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  NOWOSOLSKI 

   UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU 
  ul. Kasprowicza 12, 67-100 Nowa Sól 

   tel. 607362590 (środa, czwartek od 10 do 12-tej)  

  e-mail: nutw.nowasol@wp.pl  
  Adres strony internetowej: http://nutw.pl 

 

           

 
  Święta Bożego Narodzenia to jeden z 
najpiękniejszych okresów w ciągu całego 
roku. Mamy wtedy szansę, aby pobyć blisko 
osób, które kochamy i które są dla nas ważne. 
Jesteśmy również dla siebie bardziej życzliwi i 
empatyczni, a świat zwalnia na chwilę. 
Zatrzymujemy się w codziennym pędzie, aby 
nabrać dystansu i spojrzeć na swoje życie z 
szerszej perspektywy. Jednak nie tylko 
dlatego można odczuć magię Świąt. Boże 
Narodzenie to również okres kultywowania 

przepięknych zwyczajów, które mimo, że różnią się od siebie, mają jednak jedną 
cechę wspólną – nieść radość i miłość. 

 
 

 
 

Pomimo sytuacji epidemiologicznej spowodowanej Covid – 19 i trudności związanej z planowaniem 

długofalowej działalności NUTW udało się zaplanować realizujemy 2 zadania publiczne wspierane przez Urząd 

Miasta w Nowej Soli 

Wspierane przez Gminę Nowa Sól – Miasto Tytuł 

zadania publicznego   

  "Świat seniora w nowej rzeczywistości”  
      Dotacja: 4 080,000 zł.  

                             Termin realizacji: od 14.02.2022r. do 16.12.2022r. 

Opracowanie i koordynacja zadania publicznego 

Lilianna Aleksy 

Wspierane przez Gminę Nowa Sól – Miasto  
Tytuł zadania publicznego   

"Ruch to zdrowie dla seniora"  
Dotacja: 5 000,00 zł.  

                        Termin realizacji: od 21.02.2022r. do 16.12.2022r. 

Opracowanie i koordynacja zadania publicznego  

Danuta Miczulska 

 

PPLLAANN  ZZAAJJĘĘĆĆ  NNAA  GGRRUUDDZZIIEEŃŃ  22002222  r.  
 

WYKŁADY POWSZECHNE, PRELEKCJE, SPOTKANIA, ZAJĘCIA: 
  

mailto:nutw.nowasol@wp.pl
http://nutw.nowasol.pl/
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Dzień Godz. Temat zajęć Prowadzący Miejsce 

Poniedziałek 

05.12.2022 
10

30 
–12

00
 

Spotkania w ramach wolontariatu realizacji zadania publicznego:  
"Ruch to zdrowie dla seniora"  

T U R Y S T Y K A  P I E S Z A  

„Mikołajkowy spacer z kijkami” 
„Wędrówki po lesie z kijkami lub bez” 

Pamiętajmy o elementach stroju mikołajkowego, oraz 

słodyczach 

Grażyna 

Osypińska –  
Przodownik  
Turystyki  

Pieszej PTTK 

 

 

pętla za szpitalem 

 

Poniedziałek 

12.12.2022 
1600  

Spotkania w ramach wolontariatu realizacji zadania publicznego:  
"Ruch to zdrowie dla seniora"  

T U R Y S T Y K A  P I E S Z A  

„Rozświetlone nasze miasto”” 
            „Wędrówki po lesie z kijkami lub bez” 

Grażyna 

Osypińska –  
Przodownik  
Turystyki  

Pieszej PTTK 

 

 

Urząd Miasta 

 

Poniedziałek 

12.12.2022 
1430 –1530 

Spotkania w ramach wolontariatu realizacji zadania publicznego:  
"Ruch to zdrowie dla seniora"  

„ ZAJĘCIA  TANECZNE”   
Taniec jest przyjemną formą aktywności, relaksuje i sprawia 

radość. Skupienie na nauce kroków angażuje umysł. Jest to dobry 

sposób na ćwiczenie pamięci. Taniec działa antydepresyjnie – 

poprawia samopoczucie, jest sposobem na uwolnienie się od 

codziennych napięć. To także odskocznia od szarej rzeczywistości 

Małgorzata 
Piotrowska-

Osuch 

 

Sala gimnastyczna CAS 

ul. Kasprowicza 

 

Poniedziałek 

19.12.2022 

16:00 

 

WIGILIA W NUTW 

 

 

Zarząd NUTW i „Wesołe 

kapelusiki” serdecznie 

zapraszają na wspólnie 

przygotowaną wigilię    (każdy słuchacz 

przyniesie  przygotowane danie wigilijne) 

,oprawę świąteczną przygotują „Wesołe 

kapelusiki 

 

 

 

 

Wesołe 
kapelusiki 

Biuro NUTW lub sala 

wspólna CAS 

wtorek 
 06.12.2022 

13.12.2022 

945 –1045 

           Zajęcia w ramach wolontariatu   

      LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO   

Grupa samoucząca się - dalej   

organizator 

zajęć  

  mgr inż. 

