

Wszystkie koleżanki i koledzy, kochający piękne kwiaty, jesteście zaproszeni na “ Festiwal
Piwonii Krzewiastej “ który odbędzie się w ogrodzie Krystyny Renc, przy ul. Zwycięstwa 55, w
niedzielę 04.05.2014 r po południu (od godz. 14.00)

Serdecznie zapraszam

Krystyna Renc
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Jeżeli chcesz żyć wygodniej, pewniej i bezpieczniej, zadzwoń do Latarnika (+48 692 94 72 53) i
umów się na spotkanie. Bądź pierwszy, wyprzedź sąsiada i… kto wie, czy na tym
poprzestaniesz, gdy odkryjesz możliwości portalu internetowego Ministerstwa Finansów.

Spotkanie odbędzie się 24.04.2014 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Skarbowego w Chodzieży (I piętro, pokój nr 213) przy ulicy Ofiar
Gór Morzewskich 1.

PCRS to oddolna inicjatywa, która ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia
kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków z pokolenia 45/50+ w ich lokalnych
środowiskach
, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta
w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które udzieliło wsparcia finansowego
programowi PCRS w ramach tzw. projektu systemowego
- działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Partnerami projektu są firmy:
Google Polska, Intel Technology Polska i Orange.
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ZAPROSZENIE

Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży zaprasza studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Chodzieży na cykl wykładów dot. bezpieczeństwa seniorów w ramach ogólnopolskiej
kampanii pod hasłem „Kieruj się rozsądkiem” – projektu współfinansowanego ze środków
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.

Tematyka wykładów jest ściśle związana z promowaniem bezpieczeństwa seniorów i pieszych
a jej przekaz ma uświadomić, że prawidłowe zachowania na drodze, życzliwość, brak agresji,
pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia uczestników ruchu drogowego.

Harmonogram wykładów:

1 wykład - 5 maja 2014r. o godz. 10.00 w budynku KPP w Chodzieży przy ul. Wiosny

Ludów 14 pt. Bezpieczny senior, bezpieczny pieszy”

2 wykład - 7 maja 2014r. o godz. 10.00 w budynku KPP w Chodzieży przy ul. Wiosny

Ludów 14 pt. „Bezpieczny senior. Bezpieczny rowerzysta”
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O terminach kolejnych wykładów pt. „Senior – pasażer pojazdu” oraz „Seniorzy za kierownicą”
poinformujemy w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy!
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KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy , że na stronie

http://www.powiat-chodzieski.pl/

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

zgłoszony został do konkursu nasz projekt AKTYWNI 45+ , prosimy członków o
głosowanie , można oddać jeden głos na dzień
KONKURS - UNIJNY HIT DEKADY - GŁOSOWANIE

Informujemy, że trwa głosowanie w Konkursie "Unijny Hit Dekady na najbardziej interesujące,
najciekawsze, najlepiej oceniane przez mieszkańców i samorządowców projekty, realizowane
od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, które były realizowane z
wykorzystaniem funduszy unijnych.
Każdy z głosujących może oddać tylko jeden głos na projekt w danej kategorii.
Szczegóły pod tym LINKIEM
Strona głosowania na projekty w konkursie: GŁOSUJ

Wykład audytoryjny 14 kwietnia 2014 r godz.17

„Choroba niedokrwienna serca – przyczyny i powikłania” wygłosi dr Diana Bojarska-lekarz
kardiolog
sala Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. ks.T. Malepszego.
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Obecność obowiazkowa

13.04.2014r. /niedziela / godz.1500 – Chodzieski Dom Kultury

chór „APASJONATA " przy U.T.W, pod batutą TAMARY PASZKOWSKIEJ,

ZAPRASZA NA KONCERT

CHARYTATYWNY POŚWIĘCONY KANONIZACJI JANA PAWŁA II.
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Wstęp wolny

Zarząd UTW dnia 5.04.2014r/.sobota/ zaprasza do Poznania na targi " AKTYWNI 50 + "

KOSZT : 10 zł.

W programie między innymi :

- Nowa technologia jako wsparcie gotowania i zdrowego odżywiania,

- Tańce orientalne, hiszpańskie, cygańskie,

- Kosmetyka naturalna jako alternatywa dla chemii kosmetycznej.

- Duety operetkowe,

- Koncert w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego
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Wyjazd godz.7.00 - parking k/Kościoła

Zapisy do dnia 26.03.2014r. u kol. Krystyny Łuczak nr. tel. 668270739

ZAPROSZENIE Miejska Biblioteka im. Stefana Michalskiego w Chodzieży zaprasza w dniach
26 i 28 marca 2014 na całkowicie bezpłatne spotkania organizacyjne dla dzieci, młodzieży,
starszych i seniorów. Spotkania są częścią międzynarodowej kampanii "Tydzień z internetem
2014", która ma zachęcić jak najwięcej osób do korzystania z sieci, a także pokazać różne
ciekawe i pożyteczne zasoby, jakie można w niej znaleźć. Osoby zainteresowane proszone są
o zgłoszenie swojego udziału do 24 marca w dziale Multimedialnym MBP w Chodzieży którzy
zaproponują uczestnikom tematy kameralnych spotkań.

