
1. Zajęcia w sekcjach rozpoczynają się z dniem 01 października 2018 i trwają 
do końca maja 2019r

2. Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 nastąpi   6 października 
( sobota)   w sali teatralnej Miejskiego Domu Kultury o godzinie 12,00

3. Planowane terminy obowiązkowych  wykładów w semestrze
 jesienno/ zimowym :

 20 października 2018 ( sobota) godz. 12.00 – 14.00 sala teatralna 
 17 listopada 2018r ( sobota) godz. 12.00 – 14.00 sala teatralna 
 08 grudnia 2018r ( sobota) godz.12.00 – 14.00 sala teatralna 
 26 styczeń 2019r ( sobota ) godz.12.00 – 14.00 sala teatralna 
4. Zapisy do sekcji i kół zainteresowań odbywają się na pierwszych

 zajęciach prowadzonych przez instruktorów i opiekunów grup.
5. Informacje  o  tygodniowym  rozkładzie  zajęć  ,  jak  i  biuletyn  informacyjny  Nr  1

2018/2019 można pobrać ze strony internetowej www.mdk.swinoujscie.pl 
z  zakładki  Uniwersytet  Trzeciego Wieku, lub pobrać w formie papierowej  w biurze
UTW.

6. Aktualne informacje o  UTW są też  dostępne na FACEBOOK – Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Świnoujściu.

Miejski Dom Kultury
72-600 Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/1

Dyrektor: Leon Ryszard Kowalski  tel. 91 321 59 49
Biuro UTW – sala  308 MDK czynne:

wtorek  - 11.00 - 13.00, czwartek – 11.00-13.00
w inne dni  biuro nieczynne

Koordynator UTW – Barbara Okoń
tel. 91 327 87 65

ŚWINOUJSKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO  WIEKU

Rok  Akademicki 2018/2019

  

Biuletyn Nr 1,  Świnoujście, sierpień 2018r.

http://www.mdk.swinoujscie.pl/


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/ 2019
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚWINOUJSCIU

INFORMACJE DLA NOWYCH SŁUCHACZY:
Zapisy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 Zapisy nowych Słuchaczy od dnia
4 września do 28 września  2018 r  w godzinach:
wtorek i czwartek od godziny  11.00 – 13.00 
biuro UTW pokój nr 308 II piętro Miejskiego Domu Kultury  

 Warunkiem przyjęcia do UTW jest opłacenie wpisowego w wysokości 50 zł
oraz dostarczenie zdjęcia do legitymacji Słuchacza

 Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń 
 W dniu 6 października 2018  na inauguracji nowego roku akademickiego 

2018/2019 nowi Słuchacze  otrzymają legitymację UTW oraz złożą 
stosowne przyrzeczenie.

 Słuchacze są  zobowiązani do uczestnictwa w obowiązkowych wykładach 
UTW – jeden raz w miesiącu .

 Słuchacze mogą zapisać się na zajęcia w sekcjach i kołach zainteresowań - 
dowolnie wybranych przez siebie , których szczegółowy program znajduje 
się w tygodniowym rozkładzie zajęć UTW
takich jak:
1. Koło Miłośników Sztuki  – Anna Młodzińska, s.311MDK
2. Koło Brydżowe – Józef Górski–  Amfiteatr , ul; Chopina 30 
3. Gimnastyka w basenie – zajęcia w grupach 15 osobowych na basenie 

KRUS, dodatkowa opłata za 4 zajęcia w miesiącu płatne z góry  – około
50 zł, zapisy u instruktora prowadzącego.

