
Miejski Dom Kultury , Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świnoujściu 
zaprasza serdecznie  wszystkich Studentów UTW i Gości 

na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego  2020/2021

w dniu 4 września 2020 roku o godzinie 17.00

 do Muszli Koncertowej  na Promenadzie .

Impreza plenerowa - liczymy na obecność wszystkich naszych

 stałych Słuchaczy i chętnych nowych Studentów UTW .

W programie :

 Uroczyste rozpoczęcie Roku Akademickiego 2020/2021 

Pan Paweł Sujka Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście 

 Funkcjonowanie UTW w czasie pandemii koronawirusa- informacje 
organizacyjne

 Koncert Muzyczny

serdecznie zapraszamy wstęp wolny 

obowiązują maseczki na twarz lub przyłbice

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

Dyrektor: Lidia Masłowska    tel. 91 321 59 49
Biuro UTW – sala  308 MDK :biuro nieczynne,  praca zdalna 

 wtorek  - 10.00 - 12.00, czwartek – 10.00-12.00
tylko telefonicznie i mailowo 
w inne dni  biuro nieczynne

Koordynator UTW – Barbara Okoń
tel. 91 327 87 65

utw@mdk.swinoujscie.pl

ŚWINOUJSKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO  WIEKU

Rok  Akademicki 2020/2021

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/ 2021

Biuletyn Informacyjny UTW Nr 1 wrzesień 2020 rok

mailto:utw@mdk.swinoujscie.pl


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/ 2021
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚWINOUJŚCIU

INFORMACJE DLA NOWYCH SŁUCHACZY

Zapisy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku

1.Zapisy nowych Słuchaczy od dnia 07 września do 28 września 2020 tylko telefonicznie 91 327 87
65 w godzinach: wtorek i czwartek od godzi; 10.00 – 12.00 lub mailowo utw@mdk.swinoujscie.pl

Biuro UTW pokój nr 308 II piętro Miejskiego Domu Kultury nieczynne

2.Warunkiem przyjęcia do UTW jest wypełnienie kwestionariusza oraz opłacenie wpisowego w 
wysokości 50 zł.

3.Ze względu na pandemie koronawirusa wpłaty można będzie dokonać tylko na konto MDK 
dopiero po zarejestrowaniu zgłoszenia Słuchacza przez Koordynator UTW Barbarę Okoń – po 
pozytywnej odpowiedzi na maila lub bo pozytywnej rejestracji Słuchacza przez telefon .

4.Numer konta do wpłaty wpisowego dla nowego Słuchacza UTW:
Miejski Dom Kultury w Świnoujściu
tytułem: Imię i Nazwisko Słuchacza, wpisowe na I rok UTW 2020/2021
45 1090 1492 0000 0001 1090 1500

5.Nie jest obowiązkowe dostarczenie zdjęcia do legitymacji Słuchacza, Słuchacz będzie mógł sam 
sobie wkleić zdjęcie do otrzymanej legitymacji .

6.Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

7.Słuchacze są zobowiązani do uczestnictwa w obowiązkowych wykładach UTW – jeden raz w 
miesiącu – w czasie trwania pandemii wykłady będą odbywały się w formie zdalnej poprzez stronę 
internetową MDK i Facebooku UTW.

8.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.

9.Ze względu na pandemię zajęcia w sekcjach i kolach zainteresowań będą odbywały się co dwa 
tygodnie , wyjątek stanowią lektoraty językowe , gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia chóru , 
Chwatów , solistów, zespołu tanecznego Senioritki i Koła plastycznego które będą odbywać się co 
tydzień .

10.W czasie trwania pandemii na zajęciach należy przestrzegać dezynfekcji rak, limitu osób , 
odległości oraz przebywać na zajęciach w maseczkach lub przyłbicach zakrywając nos i usta .

INFORMACJE DLA STAŁYCH SŁUCHACZY UTW

1.Biuro UTW – nieczynne kontakt tylko zdalnie i telefonicznie od 05 września 2020 r. w godzinach: 
wtorek i czwartek w godzinach 10.00 – 12.00 – Koordynator Barbara Okoń , Tel: 91 327 87 65, mail
to: utw@mdk.swinoujscie.pl (w inne dni nieczynne).

2.Ponieważ zajęcia nie odbywały się od marca do czerwca 2020 roku wpisowe za rok akademicki 
2020/2021 wynosi 25 zł i płatne będzie w drugim semestrze - w styczniu 2021.

3.Wpłaty należy dokonać na konto:
Miejski Dom Kultury w Świnoujściu

tytułem: Imię i Nazwisko Słuchacza, wpisowe za rok akademicki UTW 2020/2021
45 1090 1492 0000 0001 1090 1500

4.W związku z pandemią koronawirusa nie trzeba w pierwszym semestrze potwierdzać legitymacji UTW 
jest ona nadal ważna aż do drugiego semestru .