Wykład audytoryjny Wykład audytoryjny odbędzie się w poniedziałek 17 marca 2014r.
00
godz. 17

”Pomniki i pomnikowe postaci Chodzieży” wygłosi – historyk, pisarz, nauczyciel mgr
Tadeusz Matraszek
sala sesyjna Urzędu Miasta
ul. Paderewskiego

Warsztaty psychologiczne
Pierwsze zajęcia z warsztatów psychologicznych odbędą się w piątek 28.03.2014roku o
godz.11.00-12.30. w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Chodzieży ulica Składowa 5
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Walne Zebranie

Informujemy, że w dniu 24 marca 2014 roku o godz. 17-tej w Spółdzielni Mieszkaniowej w
Chodzieży ul. ks. Malepszego 12. odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze członków
UTW

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Wybór przewodniczącego zebrania
2. Przyjęcie porządku zebrania
3. Wybór sekretarza zebrania
4. Stwierdzenie prawomocności zebrania
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu UTW za 2013r.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r.
7. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności i wykonania budżetu za
2013r.
8. Uchwalenie kierunków działania i planu budżetu na 2014r.
9. Wolne głosy i wnioski

Obecność obowiązkowa.
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KOMUNIKAT Nr 1

W związku z małym zainteresowaniem zostaje odwołana 4- dniowa wycieczka na trasie
Augustów - Wilno w terminie od 05-08.VI.2014r.Wpłacone zaliczki do odebrania u kol. Doroty
Rosół tel. 600771o41

KOMUNIKAT Nr 2

W dniach od 9 - 11 .05.2014r zapraszamy na weekendowy pobyt w Mrzeżynie - Senior 50+

KOSZT : 160 zł.

W cenie:

- 2 noclegi pokoje 2,3.4 osobowe z łazienkami

- 2 x wyżywienie / śniadanie, obiad, kolacja/

- 2 x zabieg - okłady borowinowe
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- w sobotę ognisko z kiełbaskami

- przejazd autokarem w dwie strony

Zapisy u kol. HENI SUMOREK tel. 509697617 a wpłatę w kwocie 100 zł. należy wpłacić w
biurze UTW do dnia 19.03.2014r.

liczba miejsc ograniczona 30 miejsc.

KOMUNIKAT Nr 3

W DNIACH od 31.08. – 2. 09. 2014r. zapraszamy na REJS do KARLSKROMY - Szwecja.

KOSZT : 390 zł.

Są to rejsy przygotowane dla seniorów.

W cenie :

rejs- miejsca w kabinie 2- osobowe z łazienkami, rozrywka na statku- dancing, koncert, życzeń,
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bufet śniadaniowy, obiadokolacja,

wycieczka z przewodnikiem po KARLSKRONIE.

ilość miejsc ograniczona - 28 miejsc.

Zapisy u kol. HENI SUMOREK tel. 509697617 a wpłatę w kwocie 100 zł. należy wpłacić w
biurze UTW do dnia 19.03.2014r.

II rata 145 zł. do dnia 23.04. 2014r.

III rata 145 zł. do dnia 21.05.2014r.

Wpłacone zaliczki w podanych terminach kwalifikują uczestników do korzystania z powyższych
ofert.
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Dnia 26 lutego 2014r/Środa/ Zarząd UTW. zaprasza na zabawę karnawałową, która odbędzie
się w CH.D.K przy ulicy Strzeleckiej. Koszt : 16 zł./os Menu : ciepła kolacja,herbata,kawa i
00 - 2100 Zapisy wraz z
karnawałowe słodkości. Początek godz. 17
wpłatą u starostów do dnia 3.02.2014r.lub w biurze UTW w dniu 05.02.2014 r/ środa/
Zapraszamy wszystkich Państwa do licznego udziału w "Pożegnaniu Karnawału 2014r."

Z uwagi na ferie przedłużamy zapisy wraz z wpłatą do dnia 19 lutego br /środa/

u starostów grup lub w biurze UTW.

W dniach od 3.02.2014. - 15.02.2014. ferie zimowe.

Spotkanie z Danielem Pasentem
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Miejska Biblioteka Publiczna i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży zorganizowały
spotkanie ze znanym dziennikarzem, felietonistą, byłym ambasadorem RP w Chile, satyrykiem
i autorem wielu książek Danielem Pasentem.

Publicysta opowiadał o swoim żydowskim pochodzeniu trudnym dzieciństwie w okresie wojny,
studiach i podróżach m.in. do Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i ogarniętym
wojną domową Wietnamu. Wspominał o początkach swojej pracy dziennikarskiej w
"Sztandarze Młodych" i "Polityce",gdzie pisze felietony do dzisiaj. Mówił też o czasach, gdy był
ambasadorem w Chile oraz o najciekawszych wywiadach- z Yehudy Menuhinem, który uważał
za porażkę i zakończonym sukcesem z Orianą Fallaci.

Publicysta chętnie odpowiadał na pytania m.in. dotyczące oceny stanu wojennego po latach,
kwestii antysemityzmu w naszym kraju a także etyki dziennikarskiej. Pozował do zdjęć i
podpisywał książki, które można było kupić po spotkaniu.

Zdjęcia: galeria

Wykład audytoryjny odbędzie się w poniedziałek 27 stycznia br. o godz.1600 w Młodzieżowym
Domu Kultury
Temat wykładu PRAWO SPADKOWE - DZIEDZICZENIE, który wygłosi radca prawny p.Błażej
Siwek
Obecność obowiązkowa
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4 -DNIOWA WYCIECZKA

NA TRASIE ŚWIĘTA LIPKA-AUGUSTÓW- STUDZIENICZNA - TROKI- WILNO

W DNIACH OD 05.06 -08.06 2014R.

KOSZT: 640 zł DLA CZŁONKÓW UTW

675 zł l DLA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW

Szczegóły programu w zakładce "Sekcja turystyczna"

Komunikat! Przyjmowanie opłat za II semestr będzie w biurze UTW w ostatni czwartek
stycznia
(30.01.2014r.) w godz.16.00-18.00.

Wyjazd do opery
Zarząd UTW zaprasza słuchaczy do opery NOVA w Bydgoszczy w dniu 22.02.2014r.(sobota)
na operę Antonina Dworaka "Rusałka" (baśń liryczna w III aktach). Koszt 16zł (za przejazd
autokarem). Wyjazd o godz.16.30 z parkingu k/kościoła. Zapisy wraz z wpłatą w biurze UTW
do dnia 29.01.2014r. Pierwszeństwo mają osoby,które nie były na występie w Poznaniu w
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grudniu 2013r.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Stefana Michalskiego

oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży
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serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie

z Danielem Passentem

dziennikarzem, wieloletnim felietonistą tygodnika „Polityka”, byłym ambasadorem RP
w Chile, satyrykiem i autorem wielu książek

w czwartek, 23 stycznia 2014 r. o godz. 17.00

w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży

ul. St. Staszica 17 A
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Wigilia na chodzieskim rynku

Kolejny raz nasze stowarzyszenie wzięło udział w wigilijnym festynie na chodzieskim rynku.

