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Dla członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” (UTW) w Kłodawie rok
akademicki 2010-2011 jest okresem szerokiego promowania swojej działalności, realizowanego
  drogą aktywizacji społecznej, integracji mieszkańców, edukacji – nie tylko w Kłodawie, lecz
także na terenie zrzeszonych w SOLNEJ DOLINIE gmin Chodów i Przedecz.
  
  Dnia 21 stycznia 2011r. grupa studentek Stowarzyszenia UTW w Kłodawie zainicjowała cykl
spotkań promocyjno-edukacyjnych i integracyjnych. Pierwsze z nich odbyło się w Chodowie, a
uczestniczyły w nim trzy pokolenia mieszkańców gminy Chodów (uczniowie Szkoły
Podstawowej w Chodowie, ich rodzice i dziadkowie) oraz delegacja „seniorek” – studentek
UTW z Kłodawy.
  
  Była to oczywiście znakomita okazja do uczczenia Dnia Babci i Dnia Dziadka. Dzieci
przedstawiły jasełka i zachęciły uczestników spotkania do wspólnego kolędowania. Kolejnym
  punktem był występ Piotrusia Matuszewskiego, uzdolnionego akordeonisty. Wyzwolił on
energię wokalną członkiń UTW, które następnie zaraziły śpiewem i zabawą całą salę.
  
  Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie P. Wiesława Wojciechowska
zaprezentowała 3-letni dorobek organizacji, zachęcając wszystkich – nie tylko babcie i
dziadków – do aktywności w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji. Pani Prezes
podkreśliła, że ludzka aktywność nie kończy się z chwilą przejścia na emeryturę, a człowiek
uczy się przez całe życie. „Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, zachęcamy
Was – seniorów z Chodowa – do podobnych działań we własnym zakresie lub do przyłączenia
się do nas”.
  
  Po tym wystąpieniu wywiązała się ożywiona dyskusja. Społeczność chodowska, a w
szczególności seniorzy, zainteresowana była działalnością UTW w Kłodawie, działającymi w
  strukturach Uniwersytetu sekcjami, tematyką wykładów. Nie zabrakło też pytań o sferą
finansową przynależności do Stowarzyszenia. Dużym zainteresowaniem cieszył się baner
reklamowy przedstawiający dokumentację fotograficzną UTW w Kłodawie.
  
  Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą łączącą trzy pokolenia chodowian i delegację UTW
w Kłodawie. Impreza wpisuje się w projekt „Babcia w szpilkach, a nie w kapciach”, który
  został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” i obecnie oczekuje
na rozpatrzenie w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

  

  

{gallery}galeria/2011/utw{/gallery}

  

 1 / 2



Babcia w szpilkach a nie w kapciach

Wpisany przez Administrator
piątek, 11 lutego 2011 13:14 - Poprawiony poniedziałek, 14 lutego 2011 10:28

  

  

  

 2 / 2