    .Danuta   
Miczulska   

Biuro NUTW  CAS 

ul. Kasprowicza 

 

Wtorek 

06.12.2022 
14

45 
–16

15 

Zajęcia dotowane w ramach realizacji zadań publicznych:   
„Świat seniora w nowej rzeczywistości 

 
  

 WARSZTATY KOMPUTEROWE   

mgr Alina 
Guzikowska 

SP nr 8  sala 112   

 



3 

środa 

07.12.2022 
1130 –1230 

Spotkania w ramach wolontariatu realizacji zadania publicznego:  
"Ruch to zdrowie dla seniora"  

„ Z A J Ę C I A   T AN E C Z N E”   
Taniec jest przyjemną formą aktywności, relaksuje i sprawia 

radość. Skupienie na nauce kroków angażuje umysł. Jest to dobry 

sposób na ćwiczenie pamięci. Taniec działa antydepresyjnie – 

poprawia samopoczucie, jest sposobem na uwolnienie się od 

codziennych napięć. To także odskocznia od szarej rzeczywistości 

Małgorzata 

Piotrowska-
Osuch 

Sala gimnastyczna 
Małgorzata 

Piotrowska-Osuch 
 

Czwartek 

 

08.12.2022 

 

1100 –1200 

„Wspomnień czar” 

Miejsca, których szybko nie zobaczymy 

zniszczone przez działania wojenne 

(2022r.)  

(część II kontynuacja z dnia 24.11.2022)  

 

(Weźmy ze sobą coś do herbaty)  

Zenon Siebert 

Biuro NUTW 
CAS 

ul. Kasprowicza 
 
 

czwartek 
 

01.12.2022 

08.12.2022 

 
 

1700 - 1830 

Zajęcia dotowane w ramach realizacji zadań publicznych:   
„Świat seniora w nowej rzeczywistości 

 
  

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
                 Grupa I - początkowa 

mgr Marzena  
Hawryluk 

 
 
 

Biuro NUTW 
 CAS 

ul. Kasprowicza 

 

piątek 
 

02.12.2022 

 

0930- 1100
 

Zajęcia dotowane w ramach realizacji zadań publicznych:   
„Świat seniora w nowej rzeczywistości 

 
  

LEKTORAT JĘZYKA ROSYJSKIEGO 
Przy herbatce, w radosnym nastroju, mówimy i śpiewamy 

po rosyjsku. 

mgr Halina 
Pawłowska  

 

 

Biuro NUTW 

 CAS 

ul. Kasprowicza 

piątek 
 

02.12.2022 

09.12.2022 

16.12.2022 

1145- 1245 

ZAJĘCIA JOGI DLA SENIORÓW 

Nie stawiają przed seniorami dodatkowych wymagań związanych 

z ich sprawnością fizyczną. Sekretem jest takie dopasowanie 
ćwiczeń, aby osoby starsze mogły sobie z nimi poradzić oraz które 
nie stwarzają ryzyka kontuzji 

Szybkie tempo życia i nieustanny stres znacząco wpływają na 

nasze samopoczucie i zdrowie. Z pomocą przychodzi nam 
aktywność fizyczna i umiejętność odpoczywania. Jedną z 
propozycji, która pozwoli nam wyciszyć się po długim dniu i 
rozluźnić napięte mięśnie, jest joga.  

Marta Pałka 

 

 

Sala gimnastyczna CAS 

ul. Kasprowicza 

 

  
Program opracowała i napisała: 

Maria Bebrys 

Zajęcia Turystyki 

Pieszej 

przygotowała: 

Grażyna 

Osypińska 

Nowa Sól,22.11.2022r. 

 

KOMUNIKATY: 

1. Biuro NUTW czynne jest w środę i czwartek w godz. 10
00

- 12
00

. 
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1. Tylko opłacona składka członkowska za II semestr i opłata za płatne zajęcia dydaktyczne do drugiego 

tygodnia zajęć upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez NUTW w roku 

akademickim 2022/2023. 

2. Bieżące komunikaty umieszczone będą na stronie internetowej NUTW.  

3. W poprawieniu kontaktów informacyjnych pomiędzy słuchaczami, a sekretariatem Biura NUTW 

prosimy o uaktualnieniu numerów telefonów komórkowych, szczególnie po zlikwidowaniu telefonów 

stacjonarnych. Ułatwi to przekazanie informacji o zmianach w planach zajęć i innych niezbędnych 

informacji. 

4. Wszelkie zmiany w uczestniczeniu w płatnych zajęciach, prosimy uzgadniać z Lilą Aleksy. 

 

 

Z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia życzymy Ci: 

pięknych chwil w świetle 

choinki, 

radosnych momentów w 

gronie najbliższych, 

dystansu do świata w tym 

szczególnym czasie 

i worka wspomnień, które    

pozostaną z Tobą na kolejne 

lata. 

Wesołych świąt! słuchaczom, wykładowcom i przyjaciołom NUTW 

 

                                                                   Życzy Zarząd NUTW 
 