Koleżanki z sekcji rękodzieła artystycznego pokazały swoje świąteczne prace,

a choinka udekorowana ozdobami wykonanymi przez Wiesię Bukowską

zachwycała wszystkich odwiedzających chodzieski rynek.

Zdjęcia : patrz galeria

Zakończenie projektu "Smakuj życie 60+" i spotkanie wigilijne
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Tradycyjnie w ostatnich dniach grudnia br. w odnowionym klubie ChDK odbyło się spotkanie
opłatkowe połączone z zakończeniem projektu ASOS "Smakuj życie 60+". W spotkaniu udział
wzięli członkowie UTW oraz członkowie wspierający UTW w osobach pana Burmistrza Miasta
Jacka Gursza i starosty chodzieskiego Juliana Hermaszczuka. Swoja obecnością zaszczycił
nas również senator RP p.Mieczysław Augustyn.
Spotkanie przebiegało w świątecznym nastroju. Panie z sekcji kulinarnej "Kuchnie 4 stron
świata" przygotowały świąteczny poczęstunek - barszcz i paszteciki, palce lizać. Nastrój
świąteczny dopełnił. występ koleżanek, które przedstawiły panujace zwyczaje i obrzędy
wigilijne opisane w "Chłopach"- W.Reymonta,przeplatane kolędami w wykonaniu naszego
chóru uniwersyteckiego.
Mile zaskoczył i ucieszył nas fakt, ze nasza koleżanka Janka Chmielewska, po poważnym
wypadku wróciła do zdrowia i do naszej braci studenckiej.
Pomimo zakończenia udziału w projekcie większość koleżanek i kolegów będzie w dalszym
ciągu uczestniczyć w zajęciach i sekcjach, rozwijając swoje zainteresowania.

zdjęcia:patrz galeria

Wyjazd do teatru
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Zarząd UTW informuje, że w ramach projektu

ASOS ”Smakuj życie – 60+” zrealizowany został wyjazd do teatru, którego spektakl odbył się
w Sali Ziemi MTP w Poznaniu

w dniu 15 grudnia 2013 r./niedziela/ godz.17.30 Tytuł sztuki –

„Co ja Panu zrobiłem PIGON”, występowali aktorzy scen warszawskich:

Paweł Wawrzecki, Grzegorz Wons, Andrzej Grabarczyk, Renata Dancewicz, Andrzej
Nejman.

W opinii uczestników wyjazd i sam spektakl był bardzo udany.
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Zarząd przypomina,

o wyjeździe do teatru do Poznania w dniu 15 grudnia 2013 r,

wyjazd o godz.14.30 z parkingu przy kościele św.Floriana.
W razie rezygnacji prosimy o natychmiastową informację pod nr tel.661 799 699,

gdyż są osoby na liście rezerwowej chętne do wyjazdu.

Koncert " U kota Wasyla"

W poniedziałek 2. 12.2013r. w pensjonacie "U kota Wasyla" odbył się koncert solisty Teatru
Wielkiego w Poznaniu Jaromira Trafankowskiego pt. "Kultura różnych narodów." Artysta
wykonywał pieśni narodu żydowskiego, rosyjskiego i polskiego. Zachęcał też widzów do
wspólnego śpiewania. Wszyscy świetnie się bawili iw doskonałym nastroju opuszczali lokal.

Zdjęcia - patrz galeria.
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„M jak Mozart”.

Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz oraz Dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury
zapraszają mieszkańców miasta na mikołajkowy prezent muzyczny – koncert „M jak Mozart”.

Ile zainkasował Mozart za swój ostatni utwór? Czy w dniu pogrzebu Mozarta padał deszcz?

Dlaczego nie znamy miejsca jego pochówku? To pytania, które rzadko zadają sobie melomani,
a odpowiedzi na nie bywają zaskakujące. Poznamy Mozarta takiego jakim był - niezwykłego
artystę, a przy tym kochliwego ale i

impulsywnego człowieka. Sensacyjne dociekania wzbogacone będą demonstracjami
multimedialnymi, projekcjami filmowymi, zrealizowanymi specjalnie na potrzeby projektu w
Wiedniu oraz wypowiedziami uznanych znawców przedmiotu. W programie znajdą się arie i
duety z „Czarodziejskiego fletu”, „Wesela Figara”, „Don Giovanniego” oraz „Cosi fan tutte”.

Stworzymy niezwykłą opowieść o muzyce prowadzoną przez narratora –postać zaangażowaną
w życie artysty, którego przedstawiamy. Wszystko wsparte prezentacjami multimedialnymi,
materiałami audiowizualnymi, obrazami, zdjęciami, filmami i komentarzami. Daje to unikalny
spektakl - muzyki, słowa i obrazu. Ciekawe filmy, niespotykane obrazy i wywiady, znakomita
obsada artystów, świetny komentarz opatrzony szczyptą humoru. To koncert, który warto
zobaczyć.

Zapraszamy w mikołajkowe popołudnie – 6 grudnia o godz. 16.00 do sali widowiskowo –
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kinowej ChDK, wstęp bezpłatny.

KONCERT

Zapraszamy na koncert "Kultura różnych narodów" w wykonaniu solisty Teatru Wielkiego w
Poznaniu Jaromira Trafankowskiego - baryton. Akompaniuje na akordeonie Andrij Melnyk.
Koncert odbędzie się w Pensjonacie u Kota Wasyla w dniu 2 grudnia b.r. (poniedziałek).
Początek godz. 18.00.

Informujemy, że w związku z koncertem wykład " Elementy psychologii zdrowia" w dniu 2
grudnia b.r. rozpocznie się o godz. 16.00.

