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•  Zapraszamy wszystkich członków UTW na tra-
dycyjne spotkanie opłatkowe, które odbędzie 
się w dniu 12 grudnia o godz. 1700 w restaura-
cji „Przedzamcze”. Koszt 16 zł od osoby.

•  Zapraszamy na wykład pt: „POLSKA JEST 
NIEZWYKŁA”, który odbędzie się 16 stycznia 
2017 r. o godz. 1000 w auli CKU przy ul. Polnej 
11a. Wykład przygotował Jarosław Jagodziński 
z WSG w Bydgoszczy.

•  Przyjmujemy zapisy na wycieczkę do 
Wrocławia, Kotliny Jeleniogórskiej i Drezna 
na listę rezerwową. Zapisy w czwartek w sie-
dzibie UTW. 
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Co się wydarzyło w ostatnim czasie
Spotykamy się po wakacyjnej przerwie w wyda-
waniu biuletynu. Nasi słuchacze w tym czasie jed-
nak nie próżnowali i działo się wiele, a w życiu 
naszego UTW zaszły istotne zmiany. 14 czerwca 
odbyło się uroczyste zakończenie roku akademic-
kiego. Rozpoczął je wykład prorektora WSIiE TWP 
w Olsztynie dr. Tadeusza Pawlusa: „Prakseologia 
jako nauka o sztuce życia i sprawności działania”.

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Sprawozdanie z działalności UTW przedstawił pre-
zes Antoni Furtak. Następnie Antoni Furtak i se-
kretarz Janina Zyznowska wręczyli podziękowania 
zaproszonym gościom oraz opiekunom sekcji. Na 
zakończenie wystąpił chór „Cantiamo”, a wieczo-
rem odbyła się impreza integracyjna w restauracji 
„Przedzamcze”.

Słuchacze UTW Działdowo

Podziękowanie staroście M. Janickiemu

Prezes UTW A. Furtak

Zarząd UTW Działdowo

Impreza integracyjna w restauracji Przedzamcze

Podziękowanie za współpracę dr T. Pawlusowi

Występ Chóru UTW „Cantiamo”

25 czerwca część słuchaczy wzięła udział w wy-
cieczce autokarowej po powiecie. Tym razem 
zawitaliśmy na teren Gminy Iłowo-Osada. Dzień 

później braliśmy udział w letnich Mistrzostwach 
Nordic Walking w Narzymiu. Trasa liczyła 5000 m 
w terenie leśnym średnio pofałdowanym.
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W sierpniu w czasie Dni Działdowa popłynęliśmy 
kajakami po Nidzie Działdówce na trasie: Kadyki
Działdowo, spacerowaliśmy po Działdowie oraz 
wokół Działdowa na trasie: Księży Dwór – Pierławki 
– Działdowo – 10 km. 10 sierpnia odbył się rajd ro-
werowy wokół Działdowa na trasie: Kisiny – Kurki 

– Księży Dwór – Prusinowo – Wysoka Pierławki 
Rudolfowo - ok. 30 km.
9 września braliśmy udział w  imprezie integra-
cyjnej organizacji pozarządowych w Rybnie. Był 
grill i tańce do 22-ej, a bawiło się około 100 osób 
z Rybna, Lidzbarka i Działdowa.

14 września na stadionie miejskim rywalizowa-
liśmy w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych 

w ramach “Spartakiady dla seniora”. Pogoda, hu-
mor i sportowe emocje dopisywały.
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18 września odbyły się II Mistrzostwa Nordic 
Walking o Puchar Starosty Powiatu Działdowskiego 
w Narzymiu. W swojej kategorii wiekowej II miej-
sce zdobył Leon Chojnacki.