5.Zajęcia w sekcjach rozpoczyna się z dniem 5 października 2020 roku zgodnie z nowym planem zajęć 
podanym przez Organizatora UTW. Ze względu na pandemię zajęcia w sekcjach i kolach zainteresowań 
będą odbywały się co dwa tygodnie , wyjątek stanowią lektoraty językowe, gimnastyka rehabilitacyjna, 
zajęcia chóru , Chwatów , solistów, zespołu tanecznego Senioritki i Koła plastycznego które będą 
odbywać się będą co tydzień .

6.W związku z pandemią koronawirusa wszystkie zajęcia będą odbywać się z zachowaniem 
odpowiednich środków ostrożności , które będą podane w osobnym regulaminie zajęć . Obowiązuje limit 
osób na zajęciach w danych salach , zajęcia sekcji będą odbywały się wymiennie co dwa tygodnie 
jedynie zajścia lektoratów językowych , gimnastyki rehabilitacyjnej, Yogi dla Seniora i zespołów 
artystycznych będą odbywały się co tydzień.

7.Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 nastąpi zdalnie w dniu 3 października ( sobota) za 
pośrednictwem strony internetowej MDK i Facebooku UTW

8 Planowane terminy obowiązkowych wykładów w semestrze jesienno/ zimowym :
• 24 października 2020 ( sobota) godz. 12.00 – 14.00 ( zdalnie )

• 14 listopada 2020r ( sobota) godz. 12.00 – 14.00 ( zdalnie )

5 grudnia 2020r ( sobota) godz.12.00 – 14.00 ( zdalnie )

• 30 styczeń 2021 r ( sobota ) godz.12.00 – 14.00
sala teatralna MDK
9.Zapisy do sekcji i kół zainteresowań odbywają się na pierwszych zajęciach prowadzonych przez 
instruktorów i opiekunów grup

10. Informacje o tygodniowym rozkładzie zajęć , jak i biuletyn informacyjny Nr 1 2020/2021 można 
pobrać ze strony internetowej www.mdk.swinoujscie.pl z zakładki Uniwersytet Trzeciego Wieku, lub 
pobrać w formie papierowej: biuletyny i plany zajęć będą wyłożone do odbioru przy biurze UTW.

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

12. UWAGA !!! od 5 października wznawiamy bezpłatny kurs komputerowy dla naszych słuchaczy którzy
go nie ukończyli w marcu z powodu zawieszenia zajęć - pandemia koronawirusa. A po nim uruchamiamy
nowe kursy komputerowe – zapisy złożone w biurze przed pandemią są nadal ważne. Szczegółowe 
informacje podamy Państwu w ostatnim tygodniu września .

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mdk.swinoujscie.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tYmOiX-XSnl1pgb8dfMW1dPlDgCd5Ov-ZL4TrTeERGOTCLBcN0KVkHto&h=AT1c_jxYdIyCAhVvzhsVzIQ1AeN1_F0fSzsmTu-BRvIVbHclI_thQ6PiGTAbgbB90sUwET8oBPd4rUDTCiIExd7eZirnzf8L3RcFZaZLqou-j-QmnEgj_iKGj9Zygk-fIn6fmG0P5qPH_PO_BfcfG58hR-swEpdEihzxM5u8qTcKUu50Yol-XHbt0eJGAWoGRw_pjRHLA-EQWXMv8dPDGXVPNPAaqsdUsy1Gq1Tyk41gZtQKSfshDrvNZ2tmtqqtauundXGo-Z_5Ju6KVqyaqBi9B0LlXczSP9q71UM6x6ZmWBDodK3RXdXXDOuQpBzY5ozdyOYfrKrLNy9L3fOONgaMx7jy1h0Ew2jarpAGVaUhTafJ5zsHYtvS0i9M8nOCDLhErSZQVPxgyEwWSKhbma4mq2SsJMnHL8UJVQvKToDAMcRxW5GF_B1lc7xVNFiQZleMQzzU4wrnqHpTfrNDpNH4jCKXyyzOw_6OZpq7FJHcnVbMlw8PSB3XwdoKQUbSuy_qP6pAhQCL70uiSx3THGYBQIXp7k4ZL9vQagbG4-OxCcQ4lLGhJkkvMPyobTLqLRlRpWSh5U2bFTYAay_kexOJBkAd7aq8sxxpzTctp3I3AnYkM3e--06Yyphjgcq29mr7


TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU  2020/2021
zajęcia od 5 października  2020  R- semestr I

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

Kurs komputerowy 
 godz. 8.00 -12.00 grupa I
godz.12.00 –16.00 grupa II 
Amfiteatr Miejski, 
ul. Chopina 30 Hotelik 
kontynuacja kursu z marca 
2020 

 „SENIORITKI”
zespół taneczny
godz: 11.00 – 12.00,sala 
sportowa
Lucyna Jesionowska 

Zespół „CHWATY +”
godz. 10.00 – 10.45 
Barbara Okoń

CHÓR Kantylena– dyrygent
Barbara Okoń,
godz.11.00 – 11..45 soprany 
sala 309

KLUB TURYSTYCZNY
godz.13.00 – 14.00
(co 2 tygodnie pierwszy i 
trzeci poniedziałek miesiąca) 
sala teatralna MDK
Katarzyna Pawlina

 