Debaty społeczne 2013
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Komendant mł. insp. Przemysław Dorniak

Zaprasza mieszkańców powiatu chodzieskiego do udziału w debacie społecznej dotyczącej
bezpieczeństwa.

W spotkaniu udział wezmą m in: Wojewoda Wielkopolski, Wielkopolski Komendant
Wojewódzki Policji, przedstawiciele władz samorządowych. Debata odbędzie się w dniu
28.11.2013r. o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Staszica 17A.

Spotkanie opłatkowe członków UTW

Zapraszamy członków UTW na spotkanie opłatkowe zorganizowane w ramach projektu ASOS
Smakuj życie 60+, które odbędzie się w sali klubowej Chodzieskiego Domu Kultury 19 grudnia
(czwartek ) w godzinach od 17.00-20.00
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Badania spirometryczne

Badania spirometryczne odbędą się w biurze UTW w dniach: 11 grudnia, 18 grudnia i 8 stycznia

Zapisy w biurze UTW w poniedziałki w godz. 16.00-18.00 i w środy od 10.00-13.00.

Osteoporoza

Stowarzyszenie Bioderko zaprasza na badanie densytometryczne – pomiar z kręgosłupa
lędźwiowego bądź szyjki kości udowej (biodra), które odbędzie się w Chodzieży w Klubie

Integracji Społecznej ul. Zwycięstwa 19 (koło targowiska) w dniu 29.11.2013r. w godzinach
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od 900-1400

Koszt badania 30zł ( konsultacja medyczna darmowa)

Zapisy tel. 501 950 470

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z usług elektronicznych ZUS.

Każdy użytkownik może m.in.:

-sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,

-śledzić stan swoich spraw i otrzymać powiadomienia e-mail lub SMS
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-rezerwować wizyty w jednostce ZUS.

Termin dla zainteresowanych:

1 – 25 listopada w godz. 1500- 1700

2-

9 grudnia w godz. 1500 – 1700

Wymagany adres e-mail

Wykład audytoryjny

W dniu 18.11.2013. o godz.17-tej w Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się wykład
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pani Agnieszki Widomskiej „Psychologia dorosłego człowieka”.

Obecność obowiązkowa.

W dniu 4 listopada 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków
UTW w Chodzieży. W zebraniu jako członkowie wspierający uczestniczyli Starosta Chodzieski
Mirosław Juraszek oraz Burmistrz Miasta Jacek Gursz. Na zebraniu obecnych było 78
członków UTW. Porządek zebrania poza punktami formalnymi określonymi w wymogach o
walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, określonych w statucie UTW, przewidywał
wybór na nową 3-letnią kadencję : Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Wybrano nowy zarząd w składzie:

Jadwiga Należyta – prezes, Henryka Sumorek-Zalwert- wiceprezes, Daniela Bogusławska –
wiceprezes, Bożena Należyta- skarbnik, Maria Peche- sekretarz, Janusz Knapik – członek,
Krystyna Łuczak – członek

Komisja Rewizyjna

Anna Budziałowska – przewodnicząca, czlonkowie Barbara Kaczmarczyk i Danuta Kasperska
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Sąd Koleżeński

Irena Lochyńska- przewodnicząca, członkowie Jerzy Solarczyk i Teresa Drzewiecka

Nowa starościną roku została kol. Alicja Andrzejewska

Koncert z okazji Święta Niepodległości

Z okazji uroczystych obchodów Święta Niepodległości 2013 odbędzie się koncert p.t.
KRAJOBRAZY POLSKIE 12 listopada 2013 ( wtorek), godz. 18.30 w Kościele parafialnym pw.
Nawiedzenia NMP w Chodzieży, na który zapraszają : Proboszcz Ks.Kan. Andrzej Ziółkowski,
Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz, Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk

W koncercie wystąpią:

Antonina Jagielska

- sopran

Dominika Jagielska

- sopran

Sylwia Nowastowska - fortepian

101 / 128

Aktualnosci rok 2013-2014

oraz Wyrzyski Chór Męski pod dyrygenturą Piotra Jańczaka

Chór " Camerata " z kościoła p.w. NMP w Chodzieży pod dyrygenturą Jana Margowskiego.

Spotkania z prawnikiem

Informujemy, że w ramach projektu ASOS- spotkania z prawnikiem

odbędą się w następujących terminach:

5 listopada 2013r./ wtorek/ w godz.9.oo-13.30 oraz

4 grudnia 2013 r./środa/ w godz.9.00-13.30.

Porady odbywać się będą w naszym biurze UTW na ul. Jagiellońskiej 3.

Zapraszamy zainteresowanych członków do skorzystania z tej formy porad prawnych.
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Porad prawnych udzielać będzie radca prawny p. Błażej T. Siwek.

Wyjazd do teatru

Zarząd UTW informuje, że w ramach projektu ASOS ”Smakuj życie – 60+” realizowany
będzie wyjazd do teatru , którego spektakl odbędzie się

w Sali Ziemi MTP w Poznaniu w dniu 15 grudnia 2013 r./niedziela/ godz.17.30 Tytuł sztuki – „
Co ja Panu zrobiłem PIGON”,
występują aktorzy scen warszawskich m .i.:

Paweł Wawrzecki, Grzegorz Wons, Andrzej Grabarczyk, Renata Dancewicz/ Magdalena
Służynska, Marek Siudym , Andrzej Nejman.

Wyjazd o godzinie 14.30 z parkingu przy kościele Św.Floriana.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc / 50 osób/ chętnych prosimy o zgłaszanie się w środy
w biurze UTW w godzinach dyżuru od 10.oo -13.oo .
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Uwaga!

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Zarząd stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży zwołuje w dniu 04
listopada 2013r. o godz. 17-tej
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Zebranie odbędzie się w Młodzieżowym Domu
Kultury w Chodzieży, ul. Staszica 17a.

Planowany porządek Walnego Zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.