We wrześniu i październiku na zaproszenie 
Ks. Waldemara Kurzawy grupa słuchaczy UTW 
brała udział w sprzątaniu cmentarza ewangelickie-
go przy ul. Księżodworskiej. Wspólnym wysiłkiem 
przywróciliśmy godny wygląd miejsca pochów-
ku dawnych mieszkańców Działdowa. 30 wrze-
śnia odbyła się inauguracja roku akademickiego 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku

24 września braliśmy udział w rajdzie pieszym „Po 
Złoty Liść Jesieni“ szlakiem ks. Franciszka Lissa na 
trasie: Koszelewy – Szczupliny – Groszki - Gutowo 
– Rumian - Rybno – ok. 15 km.

Rajd pieszy „Po złoty liść jesieni” był do�nansowany ze środków Starostwa 
Powiatowego w Działdowie.

2016/2017 w Bydgoszczy. Prorektor WSG, naszej 
uczelni patronackiej prof. dr Marzena Sobczak-
Michałowska przywitała wszystkich studen-
tów UTW, w tym naszą delegację. Uroczystość 
uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej ze Świekatowa oraz program artystycz-
ny przygotowany przez dzieci z Przedszkola 
Akademickiego WSG.
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4 października na zaproszenie Stowarzyszenia 
Wolność od Strachu uczestniczyliśmy w spotkaniu 
pod hasłem: „Przemoc w  sztuce“, w  ramach ob-
chodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy. 
Konferencji towarzyszyła wystawa prac Jana 
Andrzeja Walaska.
20 października odbyło się uroczyste otwarcie no-
wego biura UTW. Burmistrz Grzegorz Mrowiński 
i prezes UTW Antoni Furtak w obecności Zarządu 
UTW przecięli tradycyjną wstęgę. Obecnie na-
sze biuro znajduje się na pierwszym piętrze przy 
pl. Biedrawy 1.

7 listopada wykład „Polska droga do niepodległości 
- czy jesteśmy wyjątkowi w Europie” wygłosił prof. 
dr Marek Chamot z WSG w Bydgoszczy. Natomiast 

12 listopada odbył się rajd pieszy z okazji Święta 
Niepodległości. Trasa prowadziła do rezerwatu 
„Piekiełko“ wzdłuż Welu, za miejscowością Chełsty. 

Wcześniej musieliśmy jednak własnym kosztem 
i  wysiłkiem dokonać niezbędnych prac remon-
towych: malowanie, położenie paneli podłogo-
wych oraz umeblować lokal. Spory wkład pracy 
wnieśli Edward Świątkowski, Marek Smerdel, 
Jerzy Dąbrowski, Ludwik Wierzbowski, Antoni 
Furtak oraz panie Janina Zyznowska, Barbara 
Krawczyk,Wiesława Chojnacka. Wyposażenie na-
szego biura /meble oraz zestaw komputerowy/ po-
chodzi z darowizn od Starostwa, PGKiM, Państwa 
Węcławskich oraz Ogrodów Marzeń z Filic.

chór „Cantiamo” wykonał kilka utworów w koncercie 
patriotycznym. Nasi słuchacze mieli także możliwość 
bezpłatnej degustacji produktów firmy NESTLE.

16 listopada zorganizowaliśmy dla naszych słu-
chaczy wyjazd do Teatru Wybrzeże na sztukę Fr. 
Schillera „Maria Stuart”. Zdjęcia s. 12.

