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Ogłoszenia: 5 marca 2019 r.

1. UWAGA:

7 marca, godz. 10:00 – zapraszamy jak co roku na spotkanie z okazji Dnia Kobiet – do
Biblioteki Elbląskiej. W programie między innymi występ zespołu UTW z Malborka z programem
„Dziś prawdziwych cyganów już nie ma” i inne atrakcje.

2. 8 marca o godz. 11:00 – w imieniu PWSZ zapraszamy na spotkanie z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet, pt. „Kobieta XXI wieku” w auli PWSZ przy ul. Grunwaldzkiej
137.

3. Wycieczki:

Zagraniczne:

- Turcja: prosimy o wpłaty III raty (zapisy tylko na rezerwę).

- Oslo-Göteborg: uwaga - zmiana terminu wyjazdu. Aktualny termin to: 21-26.08.2019 r. Bliżs
ze szczegóły odnośnie wyżywienia i dodatkowych koron u p. Teresy Urban. Są jeszcze wolne
miejsca.

4. Wycieczki:
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Krajowe:

- Szlakiem Piastowskim: Lista zamknięta. Przyjmujemy zapisy jedynie na listę rezerwową.

- 1-dniowa wycieczka do Olsztyna: 19 maja 2019 r. (niedziela) – bardzo atrakcyjna:
zwiedzanie Zamku Kapituły Warmińsko-Mazurskiej i Muzeum Nowoczesności, Planetarium –
seans, obiad oraz koncert Ireny Santor w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Koszt: 220 zł.
Zapisy z wpłatami minimum 100 zł do 13 marca.

5. Wyjazdy kulturalne:

- „Nerwica natręctw”, 2 kwietnia 2019 r. – Teatr Muzyczny w Gdyni – mała scena – lista
zamknięta
Przyjmujemy na rezerwę.

.

- „Wszystko o kobietach. Wszystko o mężczyznach.” – Teatr im. Sewruka w Elblągu.

Terminy: 23 marca (sobota) godz. 18:00 i 31 marca (niedziela) godz. 19:00.

Bilety do odbioru od wtorku, tj. 12 marca 2019 r. w biurze. Lista zamknięta.

6. Polecamy:

9 marca 2019 r. (sobota) – „Dzień Kobiet w Promyku” (Lady Latino, Pilates, Fit Ball) w
Centrum Tańca Promyk przy ul. Browarnej 80, wstęp: 10 zł. Kontakt: tel. 55 611 01 30/40, kom.
609 977 220.
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15 marca 2019 r. (piątek) – koncert Lili Liliany promujący płytę „Blekot” w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zakrzewo” przy ul. Robotniczej 246. Wstęp wolny.

23 marca 2019 r. – prezentacje konkursowe w kategorii recytacja na Scenie na Piętrze o
godz. 10:00
oraz
prezentacje konkursowe w kategorii piosenka poetycka,
godz.
17:00 w Dużej Sali Kina Światowid
. Wstęp wolny.

7. UWAGA: W miesiącu marcu p. Renata Krysztopolska nie przyjmuje przedpłat na turnusy
rehabilitacyjne. Przedpłaty będą przyjmowane ponownie od
kwi
etnia
.

81. 1% – podobnie jak w latach ubiegłych zachęcamy do wpłat 1% jako darowizny na
rzecz naszego stowarzyszenia. Przypominamy, że nasz UTWiON jest stowarzyszeniem
non-profit – a całą naszą działalność prowadzimy w oparciu o składki, dotacje,
darowizny. Każda złotówka zwiększa możliwości dofinansowania wielu działań
uniwersyteckich. Dziękujemy osobom, które już wsparły nasz uniwersytet.

W imieniu Zarządu

prezes UTWiON

Iwona Orężak
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