Wybór
przewodniczącego zebrania
Przyjęcie
porządku zebrania
Wybór
sekretarza zebrania
Stwierdzenie
prawomocności zebrania
Zatwierdzenie
sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 1 stycznia 2013r. do
31
października 2013r.
6. Zatwierdzenie
sprawozdania z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia 2013r. do 31
października 2013r.
7. Zatwierdzenie
protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności i wykonania
budżetu
za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 października 2013r.
8. Powołanie
Komisji Skrutacyjnej do wyboru władz stowarzyszenia
9. Przeprowadzenie
wyborów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego.
10. Wybór
Starosty Roku
11. Ukonstytuowanie
się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
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12. Wolne

głosy i wnioski.

Obecność członków UTW obowiązkowa!

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGII

Tytuł projektu- „Smakuj życie -60+”

Nr umowy :1077/2013/ASOS

Prowadzący: mgr Agnieszka Widomska

Miejsce realizacji zajęć:

- Wykłady MDK ul. Staszica 17
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- Warsztaty- Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna ul. Składowa 5

/dawna siedziba Pow. Urzędu Pracy/

18.10.2013/piątek/ godz.10.30- 12.30 warsztaty

Komunikacja – czyli jak w satysfakcjonujący sposób porozumiewać się z ludzmi?

21.10.2013/poniedziałek/godz.17-19 wykład obowiązkowy dla wszystkich członków UTW

Psychomanipulacja , czyli „ już więcej nie dam się oszukać”

15.11.2013/piątek/ godz.10.30- 12.30 warsztaty

„To co robię, znaczy więcej niż to, co mówię”- mowa ciała i elementy psychografologii”

18.11.2013/ poniedziałek/ godz.17- 19 wykład obowiązkowy dla wszystkich członków UTW
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Psychologia rozwoju człowieka dorosłego

29.11.2013 /piątek/godz.10.30-12.30 warsztaty

Stres- czym jest i kiedy należy się go obawiać?

02.12.2013/ poniedziałek/ godz.17-19 wykład dla zainteresowanych

Elementy psychologii zdrowia

OGŁOSZENIE

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się 3 października 2013 roku o
godz. 1500
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w Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży. Obecność obowiązkowa.

OGŁOSZENIE

W okresie realizacji projektu "Smakuj życie- 60+"w ramach Rządowego programu ASOS
2012-2013 tj. od września do grudnia 2013 r., biuro UTW będzie dodatkowo czynne w środy w
godz. 1000 - 1300.

OGŁOSZENIE

Zarząd UTW informuje, że uzyskaliśmy dofinansowania na realizację zadania publicznego
„Priorytet i edukacja osób starszych” do naszego projektu pt.:” Smakuj życie – 60+” w ramach
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Rządowego Programu ASOS 2013 ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt zakłada realizację takich zadań edukacyjnych jak: lektoraty z j. angielskiego i
niemieckiego, zajęcia brydżowe, terapia tańcem, warsztaty kulinarne, rękodzieła, fotograficzne,
psychologiczne. W projekcie poza członkami UTW mogą brać udział również nie zrzeszeni
seniorzy z powiatu chodzieskiego. Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie zapraszamy do
biura UTW w Chodzieży ul. Jagiellońska 3 w każdy poniedziałek -miesiąca września br w
godzinach 17.oo -19.oo.

Członkowie UTW będą mieli możliwość zapisywania się podczas spotkania organizacyjnego
zaplanowanego na 23 września br godz. 17.oo w Młodzieżowym Domu Kultury.

Zarząd UTW

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Bioderko zaprasza członków Uniwersytetu III wieku w Chodzieży na festyn
Zdrowa Sobota w dniu 31 sierpnia 2013 r w godz. 1000 - 1400 - Chodzieski Rynek.

W programie:

1.Badania profilaktyczne,
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2. Pobór krwi i rejestracja dawców szpiku,

3. Wystawa sprzętu rehabilitacyjnego,

4. Akcja badaj znamiona.

Pomimo przerwy wakacyjnej członkowie UTW aktywnie uczestniczą w realizacji projektów.

W trakcie realizacji jest projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą „Realizacja przedsięwzięć
prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób
starszych„

Nazwa projektu „ Najciekawsze zakątki przyrodnicze Północnej Wielkopolski – innowacyjna
integracja seniorów”.

Aktywnie uczestniczy w nim 10 członków UTW

Równocześnie przez cały okres wakacyjny w ramach projektu dofinansowanego przez
Wojewodę Wielkopolskiego pod nazwą „Aktywni 60 +”dwie grupy 15 osobowe pań odbywają
ćwiczenia w basenie 2 x w tygodniu pod kierunkiem instruktora – Pani Moniki
Wiśniewskiej-Smaruj.
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Uczestniczki chętnie korzystają w te upalne dni z możliwości relaksu w basenie.

Zdjęcia: patrz galeria

Zakończeniem zadania publicznego pt:”Realizacja przedsięwzięć, prezentująca pozytywny
wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych”

była wystawa prac, które podczas warsztatów malarskich wykonywali uczestnicy z 5 UTW z
Północnej Wielkopolski.

Zadanie to było współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Koordynatorem zadania był UTW Piła, natomiast organizacją pleneru i wystawy prac od 2 do 4
sierpnia 2013 r. zajmował się uniwersytet w Chodzieży.

Wystawa zorganizowana została w Miejskim Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży na ul.
Strzeleckiej, a w jej uroczystym otwarciu wzięło udział wielu zaproszonych gości, a wśród nich
senator Mieczysław Augustyn, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Jerzy Kado, zastępca dyrektora Rejonowego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
Wojciech Zarzycki, starosta chodzieski Julian Hermaszczuk i wicestarosta Mirosław Juraszek,
starosta pilski Mirosław Mantaj, burmistrz Chodzieży Jacek Gursz, a także burmistrzowie oraz
przedstawiciele różnych organizacji i stowarzyszeń z Piły, Złotowa, Czarnkowa i Margonina.

111 / 128

Aktualnosci rok 2013-2014

Zaproszeni goście zaskoczeni różnorodnością prac, techniką ich wykonania, talentami
malarskimi nie szczędzili słów podziwu i zachwytu zarówno dla autorów prac jak i
organizatorów tego tak wielkiego przedsięwzięcia.