Marian Odachowski
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III WIEK

Z  okazji przypadającego dnia 01 października 
2016r. „Międzynarodowego Dnia Osób Starszych” 
przez pierwszy tydzień października o  senio-
rach znowu zrobiło się głośno. Organizowano 
spotkania, konferencje i inauguracje parlamen-
tu. Seniorzy w  mediach mieli swoje przysło-
wiowe 5 minut. 30 września 2016r. w Olsztynie 
odbyła się IX Wojewódzka Konferencja z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych pod ha-
słem „ Seniorzy zaangażowani w zmianę społecz-
ną”, organizowaną przez Federację Organizacji 
Socjalnych wraz z Samorządem Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.
Konferencja przebiegała w taki sposób, aby umoż-
liwić uczestnikom i ekspertom odniesienie się do 
zaangażowania się seniorów w zmiany społecz-
ne w trzech perspektywach: naukowej, praktycz-
nej i instytucjonalnej, obrazującej różne obszary 
działań seniorów oraz upowszechnianie dobrych 
praktyk i osobistego zaangażowania się seniorów.
Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Działdowo 
Jerzy Giezek w dyskusji panelowej wskazał na po-
trzebę współpracy wszystkich środowisk senior-
skich w zakresie pomocy osobom najsłabszym. 
Podkreślił, iż rady seniorów nie mogą powielać 
działań organizacji pozarządowych, gdyż mają 
ograniczone możliwości prawne ograniczają-
ce się do funkcji opiniodawczej, konsultacyjnej 
i inicjatywnej.
Już następnego dnia na zaproszenie 
Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki 
Senioralnej – Małgorzaty Zwiercan, Jerzy Giezek 
wziął udział w Konferencji „Rady Seniorów – part-
nerstwo z samorządami” odbywającej się w Sali 
Kolumnowej Sejmu. Duże wrażenie na uczestni-
kach zrobiło wystąpienie dr Grażyny Marciniak 
- Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego, 
która w  referacie „Ludzie starzy w  strukturze 
ludności w Polsce - stan i prognoza sytuacji de-
mograficznej”, przedstawiła aktualne dane pro-
centowe seniorów (60+) w odniesieniu do ogółu 
mieszkańców. Obecnie współczynnik ten wynosi 
22,9% w kraju, zaś w Województwie Warmińsko-
Mazurskim 21%. Do roku 2030 ma on wzrosnąć 
do 28,8% w województwie i 34% w kraju.

„Jest nas coraz więcej – seniorów”
Pozostali uczestnicy konferencji zwracali uwagę 
na: rolę seniorów w lokalnej polityce międzypo-
koleniowej, samorządową pomoc społeczną wo-
bec seniorów, potrzeb zdrowotnych i roli seniorów 
w rodzinie i społeczeństwie. Dyskutowano nad 
rozwiązaniami systemowymi, standaryzacją usług 
opiekuńczych i centrach aktywności dla seniorów.
03 października 2016r. w  Warszawie odbyło 
się posiedzenie plenarne II Sesji, inaugurującej 
II Kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 
na lata 2016-2019. W sesji udział wzięło 460 de-
legatów reprezentujących środowiska Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów, 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Rad Seniorów 
i innych organizacji senioralnych. Województwo 
Warmińsko-Mazurskie reprezentowało 16 dele-
gatów ze wszystkich wymienionych środowisk 
wyłonionych przez komisję wyborczą powoła-
ną przez Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Powiat Działdowski i  ościenne 
reprezentował w parlamencie Jerzy Giezek reko-
mendowany przez Zarząd Okręgowy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów 
w Olsztynie. Jest on także rekomendowany na 
Przewodniczącego Komisji Strategii Budżetu 
i  Finansów, jednej z  czterech działających 
w parlamencie.
W trakcie posiedzenia delegaci złożyli ślubowanie, 
przyjęli sprawozdanie z działalności Prezydium 
OPS I Kadencji, dokonali wyboru Prezydium OPS 
II Kadencji. Przewodniczącą Prezydium OPS zo-
stała ponownie Krystyna Lewkowicz. Przyjęto 
także deklarację programową II Kadencji OPS 
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III WIEK

Wykaz osób które zadeklarowały odpis 1% od podatku za rok 2015 na 
rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie

wskazującą na unikalną w świecie formę udzia-
łu seniorów w  budowie społeczeństwa obywa-
telskiego, inspirowania kierunków polityki senio-
ralnej oraz konstruktywnego dialogu z władzami 
publicznymi w zakresie tworzenia rozwiązań na 
rzecz godnego, zdrowego i aktywnego życia osób 

