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Przed nami kolejny, piŃty rok nauki, zabawy 

 i integracji. Nie zabraknie nam wykğad·w ze 

specjalistami z r·Ũnych dziedzin nauki. Jak zawsze 

pomocna bňdzie kadra WyŨszej Szkoğy Nauk 

Spoğecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, a takŨe 

nieocenione wsparcie Pani Dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Tğuszczu w doborze kulturalnej oferty 

spotkaŒ z artystami, poetami i pisarzami. Niezmiernie 

cieszy nas bogata oferta Centrum Kultury Sportu  

i Rekreacji dla naszych student·w UTW, kt·rzy przez 

cağe wakacje pilnie uczestniczyli w proponowanych 

zajňciach. W tym roku poszerzamy ofertň UTW  

o zajňcia rehabilitacyjne na kt·re mamy komplet 

uczestnik·w. Bňdziemy pracowaĺ nad ofertŃ sportowŃ  

i rekreacyjnŃ przy zwiňkszonym skğadzie Rady 

Programowej do kt·rej doğŃczyğa Pani ElŨbieta Rosa, 

Teresa Zarňba, Anna Jaworska. Co wiňcej, dziňki 

podpisaniu Paktu MLW na rzecz rozwoju przedsiňwziňĺ 

spoğecznych tj. Klub Integracji Spoğecznej  

i Uniwersytetu Trzeciego Wieku moŨemy byĺ pewni,  

Ũe powstanie w naszej gminie Rada Senior·w. 

 I najŜwieŨsza wiadomoŜĺ z 29.09.2014 r. PodpisaliŜmy 

aneks przedğuŨajŃcy realizacjň projektu systemowego 

ĂWyzw·lmy w sobie energiň!ò do 30.06.2015 r. 

 ZaplanowaliŜmy w nim wiele dziağaŒ 

miňdzypokoleniowych tj. zajňcia teatralne, gry na 

gitarze, muzyczne, rňkodzielnicze itp. na kt·re 

zapraszamy juŨ dziŜ! 

ŧyczň powodzenia i wytrwağoŜci, a nade 

wszystko chňci do samorozwoju i samorealizacji. 

Rektor UTW - Katarzyna Rostek  

Katarzyna Rostek ï Rektor UTW w Tğuszczu 
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ĂAKTYWNE WAKACJEò w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie 

Jak co roku w lipcu ï miesiŃcu wolnym od pracy specjalist·w ï przez dwa tygodnie   

 w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie realizowana byğa oferta wakacyjna pn.: ĂAKTYWNE 

WAKACJEò. W ramach p·ğkolonii zostağy przygotowane dla dzieci liczne atrakcje, a wŜr·d 

nich m. in.: wycieczki, zajňcia sportowe, zabawy integracyjne, zajňcia rozwijajŃce 

kreatywnoŜĺ i pobudzajŃce wyobraŦnň, pogadanki, zajňcia plastyczne. 

Ofertň wakacyjnŃ Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie otwierağ wsp·lny piknik  

w Ogr·dku Jordanowskim, podczas kt·rego dzieci wziňğy udziağ w zajňciach sportowych oraz 

zabawach integracyjnych. Najwiňcej emocji wzbudzağy zabawy z balonami napeğnionymi 

wodŃ, skoki w workach, zabawy z linŃ, gra w ringo oraz samodzielne puszczanie baniek 

mydlanych. Aktywne spňdzenie czasu w grupie okazağo siň idealnym sposobem na wzajemne 

poznanie siň uczestnik·w p·ğkolonii. 

Kolejnego dnia p·ğkolonii letnich dzieci wziňğy 

udziağ w warsztatach ceramicznych w Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji w Tğuszczu.  

Samodzielne formowanie przedmiot·w z gliny 

uruchomiğo dzieciňcŃ wyobraŦniň, a pogadanka  

z prowadzŃcym zajňcia dostarczyğa dzieciom 

nowej wiedzy z zakresu ceramiki. Jeszcze tego 

samego dnia uczestnicy p·ğkolonii udali siň  

z wizytŃ do Powiatowego środowiskowego Domu 

Samopomocy w Tğuszczu. Dzieci miağy okazjň zwiedziĺ sale w kt·rych na co dzieŒ odbywajŃ 

siň zajňcia dla podopiecznych: salň do zajňĺ kulinarnych, ceramicznych, Ŝwietlicň, ogr·dek 

oraz salň do rehabilitacji. 

W ramach oferty wakacyjnej zorganizowano wycieczkň do Muzeum Historii i Film·w 

Jerzego Hoffmana w Zielonce. Pani oprowadzajŃca po Muzeum opowiedziağa dzieciom  

o zgromadzonych zbiorach, wyŜwietliğa fragmenty film·w, zaprezentowağa stroje aktor·w 

 i rekwizyty z film·w Pana Hoffmana. Dzieci obejrzağy r·wnieŨ kr·tki film z udziağem 

reŨysera, skierowany do zwiedzajŃcych Muzeum.  


