Uniwersytet Trzeciego Wieku ropoczął rok akademicki
wtorek, 3 października 2017
1 października br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku "Aktywne Życie".
Podczas spotkania, burmistrz Dariusz Marczewski oraz prezes UTW – Zofia Słota, wręczyli indeksy nowym słuchaczom.
W spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Achinger - posłanka na Sejm VII kadencji, która wspólnie z chórem ''Camerata'' z
Wieliczki wystąpiła dla miechowskich seniorów w okolicznościowym koncercie.
Wydarzenie rozpoczęło cykl wykładów na które serdecznie zapraszamy:
21 października godz. 14.30 (sala fitness CKiS, obowiązuje strój sportowy)
"Zdrowy kręgosłup + stretching"
Agata Krężel, fizjoterapeuta, instruktor rekreacji ruchowej, trener personalny
26 października godz. 16.00
"Choroby przewodu pokarmowego"
Anna Górska, specjalista ds. komunikacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
16 listopada godz. 16.00
"Bo najważniejszy jest człowiek - działania Polskiej Akcji Humanitarnej"
Michał Serwiński, Kierownik Biura Regionalnego PAH w Krakowie
29 listopada godz. 16.00
"Rak jelita grubego. Nie boli, ale zabija"
Agnieszka Bieniek, pielęgniarka dyplomowana Centrum Medyczne "Skopia"
7 grudnia godz. 16.00
"Trening pamięci dla seniorów"
Jolanta Górak-Bożęcka, psycholog
14 grudnia godz. 16.00
"Sztuka i tradycja Małopolski. Korzenie świąt i zwyczajów oraz kultlokalnych dzieł sztuki"
Magdalena Łanuszka, historyk sztuki
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Tekst pochodzi ze strony:
http://miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/uniwersytet-trzeciego-wieku-ropoczal-rok-akademicki/
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