 � Leszek i Danuta Stempka – Gąsiorowo
 � Teresa Rutkowska – Działdowo
 � Danuta Kulesz – Działdowo
 � Alicja Pszenna – Działdowo
 � Paulina i Ewa Krzyżak – Działdowo
 � Elżbieta Gajtkowska – Działdowo
 � Ewa i Andrzej Brodowscy - Burkat
 � Teresa i Stanisław Gralewicz – Uzdowo
 � Mirosława i Jan Czupryn – Burkat
 � Edward Gorzka – Lidzbark
 � Hubert Gorzka - Lidzbark
 � Paweł Bartkowski – Warszawa
 � Emilia Bartkowska – Warszawa
 � Janina Bartkowska – Działdowo
 � Teresa Rutkowska – Działdowo
 � Kinga Musiał – Działdowo
 � Bogumiła Graczewska – Działdowo
 � Wiesława i Leon Chojnaccy – Działdowo
 � Elzbieta Kulczyńska – Działdowo
 � Agnieszka Smolicz-Pytlik – Działdowo

 � Janina Brodowska – Burkat
 � Dawid Gorzka – Lidzbark
 � Marianna Zdunek – Działdowo
 � Ala i Marian Woźniak – Gdańsk
 � Kazimierz Józefowicz – Uzdowo
 � Roman Krajewski – Działdowo
 � Teresa i Antoni Furtakowie – Działdowo
 � Janina i Edward Świątkowscy – Działdowo
 � Elzbieta i Marek Smerdel – Działdowo
 � Teresa i Janusz Lis – Działdowo
 � Mirosława Wasiak – Burkat
 � Krystyna i Marek Wasiak – Burkat
 � Ewa Kopańska – Uzdowo
 � Cecylia Dąbrowska – Działdowo
 � Jadwiga i Marek Węcławscy – Działdowo
 � Janina i Piotr Bagińscy – Filice
 � Bożena Konończuk – Działdowo
 � ponadto 12 innych osób, które nie ujawniły 

swoich nazwisk.

starszych. Podkreślić należy, że ideą OPS jest neu-
tralność polityczna i światopoglądowa oraz otwar-
tość na merytoryczną współpracę z  władzami 
publicznymi, w tym organami samorządu teryto-
rialnego a także partnerami społecznymi.

Joanna Derbin

Wszystkim którzy zadeklarowali i przekazali wpłatę 1% podatku na rzecz UTW w Działdowie składam 
serdeczne podziękowanie za to, że tym szczerym gestem pokazali iż czują się związani z naszą spo-
łecznością. Obiecujemy że każdy grosz przekazany dla UTW zostanie zagospodarowany i rozliczony 
zgodnie z przepisami Ustawy o Pożytku Publicznym.

Prezes UTW – Antoni Furtak



9
O

R
G

A
N

IZA
CJE O

SÓ
B

 STA
R

SZY
CH

 I N
IEPEŁN

O
SP

R
A

W
N

Y
CH

„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

III WIEK

Działdowskie Stowarzyszenie „Amazonki” po raz 
VII-my zorganizowały dla mieszkańców powiatu 
działdowskiego Akcję Profilaktyki Nowotworowej. 
Październik jest miesiącem walki z rakiem, a 17 
października oficjalnym Dniem Walki z  Rakiem 
Piersi, ustanowionym w 1994 r. Przez Prezydenta R.P. 
A. Kwaśniewskiego.
W bieżącym roku Działdowskie Amazonki na ak-
cję popularyzowania informacji o chorobie nowo-
tworowej piersi i jej profilaktyce, wybrały dzień 10 
października. 
Jak co roku, obchody rozpoczęły się mszą św. 
w Kościele Podwyższenia Św. Krzyża, gdyż wia-
domo, że amazonki mają za co dziękować i o co 
prosić.
Po mszy, na czele Orkiestry Dętej z Iłowa w kierunku 
Domu Kultury ruszył pochód, udekorowanych przez 
amazonki różowymi wstążkami mieszkańców po-
wiatu działdowskiego, uczniów szkół powiatu z wy-
chowawcami, amazonek powiatu działdowskiego  
i reprezentantek klubów z ościennych powiatów. 
Tak jak w poprzednich latach, w tym marszu szedł 
z nami Starosta Powiatu i Burmistrz Miasta, szli kie-
rownicy wydziałów i dyrektorzy szkół. Transparenty, 
plakaty, różowe balony oraz dźwięki orkiestry dętej 
sprawiły,że marsz był kolorowy i radosny.
W Domu Kultury, Działdowskie Amazonki uświa-
damiały zebranych, że rak to choroba cywilizacji 
i nie powinna zostawać tematem „tabu”. Na raka 
każdy może zachorować, lecz rakiem nie można 
się zarazić.
Statystyki dot. zachorowań i zgonów w naszym kra-
ju są jeszcze dość przerażające, lecz jedną z przy-
czyn tych statystyk jest wykrywanie raka piersi 
i  raka w ogóle w  fazie dużego zaawansowania. 
Najczęściej przyczyną zmniejszonych szans na po-
konanie choroby jest:
 � zbyt późne zgłoszenie się kobiety do lekarza, 

