
GRAFIK ZAJĘĆ STAŁYCH UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach

Nazwa sekcji Dzień i godzina Miejsce zajęć

Sekcja taneczno-ruchowa poniedziałek – godz. 11.00-12.00 Sala Baletowa ŁDK
(prosimy wziąć obuwie na
zmianę i wygodny strój)

Sekcja komputerowa poniedziałek – godz. 12.00-13.00 InfoCentrum

Aerobik poniedziałek/środa – 18.30-19.30 Sala Baletowa ŁDK
(prosimy wziąć obuwie na
zmianę i wygodny strój)

Sekcja gimnastyki tanecznej
(gimnastyka korekcyjna)

wtorek
gr. I  10.00-11.00
gr. II  11.00-12.00

Sala Baletowa ŁDK
(prosimy wziąć obuwie na
zmianę i wygodny strój)

Sekcja kulinarna wtorek – godz. 16.00 TCDK

Basen – wyjazd do Parku
Wodnego w Siedlcach

środa – godz. 10.00 zbiórka przy ŁDK, drugi
przystanek przy kościele 

pw. Św. Trójcy             

Sekcja nordic walking środa – godz. 15.00 Stadion Miejski

Sekcja j. angielskiego czwartek – godz. 11.00 Sala Klubowa ŁDK

Sekcja florystyczna czwartek – godz. 16.00 TCDK (pracownia plastyczna)

Chór UTW piątek – godz. 10.30-11.30 Sala Widowiskowa ŁDK

Brydż wtorek, czwartek – godz. 16.00 TCDK

Sekcja teatralna piątek – godz. 14.00-15.00 Sala Widowiskowa ŁDK

Sekcja artystyczna 
(rysunku, malarstwa i rękodzieła)

piątek – godz. 16.00-18.00 TCDK (pracownia plastyczna)

ZAPOWIEDŹ NA MARZEC:

Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 

WILCZYM TROPEM
(ze względu na charakter wydarzenia
będzie to marszobieg, bez rywalizacji

sportowej. Nie obowiązują żadne
ograniczenia wiekowe, do udziału

zapraszamy całe rodziny, biegaczy oraz
zawodników nordic walking)

  Trasa biegu poprowadzi ulicami
Łosic. Start ze Stadionu

Miejskiego w Łosicach, ul.
Szkolna 5. Zgłoszenia jedynie

poprzez formularz zgłoszeniowy.
https://elektronicznezapisy.pl/eve

nt/4661.html

UWAGA!  Ilość  miejsc  ograniczona  –
120 pierwszych uczestników otrzymają
pakiety:  okolicznościową  koszulkę,
numer  startowy,  medal  na  mecie,
materiały  promocyjne,  a  wszyscy
pozostali  uczestnicy  otrzymają  numer
startowy  oraz  ciepły  posiłek  i
zabezpieczenie medyczne.

1 III (niedziela)

HARMONOGRAM

12:00 – 12:45 BIURO ZAWODÓW –

Stadion Miejski, ul. Szkolna 5
(weryfikacja zawodników, wydawanie

pakietów startowych, w przypadku
wolnych miejsc – zapisy)

13:00 Start Biegu oraz Nordic Walking

Po biegu na uczestników czekać będzie

wojskowa grochówka oraz gorąca
herbata.

https://elektronicznezapisy.pl/event/4661.html?fbclid=IwAR3c7hFavaDRfTEYGBFlDfrOoMxY9eQFOFUGohPYy5d7DOSGvbSu_rPi6Jo
https://elektronicznezapisy.pl/event/4661.html?fbclid=IwAR3c7hFavaDRfTEYGBFlDfrOoMxY9eQFOFUGohPYy5d7DOSGvbSu_rPi6Jo


WYKŁADY I SPOTKANIA 
DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach – LUTY 2020

Spotkania odbędą się w Sali Widowiskowej ŁDK (ul. Piłsudskiego 4) lub w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultury (ul. Joselewicza 13)

Tytuł/tematyka Miejsce Dzień i godzina

Spotkanie SŁODKI PĄCZEK TCDK 6 II (czwartek)
godz. 16.00

STAND-UP – program
kabaretowy w formie
monologu opratego na

improwizacji 
bilet: 40 zł

ŁDK 6 II (czwartek)
godz. 19.00

Koncert Katarzyny Żak
“Miłosna Osiecka”

bilet: 40 zł (przedsprzedaż)
50 zł (w dniu koncertu)

ŁDK 14 II (piątek)
godz. 19.00

Walentynki z Kraszewskim
koszt: 60 zł *

(w programie: zwiedzanie Muzeum Józefa
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie,

zwiedzanie mizaru – cmentarza tatarskiego,
zwiedzanie zabytkowej cerkwi w Hannie,

Sławatycze – obraz Św. Walentego)

* cena zawiera: przejazd autokarem,
ubezpieczenie, bilety wstępu, posiłek 
w Karczmie Góralskiej w Wisznicach.

Cena może ulec zwiększeniu przy
zgłoszeniu się mniejszej liczby osób

Wanda Frączek
tel. 608-366-923

15 II (sobota)
wyjazd o godz. 8.00

(wyjazd spod InfoCentrum)

Kino Objazdowe 
CINEMA LUMIERE

/szczegóły na oddzielnych plakatach/

15 II (sobota)

godz. 16.00 i 18.00 – film Zenek (119 min.)
godz. 20.15 – film 365 dni (116 min.)

Cena biletów: 18 zł (normalny)
15 zł (Seniorzy)

Wykład z zakresu dietetyki
dotyczący żywienia osób

starszych
(dr hab. inż., prof. uczelni 

Katarzyna Antosik)

ŁDK między 24 a 28 lutego 
– termin będzie wiadomy 

po 17 lutego, gdy wykładowca będzie
znał swój plan zajęć na uczelni 

na nowy semestr.
Informacje przekażemy SMS-em

oraz przez Starostów grup

Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 

WILCZYM TROPEM

1 III (niedziela)
Szczegóły na drugiej stronie 

Wpłaty czesnego (50 zł) na 2. semestr prosimy wnosić do 10 lutego 2020 r. w kasie ŁDK