4. Lektorat języka angielskiego –, Hanna Ścieńska grupy : początkująca, 
średnio zaawansowana, zaawansowana – ( do wyboru) – 2 godziny w 
tygodniu , dodatkowa opłatność ( 15 zł za godzinę) –  
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, sala 311 MDK

5. Koło Komputerowe – Wioletta Nawrocka - grupa początkująca – 2 
godziny w tygodniu , dodatkowa opłatność ( 15 zł za godzinę) –
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ( ul; Grunwaldzka 45)

6. Koło Historyczne - Anna Rychlewska, Krystyna Szpaczyńska s. 311 
7. Koło Turystyczne –  co dwa  tygodnie ( I i III poniedziałek miesiąca ) 

Katarzyna Pawlina , Lidia Myśliwiec  s.315 MDK
8. Gimnastyka Rehabilitacyjna – grupy : pourazowa i 

średniozaawansowana, 1 godzina w tygodniu specjalista 
fizjoterapeuta Joanna Piotrowska , sala sportowa MDK

9. Taniec terapeutyczny –  instruktor ds. tańca Paulina Surudo
10. Studium wokalne UTW ( soliści)  – specjalista/instruktor ds. muzyki 

Barbara Okoń 

11. Chór mieszany „ Kantylena” – specjalista/instruktor ds. muzyki Barbara Okoń ,
 s.309 MDK

12. Zespół męski „ Chwaty”  – specjalista/instruktor ds. muzyki Barbara Okoń , 
s. 309 MDK

13. Zespół taneczny Senioritki -  instruktor ds. tańca Paulina Surudo, s. sportowa 
14. „Senioritki” -  grupa country –   Jesionowska Lucyna 

 s. sportowa MDK
15. Koło Plastyczne – instruktor Jacek Walczak, pracownia „Poddasze” ( IV piętro )
16. Grafika komputerowa i użytkowa – instruktor Jacek Walczak , 

pracownia „Poddasze” ( IV piętro )
17. Koło Zdrowia i Urody –  Zdzisława Stankiewicz, sala 311
18. Koło Scrabble – Danuta Nowak , Barbara Szczygieł sala 311
19. Rada UTW - Starosta Lidia Myśliwiec , Wicestarosta –Krystyna Duczman,

 Członek –Jadwiga Borowska
20. Biuro UTW czynne we wtorek i czwartek w godzinach 11.00 – 13.00 ,

 w inne dni tygodnia biuro nieczynne – Koordynator Barbara Okoń s. 308 .
 Tel : 91 327 87 65 mail to: utw@mdk.swinoujscie.pl

Rok akademicki 2018/2019

Informacje dla Słuchaczy UTW:

1. Biuro UTW – czynne od 04 września 2018r w godzinach: wtorek i czwartek  
11.00 – 13.00 – Koordynator Barbara Okoń , Tel: 91 327 87 65, mail to: 
utw@mdk.swinoujscie.pl  ( w inne dni tygodnia  nieczynne)

2. Wpłata wpisowego za rok akademicki 2018/2019 w wysokości 50 zł, 
płatna w kasie MDK s. 317 w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 
2018r – przed rozpoczęciem roku akademickiego

3. Po wpłacie wpisowego, należy przedłożyć w kasie MDK  legitymację UTW 
do jej podstemplowania, wymiana legitymacji na nową odbywa się  tylko 
 w biurze UTW . 

4. Na zajęcia UTW mogą tylko uczęszczać osoby z ważną legitymacją UTW ,
dopiero po tym fakcie będą wpisane na listę Słuchaczy UTW w roku 
akademickim 2018/2019, osoby, które nie znajdą się na aktualnej liście UTW
 nie będą mogły korzystać z zajęć i wykładów. 

mailto:utw@mdk.swinoujscie.pl
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TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU  2018/2019
zajęcia od 01 października 2018 R- semestr I

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
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Sala teatralna MDK 
ul. Matejki 11

6 października 2018
Rozpoczęcie roku UTW
Sobota godz;12.00
Sala teatralna 

20 październik 2018r 
(sobota ), 
wykłady

godz.12.00 – 14.00 
sala teatralna MDK

17 listopada 2018t 
(sobota ), wykłady
godz.12.00 – 14.00 
sala teatralna MDK

08 grudnia  2018t 
(sobota ), wykłady
godz.12.00 – 14.00 
sala teatralna MDK

  26 stycznia   2019 
(sobota ), wykłady
godz.12.00 – 14.00 
sala teatralna MDK
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