nawet gdy zauważy niepokojące objawy,
 � zbyt mało badań przesiewowych, w tym badań 

genetycznych, dzięki którym można rozpoznać 
osoby obarczone ryzykiem genetycznym,

„Działdowskie Stowarzyszenie Amazonki”
VII Powiatowy Marsz Różowej Wstążki pod hasłem: „Twoje życie w Twoich rękach”

 � zbyt niska wiedza społeczna na temat choroby, 
która automatycznie rodzi irracjonalny lęk.

Najpoważniejsze bariery tkwią w głowach ludzi, 
w stereotypach i uprzedzeniach.
Należy pamiętać,że nie każdy guzek jest rakiem, 
a sama diagnoza nie jest równoznaczna z wyro-
kiem śmierci. Rak to nie wyrok – trzeba jednak wy-
kryć go jak najwcześniej.
Wiadomym jest, że badania profilaktyczne nie chro-
nią przed zachorowaniem na raka, pozwalają jed-
nak na wykrycie choroby we wczesnym stadium, 
leczenie jest wówczas mniej agresywne, a wyniki 
terapii znacznie skuteczniejsze. Zwracamy się do 
wszystkich kobiet aby:
 � zgodnie z zalecaną techniką badały swoje piersi
 � będąc w poradni, prosiły lekarza o badanie
 � wykonywały mammografię i usg piersi.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego 
powiatu, kobiet i mężczyzn;
dbajcie o siebie wzajemnie, przypominajcie o bada-
niach i dopilnujcie by były wykonywane.
Nie bójmy się badać,życie jest zbyt piękne, by zanie-
chaniem badań je sobie skracać.
„Twoje życie w Twoich rękach, obiecaj,że nigdy nie 
poddasz się. Podniesiesz głowę i szczerze powiesz 
życiu: Kocham Cie, Kocham Cię, Kocham Cię.”
Niech te słowa piosenki Pauli Ignasiak będą dla nas 
hasłem przewodnim na cały następny rok.
Amazonki, podczas oficjalnych uroczystości Marszu 
Różowej Wstążki odznaczają Bursztynowym 
Łukiem przyjaciół Amazonek, którzy przyczyniają 
się do realizacji statutowych zadań. W tym roku 
odznaczeni zostali: Burmistrz Miasta Działdowa 
i Zarząd Heinz Glass.
Część oficjalną uświetnił występ Chóru Our Voice 
pod dyrekcją Pani Danuty Czeczot. Dla uczestni-
ków Marszu była to prawdziwa duchowa uczta. 
Dziękujemy.
Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze 
środków Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta 
sponsorów i darczyńców – przyjaciół Amazonek. 
Dziękujemy



10
O

R
G

A
N

IZ
A

CJ
E 

O
SÓ

B
 S

TA
R

SZ
Y

CH
 I

 N
IE

PE
ŁN

O
SP

R
A

W
N

Y
CH

„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

III WIEK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Marszu 
Różowej Wstążki. Świętowaliście razem z nami 
zwycięstwo z chorobą i wspomagaliście szerze-
nie wiedzy o profilaktyce. Zapraszamy za rok na 
VIII Marsz i X-lecie działalności Stowarzyszenia.