Miłym akcentem było wręczenie pani dyrektor MOS Hannie Frąckowiak przez każdego z pięciu
przedstawicieli UTW jednej z wykonanych prac w podziękowaniu za umożliwienie korzystania
z jej placówki.

Przez następne dwa kolejne dni, 50 uczestników pleneru pod okiem instruktora –Izy Kostrzewy
doskonaliło swój warsztat malarski uwieczniając „50 spojrzeń na Chodzież”.

Za źródło inspiracji służyła im przyroda oraz architektura ziemi chodzieskiej.

Wielu z uczestników przygotowało w formie unikatowej widokówki własne spojrzenie na miasto
„trzech jezior” które jest zapisem udziału w I wspólnym plenerze pięciu uniwersytetów trzeciego
wieku .

Zdjęcia: patrz galeria

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych z Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.
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„Najciekawsze zakątki przyrodnicze Północnej Wielkopolski innowacyjna integracja seniorów”

W zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży, trwa przerwa wakacyjna. Nie sposób
wymienić z jak różnorodnych form wypoczynku korzystają członkowie UTW. Jedną z nich, są
warsztaty plastyczne. Dziesięcio osobowa grupa o zainteresowaniach artystyczno- malarskich,
pod okiem instruktora, wyszukuje w plenerze ciekawe miejsca i tematy by zgodnie z
projektem w którym uczestniczy, uwieczniać je na kartkach lub płótnie. Grupa ta działa w
ramach projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych (w ramach konkursu) z
Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego pod
tytułem „ Realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i
promujących twórczość artystyczną osób starszych”. Projekt ten realizowany jest od 20 maja 31 lipca 2013r, wspólnie z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Pile, Czarnkowie, Złotowie i
Margoninie.Tytuł zadania (w nawiązaniu do miejsc zamieszkania uczestników
projektu)określony został jako „ Najciekawsze zakątki przyrodnicze Północnej Wielkopolski innowacyjna integracja seniorów”. Zakończony zostanie on wspólnym dwu dniowym
plenerem(2 i 3.08.br), w pięknych zakątkach przyrodniczych ziemi chodzieskiej, w którym
wezmą udział wszyscy uczestnicy warsztatów plastycznych z 5 uniwersytetów Północnej
Wielkopolski.Inauguracja pleneru połączona z wystawą wykonanych prac, odbędzie się w
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży ul. Strzelecka 11(dawny Internat). Uroczyste
otwarcie wystawy nastąpi 2 sierpnia godz. 13.00, na które serdecznie zapraszamy członków i
sympatyków UTW.

Dla grupy uczestników warsztatów z naszego UTW jest to pouczająca, ciekawa i twórcza forma
spędzania wolnego czasu, a zaprezentowanie efektów 2 miesięcznej pracy tak szerokiemu
gremium stanowi dla nas nie lada wyzwanie. Dlatego bardzo chętnie korzystamy z fachowych
rad naszej instruktorki malarskiej p. Izy Kostrzewy. W plenerze, gdy poszukiwaliśmy ciekawych
tematów do szkicowania, nieocenione były jej uwagi dotyczące obserwacji zjawisk
światłocieniowych, budowania planów kompozycji, zastosowania perspektywy, poprawnych
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proporcji itp. Niektórzy z nas mieli dotychczas niewielki kontakt z rysunkiem, zatem cenne były
zajęcia , gdzie p. Iza ze stoickim spokojem zapoznawała nas z technikami rysunkowymi i
malarskimi jak rysunek ołówkiem, kredką pastelową, zastosowaniem farby akrylowej , techniką
malarstwa olejnego, komponowaniem plam barwnych, poszukiwaniem odpowiednich środków
wyrazu plastycznego, itd.

Uczestnicy na tych zajęciach - warsztatach, poszerzają swoją wiedzę teoretyczną,
uwrażliwiają się na zagadnienia plastyczne, wymieniają się doświadczeniami , budują
sympatyczne relacje w grupie. Myślę, że udział w tym projekcie wzbogaci nas wewnętrznie,
rozszerzy nasze horyzonty no i pozostawi trwały ślad w postaci namalowanych przez nas
obrazów .

Uczestniczka warsztatów plastycznych.

Zdjęcia: patrz galeria

Zarząd UTW informuje, że w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych /ASOS 2013/ , ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ,
uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację zadania publicznego Priorytet I.Edukacja osób
starszych do naszego projektu pt."Smakuj życie- 60+".
W ramach tego projektu realizowane będą zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin.
Nabór uczestników w dniu 23 września 2013 r, na zebraniu organizacyjnym w MDK w
Chodzieży. Realizacja projektu od 01.09.do 31.12.2013 r.

Jadwiga Należyta
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Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży informuje, że w związku z przerwą
wakacyjną,

biuro będzie nieczynne od 24 czerwca do 25 sierpnia 2013r.

W sprawach pilnych - kontakt telefoniczny 606422521 lub 661799699

Zakończenie roku akademickiego 2012/2013
W środę 12 czerwca b.r. przed godziną 17-stą, z różnych zakątków Chodzieży i jej okolic,
pojedynczo lub w kilkuosobowych grupkach, samochodami i pieszo, przybywali do położonej
nad Jez. Miejskim Drewutni członkowie zrzeszenia UTW Chodzież, na swoje ostatnie przed
wakacjami spotkanie.

Organizacją tego spotkania zajęła się starościna roku - kol. Henryka Sumorek-Zalwert, którą
wspierały koleżanki z sekcji kulinarnej.

