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STOWARZYSZENIE  „Uniwersytet Trzeciego wieku w Kłodawie z siedzibą w Dębinie”
ZGROMADZIŁ  WOKÓŁ SIEBIE JUŻ PRAWIE 60 OSÓB.
  6 listopada 2008r o godz. 16.00 w „Domu Górnika” odbędzie się zebranie organizacyjne
wszystkich słuchaczy Uniwersytetu,  na które SERDECZNIE ZAPRASZAMY.   
  Na spotkanie to zapraszamy również osoby  GMINY KŁODAWA oraz GMIN OŚCIENNYCH
zainteresowane przystąpieniem do naszego Uniwersytetu.
  
  Oferta naszego UTW zakłada na dzień dzisiejszy uczestnictwo w utworzonych sekcjach, gdzie
będzie można pogłębić praktycznie swoją wiedzę, uzdolnienia, zainteresowania, podzielić się
nimi z innym. O udziale w poszczególnych sekcjach decydują sami słuchacze, tzn. można
zadeklarować uczestnictwo w jednej sekcji, w dwóch, a nawet we wszystkich. Wybór będzie
zależny od Państwa zainteresowań i chęci uczestnictwa w tychże sekcjach. Wszystkie zajęcia
będą odbywały się w dni robocze najczęściej w godzinach popołudniowych.  Utworzone sekcje
zgodnie z zapotrzebowaniem słuchaczy to:  
        
    -  sekcja języka angielskiego dla początkujących (w Zespole Szkół nr1 w Kłodawie)      
    -  sekcja języka angielskiego dla zaawansowanych 

            
    -  sekcja informatyczna (w Zespole Szkół nr1 w Kłodawie) 

            
    -  sekcja plastyczna (w Zespole Szkół nr2 w Kłodawie) 

            
    -  sekcja ruchowa (w Przedszkolu nr1 w Kłodawie) 

            
    -  sekcja brydżowo-szachowa (w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie) 

            
    -  sekcja turystyczno – krajoznawcza   

  Odpłatność za udział w sekcjach będzie uzależniona od liczby uczestników w danej grupie
(1godz. płatna wykładowcy 30zł, które należy podzielić na liczbę osób uczestniczących w
zajęciach, np. jeśli w grupie będzie 10 osób, to każdy zapłaci po 3zł za 1 godz., jeśli w grupie
będzie 5 osób, to 6zł). Ilość spotkań w miesiącu, np. jeden raz w tygodniu, lub raz na 2
tygodnie, lub 2 razy w tygodniu – będzie uzależniona od danej grupy, tzn. sami zdecydujemy o
tym, jak często będziemy się spotykali)  Liczba sekcji może ulec zmianie po spotkaniu z dnia 6
listopada 2008r, jeśli słuchacze zgłoszą potrzebę utworzenia nowej sekcji, np. sekcji języka
niemieckiego, sekcji golfowej lub innej. W ramach sekcji ruchowej może także powstać sekcja
turystyki rowerowej połączonej z sekcją historyczną.   W ramach działalności naszego
Uniwersytetu planujemy także cykl wykładów popularno – naukowych związanych np. z
astronomią, matematyką, biologią, fizyką, filozofią, historią itp., w tym także cykl wykładów
medycznych dotyczących np. profilaktyki zdrowia. Wykłady prowadzone będą przez
zaproszonych przez nas do współpracy wykładowców wyższych uczelni, naszych
lekarzy, osoby pasjonujące się swoimi dziedzinami nauki. 
  Wykłady będą odbywały się w zależności od tematyki oraz liczby uczestników w
następujących miejscach: 
        
    -  UMiG w Kłodawie – sala sesyjna 
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    -  GOK w Kłodawie 

            
    -  Dom Górnika w Kłodawie      
    -  Szkoły w Kłodawie   

  Organizowane będą także spotkania literackie, teatralne, zajęcia sportowo-lecznicze.  Wykłady
będą dla naszych studentów nieodpłatne.   Oprócz wykładów, słuchacze będą mogli
uczestniczyć w imprezach kulturalnych miasta i regionu oraz wycieczkach krajoznawczych,
które pozwolą poznać ciekawe miejsca naszego regionu, kraju a także w przyszłości -
zagranicy.         
  
  W imieniu ZARZĄDU        Prezes „UTW w Kłodawie…”        
  Wiesława Wojciechowska     
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