Kurs komputerowy 
 e -senior 65+ 
godz. 8.00 -12.30 grupa III
godz.12.30 –17.00 grupa IV
Amfiteatr Miejski, 
ul. Chopina 30 Hotelik
kontynuacja kursu z marca 
2020
\
GIMNASTYKA
REHABILITACYJNO - 
RUCHOWA,
Gr. I godz. 08.00 – 09.00; 
zaawansowana
Gr. II godz.09.00 – 10.00 
pourazowa
rehabilitantka 
Joanna Piotrowska, 
sala sportowa 

SOLIŚCI 
 godz.09.00 – 09.45
Barbara Okoń, sala 309

KOŁO PLASTYCZNE 
UTW,
Jacek Walczak
godz. 10.00 – 12.00;
Pracownia Plastyczna 501

Koło SCRABBLE
Barbara Szczygieł
godz.10.00 – 14.00
 sala kameralna MDK – 
zajecia co dwa tygodnie I i 
III wtorek miesiąca 

BIURO UTW
Koordynator UTW
Barbara Okoń
godz. 10.00 –12.00,s.308

 
Kurs komputerowy 
godz. 8.00 -12.00 grupa II
godz.12.30 –16.00 grupa I
Amfiteatr Miejski, 
ul. Chopina 30 Hotelik 
kontynuacja kursu z marca 
2020

KLUB MIŁOŚNIKÓW 
SZTUKI
godz. 11.30 - 12.30
Anna Młodzińska, 
sala kameralna 
co dwa tygodnie w I i III 
środę  miesiąca 

 „SENIORITKI”
zespół taneczny
godz. 11.00 -12.00
Lucyna Jesionowska 
sala sportowa

Zespół ”CHWATY +” 
godz.10.00 – 10.45
Barbara Okoń, sala 309

CHÓR  Kantylena 
 dyrygent Barbara Okoń,
godz. 11.00 – 12.00, 
sala teatralna MDK 

KOŁO HISTORYCZNE
 godz.13.00 – 14.00
Anna Rychłowska, 
Krystyna Szpaczyńska
sala Nr 02 Urząd Miasta 
Świnoujście ( sala 
kombatantów )
co 2 tygodnie w I i III środę 
miesiąca 

Kurs komputerowy 
godz. 8.00 -12.00 grupa IV
godz.12.30 –16.00 grupa III
Amfiteatr Miejski, 
ul. Chopina 30 Hotelik
kontynuacja kursu  z marca 
2020

LEKTORAT 
JĘZ.ANGIELSKIEGO
Hanna Ścieńska
Gr. zaawansowana
godz. 9.00 – 10.30
grupa początkująca 
godz: 11.00 – 12.30
Zajęcia płatne 
15 zł za godzinę
sala 311

YOGA DLA SENIORA  
godz. 9/00 -10.00
sala sportowa
Maja Gądkowska 
30 zł na miesiąc 
zajęcia płatne 

KOŁO ZDROWIA I URODY,
 godz. 12.00  – 13.00
Zdzisława Stankiewicz,
sala kameralna
 co dwa tygodnie w II i IV 
czwartek  miesiąca 

SOLIŚCI 
godz.09.00 – 09.45
Barbara Okoń, sala 309

BIURO UTW
Koordynator UTW
Barbara Okoń
Godz. 10.00 – 12.00,s. 308

KOŁO BRYDŻOWE / KOŁO 
SZACHOWE 
Józef Górski 
godz.15.30 – 19.00
Amfiteatr Miejski, 
Hotelik Ul: Chopina 30 zajęcia co 
dwa tygodnie I i III czwartek 
miesiąca 

Grupa Filmowa – 
„Miłośnicy Kina „
Bogumiła Karczewska 
- Labuda  
Spotkania w pierwsze 
piątki miesiąca o godz. 
10.00 – 11.00 
Sala kameralna  MDK 

SOLIŚCI 
godz.09.00 – 10.45 
Barbara Okoń, 
sala 309

CHÓR Kantylena– 
dyrygent
Barbara Okoń,
godz.11.00 – 11..45 alty 
sala 309

GIMNASTYKA
REHABILITACYJNO - 
RUCHOWA,
Gr. I godz. 11.15– 12.00
rehabilitantka 
Joanna Piotrowska, 
sala sportowa 
Zajęcia płatne 7zł za 
godzinę 

Sala teatralna MDK 
ul. Matejki 11

4 września  2020
Rozpoczęcie roku UTW
Sobota godz;17.00
Muszla koncertowa 
Promenada 

24 październik 2020r 
(sobota ), wykłady
godz.12.00 – 14.00 
zdalnie  strona 
internetowa MDK i 
Facebooku UTW 

14 listopada 2020t 
(sobota ), wykłady
godz.12.00 – 14.00 
zdalnie strona 
internetowa MDK i 
Facebooku UTW

05 grudnia  2020t 
(sobota ), wykłady
godz.12.00 – 14.00 
zdalnie strona 
internetowa MDK i 
Facebooku UTW 

  30 stycznia   2021 
(sobota ), wykłady
godz.12.00 – 14.00 
sala teatralna MDK
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