W imieniu wszystkich studentów gorące podziękowania i bukiet kwiatów dla pań pracujących w
zarządzie, na ręce pani prezes- Gabrieli Margowskiej, złożył kol. Janusz Knapik. Podkreślił on,
jak ważna jest dla środowiska chodzieskiego ich praca, która pozwala ludziom, którzy już nie
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są czynni zawodowo, nadal się kształcić i nadążać za szybko zmieniającym się światem.
Następnie głos zabrała pani Prezes, która podziękowała swoim koleżankom z zarządu, za trud
współorganizowania i prowadzenia uniwersytetu. Pani Prezes podziękowała też starostom grup
i kol. Marii Andrzejczak za całoroczne prowadzenie strony internetowej uniwersytetu.
Poinformowała członków zrzeszenia, że od 17 czerwca uruchamiane są na okres wakacji dwie
grupy gimnastyki rehabilitacyjnej na basenie, w ramach realizacji zadania publicznego
„Seniorzy 60+ żyją zdrowo i sportowo”, na które środki przeznaczył wojewoda wielkopolski.
Przedstawiła również informację o realizowanym już zadaniu publicznym pt.: Realizacja
przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujący twórczość artystyczną
osób starszych”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków otrzymanych z Samorządu
Województwa Wielkopolskiego. Wspomniała również, o planowanym zakupie keyboardu dla
chóru akademickiego, co wielce ucieszyło chórzystów. Ten zakup będzie realizowany z
program dla seniorówASOS z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie uświetnił
chór akademicki, który zaprezentował kilka piosenek ze swojego stale wzbogacanego
repertuaru. Na tę uroczystość wybrane zostały następujące piosenki:„Nauczycielom”- w
hołdzie uczącym , „Mój dom”- ciepła piosenka o tęsknocie za szczęściem rodzinnym, „Tango
Milonga” – wspomnień czar i wyśpiewany w duecie przez kol. Irenę Lendzion- Palińską i kol.
Wacka Wojtasa piękny romans pt. „Urocza bajka”. Występ zakończył utwór z opery La
Traviata włoskiego kompozytora Giuseppe Verdiego pt. „Więc pijmy” . Wszystkie piosenki
podobały się i zostały nagrodzone gromkimi brawami. I tym razem nie obyło się bez bisów!
Ładne otoczenie Drewutni i słoneczna, ciepła pogoda, zachęcały do wychodzenia na zewnątrz i
rozmów o zbliżających się wakacjach. Równolegle odbywała się konsumpcja, a wspomniany
już powyżej kol. Janusz, wspierający sekcję kulinarną, starał się, aby grillowane kiełbaski
ładnie się podpiekły. Zapadający zmierzch przypomniał wszystkim o powrocie do domu…rok
akademicki 2012/2013 odszedł do lamusa.

Grażyna Jakobsze

zdjęcia patrz: galeria
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U W A G A !!!!

Od 17 czerwca 2013 wznowione zostają zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej na basenie.

Lista uczestników w podziale na grupy - patrz: sekcja gimnastyki rehabilitacyjnej
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Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych sekcji zainteresowań działających w roku
akademickim 2012/13 w UTW Chodzież -znajdziesz w zakładce " Z życia UTW" - sekcja,
która Cie interesuje a zdjęcia w galerii.

Uwaga !!!

Zarząd UTW informuje, że 4 czerwca 2013 w Sali Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży o
godz. 1100 odbędzie się wykład dr med. Macieja Głydy – ordynatora Oddziału Chirurgii w
Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, dotyczący transplantacji.

Organizatorem spotkania jest Starostwo Powiatowe.

118 / 128

Aktualnosci rok 2013-2014

Uwaga!

W związku z zakończeniem roku akademickiego 2012/2013

12 czerwca br ( w środę) w godz. 17.oo - 20.oo w „ Drewutni” k/ Łazienek nad J. Miejskim w
Chodzieży, Samorząd studencki organizuje spotkanie członków naszego uniwersytetu.

Ze środków UTW zostaną zakupione kiełbaski na zaplanowane tam ognisko. Na miejscu
będzie czynny bufet, gdzie będzie można zaopatrzyć się w napoje , desery i drobne przekąski
lub zorganizować je we własnym zakresie.

Udział swój zgłaszać należy do starostów grup lub Starościny Roku ( 509697617 )

w terminie do 10 czerwca br.
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Samorząd studencki

I Mistrzostwa Brydża Sportowego Seniorów - czytaj Sekcja brydżowa

" Terapia tańcem " w UTW w roku akademickim 2012/13.
UTW" Zajęcia ruchowo - taneczne.

Patrz zakładka:

" Z życia

zdjęcia: patrz galeria
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Zarząd UTW informuje, że 18 maja 2013 władze naszego miasta będą gościły grupę Niemców
z zaprzyjaźnionego z Chodzieżą miasta Nottuln..W Ośrodku Szkoleniowym „ Komfort” w
Zbyszewicach na godz. 1700 zaplanowano zatem spotkanie, na które zaproszeni zostali między
innymi członkowie UTW Chodzież.

Program spotkania przewiduje:
1. Prezentację chórów i
zespołów
2. Degustację potraw ze stołu
wiejskiego
3. Konkursy oraz inne
atrakcje.

Dowóz uczestników na miejsce spotkania zapewni UTW. Koszt uczestnictwa 20 zł. Chęć
udziału (wraz z wpłatą) prosimy zgłaszać do kol. Zofii Basałygo ( 691936679 ) w terminie do 14
maja br. Na wykładzie audytoryjnym , który odbędzie się 13 maja, będą podane wszystkie
szczegóły dotyczące w/w spotkania.

Zarząd UTW

Uwaga !

Wyjazd do Sierakowa na IV Wielkopolskie Spotkania Sportowo-Integracyjne
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Uniwersytetów Trzeciego Wieku , który zaplanowany był na 18 maja 2013, został
dwołany ze względu na odbywające się w tym dniu spotkanie z grupą niemiecką z
Nottuln .

Zarząd UTW

Wykład audytoryjny w maju!

13 maja, godz. 17.00 - "Negocjacje wieloletniego budżetu UE" - dr Mikołaj J. Tomaszyk adiunkt na WNP i D UAM w Poznaniu wcześniej ISP Polskiej Akademii Nauk. Członek zarządu
Ośrodka Badan i Edukacji Europejskiej, redaktopr naczelny Biuletynu Analiz iOpinii Zakładu
Europeistyki ISP PAN.