Teresa Bartkowska-Furtak

W  związku z  obchodzonym 20 października 
Europejskim Dniem Seniora, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Działdowie zorganizo-
wał uroczyste spotkanie w którym uczestniczyli 
Seniorzy z  Dziennego Domu Senior – „WIGOR” 
i  Klubu Seniora w  Działdowie oraz zaproszeni 
goście. W imieniu Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Małgorzaty Szymańskiej go-
ści przywitała Małgorzata Rochoń z-ca dyrektora. 
Swoją obecnością zaszczycił również Burmistrz 
Miasta Działdowo Grzegorz Mrowiński, który 
w imieniu samorządu gminnego złożył Seniorom 
serdeczne życzenia. Nie zabrakło również życzeń 
od gospodarza spotkania jak i od zaproszonych 
gości. Po części oficjalnej, rozpoczęła się część 
artystyczna, w  której wystąpiły przedszkolaki 
z przedszkola UMISIA w Działdowie wzruszając 
i  rozbawiając publiczność. Kolejnym punktem 
programu był skecz artystyczny w  wykonaniu 
Seniorów traktujący starość „z  przymrużeniem 
oka”. Po tej części zabrał również głos Jerzy Giezek 
–Przewodniczący miejscowej Rady Seniorów 
i Prezes PCK w Działdowie. Następnie odbyły się 

śpiewy i tańce. Tej wspaniałej uroczystości towa-
rzyszył przede wszystkim dobry humor, radość 
i pogoda ducha. Dzień Seniora to szczególny mo-
ment, który pozwala docenić i podkreślić poten-
cjał doświadczenia, wartości i wiedzy, z których 
mogą czerpać młodsze pokolenia. To seniorzy są 
bowiem źródłem życiowej mądrości, której naby-
wa się z upływem lat. Obchodzony Dzień Seniora 
ma przede wszystkim uwrażliwiać społeczność na 
potrzeby i potencjał osób starszych, na ich możli-
wości, doświadczenie i mądrość życiową.
W 2015r Gmina Miasto Działdowo we współpra-
cy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - 
Własnościową otworzyła Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR”, który mieści się przy ul. Norwida 2. 
Seniorzy tu uczęszczający korzystają z różnego 
rodzaju usług tj. aktywności ruchowej, terapii za-
jęciowej, zajęć sportowo rekreacyjnych, kultural-
nooświatowych, edukacyjnych, socjalnych, mają 
również możliwość zjedzenia posiłku. Aktualnie 
z usług Dziennego Domu „Senior – WIGOR” korzy-
stają 22 osoby. Pobyt w tym Ośrodku Wsparcia jest 
częściowo odpłatny w zależności od indywidualnej 
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sytuacji osób starszych. Odpłatność ustala Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie w opar-
ciu o przyjętą Uchwałę Rady Miasta Działdowo 
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”. Za pobyt 
nie ponoszą odpłatności osoby, których dochód nie 
przekracza 634zł., w przypadku osób samotnych, 
lub 514zł. w przypadku osób w rodzinach.
Ponadto przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej od lat funkcjonuje Klub Seniora, z któ-
rego usług korzysta 26 osób. Tutaj również od lat 
spotykają się Seniorzy, aktywizują się, rozwija-
ją swoje umiejętności, wymieniają się własnymi 

doświadczeniami, wspierają się. Zasady uczest-
nictwa w Klubie Seniora określa Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o pomocy 
społecznej.
Projekt dofinansowany ze środków Programu wie-
loletniego „Senior Wigor” na lata 2015-2020.

Składam Wam kochani

i wszystkim Waszym bliskim, najserdeczniejsze życzenia:

zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,

ze świecami, opłatkami ośpiewanych kolędami,

z miłością celebrowanych w ciepłym, kochającym się gronie bliskich.

A na dodatek życzę bardzo, bardzo szczęśliwego, spokojnego Nowego Roku.

Oby każdy jego dzień wart był zapamiętania!.

A więc: DO SIEGO ROKU!
Prezes UTW Antoni Furtak
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