Wykład odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży.

Obecność Słuchaczy obowiązkowa!
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Wykład audytoryjny w kwietniu!

15 kwietnia, godz. 17.00 - "Wpływ typu charakteru na sposób radzenia sobie z trudną
sytuacją" -mgr Renata Reszelewska - pedagog,tyflopedagog, oligofrenopedagog, doradca
rodzinny.

Wykład odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży.

Obecność Słuchaczy obowiązkowa!

Sekcja turystyczna informuje, że są miejsca na wycieczkę do Chorwacji, którą organizuje UTW
Piła. Termin wycieczki 20 - 28 kwiecień 2013, koszt 1450 zł. od osoby. Kontakt p. Daniela
Frankowska tel. 693 246 569.
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Dnia 23 marca 2013 r (sobota) w Chodzieskim Domu Kultury odbędzie się Dzień Teatru,
otwarcie o godz. 1600 .

Jako pierwszy wystąpi Teatr 44 z Szamocina ze spektaklem pt. " Żabusia"

Serdecznie zapraszamy.

Rok 2013 rokiem Tuwima

Zapraszamy na koncert poezji Juliana Tuwima w wykonaniu Jacka Telusa. Koncert odbędzie
się w pensjonacie u Kota Wasyla w piątek 5.04.2014r o godz. 1800.

Jacek Telus jest autorem albumu CD do wierszy naszego znakomitego poety. Koncert do
wierszy Juliana Tuwima wywodzi się z prowadzonego przez autora Projektu "Poczet Poetów
Polskich" pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

124 / 128

Aktualnosci rok 2013-2014

UWAGA!!!!

W dniach 16-17 marca 2013r.na terenie MTP w Poznaniu odbędą się targi " Aktywni 50+".
Ponieważ nasz UTW będzie tam reprezentowany przez sekcję rękodzieła, organizujemy
wyjazd na targi w dniu 17 marca b.r. (niedziela). Koszt przejazdu autokarem ponosi uczestnik w
kwocie 15 zł, bilet wstępu 8 zł, który dla członków UTW zostanie zakupiony ze środków
Uniwersytetu. Ewentualne osoby towarzyszące pokrywają koszty przejazdu i biletu.

Wyjazd z Chodzieży godz. 10.00 (zbiórka na przystanku JanBus, ul. Wyszyńskiego), planowany
powrót ok. godz. 18.00.

Zainteresowani zgłoszą swój udział oraz wniosą opłatę w dniu 11 marca, po Walnym Zebraniu.
Szczegółowych informacji nt. wyjazdu

udziela Zofia Basałygo.

W dniu 25 lutego o godz. 17.00 w MDK w Chodzieży odbędzie sie spotkanie n.t. " Kontrolując
wagę zadbasz o dobre samopoczucie na całe życie" Spotkanie poprowadzi Weronika Dumke osobisty trener ds odżywiania i kontroli wagi Akademii Wellnes - studio zdrowego stylu życia.
Zapraszamy!
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Walne Zebranie Członków UTW

W dniu 11 marca 2013r. Zarząd UTW w Chodzieży zwołuje Walne Zebranie członków.
Zebranie odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży o godz. 17.00. W
programie zebrania sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za
rok 2012. Obecność członków obowiązkowa!

Wykład audytoryjny w marcu! W dniu 18 marca 2013r. o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu
Kultury w Chodzieży odbedzie sie wykład obowiazkowy. Temat: "Podróże. Źródła
przyjemności?", który zrealizuje dr hab. Hanna Mamzer - pracownik naukowy UAM w
Poznaniu. Obecność obowiązkowa!

Wykład audytoryjny w lutym! 18 lutego 2013r. - godz. 17.00 - " Odpowiadanie na problemy
drugiego człowieka. Pomocne sposoby słuchania i odpowiadania."
mgr Renata Reszelewska
- doswiadczona pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, certyfikowana doradca rodzinny.
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Miejsce wykładu
- Młodzieżowy Dom Kultury Obecność słuchaczy obowiązkowa!

Sekcja Organizatorów Turystyki podaje do wiadomości słuchaczom UTW o możliwościach
wyjazdów zaproponowanych nam przez organizatorów imprez .

Wszystkie proponowane oferty oraz szczegóły wyjazdów będą zamieszczane w zakładce

z Życia UTW – sekcja turystyczna

Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny z kol. Dorotą Rosół tel: 600-771-041.

Sekcja turystyczna planuje w tym roku także wycieczki piesze , rowerowe - bliskie i dalekie.

Jesteśmy otwarci na wszelkie ciekawe propozycje wycieczek ze strony słuchaczy UTW
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24 stycznia 2013 ( czwartek) o godz. 16.oo w Młodzieżowym Domu Kultury, odbędzie się
spotkanie na temat kreatywnych działań na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych mieszkańców
gminy i powiatu chodzieskiego.

Organizatorami spotkania są reprezentanci ogólnopolskiego programu pod tytułem „Polska
Cyfrowa Równych Szans” (PCRS).

Świat jest coraz bardziej konkurencyjny. Szanse na sukces mają ci, którzy potrafią się
zmieniać i nabywać umiejętności sprawnego i mądrego poruszania się w świecie technologii
informacyjnej.

Każdy z nas zastanawia się nad przyszłością, a to jak ona będzie wyglądała, w dużym stopniu
zależy od naszych umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych.
Młodzi Polacy wiedzą o tym i świetnie się nimi posługują, ich rodzice gorzej, a dziadkowie??
Cały świat stoi dla nas otworem, tylko chciejmy nauczyć się z niego korzystać- możemy czytać,
rozmawiać, korespondować.

Skorzystajmy zatem z możliwości jakie stwarzają przedstawiciele PCRS , których celem jest
przybliżenie jak najszerszym kręgom nabywania tych umiejętności.

Zarząd UTW
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