
Informacja o wykładach i zajęciach grupowych w Sądeckim UTW: 

1) Zapraszamy na najbliższy wykład, który odbędzie się w dniu 28 kwietnia, godz. 11.00 – sala im. 

Sichrawy w MCK SOKÓŁ. 

Wykład pt. „Instrukcja obsługi emocji” poprowadzi pani Patrycja Zielińska - psycholog. Wykład 

odbędzie się w ramach projektu Zdrowy i aktywny Sądecki Senior. Projekt zrealizowano przy 

wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

UWAGA! 

Po wykładzie odbędzie się występ Grupy Teatralnej pod kierownictwem pana Jerzego Michalaka , 

czyli naszych wyjątkowych Gwiazdeczek.  Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. 

2)  ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA  Warsztaty tematyczne "SMARTfon to JASNE" z obsługi 
smartfona. 

 1 grupa:  8-10 uczestników, os. w wieku 60+. 
 10 spotkań, raz w tygodniu, trwających po 2 godz. lekcyjne, w środy, godz. 9.00-10.30 
 miejsce: Nowy Sącz, Jagiellońska 18 - sala koło sekretariatu SUTW. 

PIERWSZE SPOTKANIE: 27 kwietnia o godz. 9.00  czyli już w najbliższą środę! 
 
Zapisy w sekretariacie SUTW od piątku - 22 kwietnia - można zgłaszać się osobiście lub 
telefonicznie. Wymagane jest wypełnienie w biurze SUTW dokumentacji projektowej.  
Uwaga: UCZESTNICY MUSZĄ MIEĆ WŁASNE SMARTFONY! 
  
Cel zajęć: 
Nabycie/podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi smartfona. 
  
Opis: 
Współczesne smartfony to urządzenia, które posiadają wiele funkcji i dają wiele możliwości. 
Wykonywanie połączeń czy przesyłanie sms to zupełnie podstawowe czynności, które opanował 
praktycznie każdy użytkownik. Smartfon to także mobilne studio foto-video, kalendarz, budzik, 
notatnik, odtwarzacz multimediów, GPS i wiele in. Połączenie z Internetem i liczne aplikacje stwarzają 
kolejne możliwości. Można powiedzieć, że smartfon to nasze prywatne centrum informacji, wiedzy i 
rozrywki. Mimo to wiele osób starszych nie wie lub nie potrafi korzystać z tych udogodnień. Podczas 
zajęć uczestnicy będą mieli możliwość lepszego poznania swojego smartfona i sprawniejszego 
korzystania z wielu jego funkcji.  
  
Warsztaty organizowane są w ramach projektu Aktywni Sądeccy Seniorzy Razem realizowanego przy 
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 
 

3) Zapraszamy do korzystania z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych organizowanych przez 

Sądecką Bibliotekę Publiczną im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, Nowosądecką Małą 

Galerię, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Wszystkie informacje znajdą 

Państwo na stronach internetowych wymienionych instytucji.  

 

4) Sekretariat SUTW jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -13.00. Tel. 18-443-57-08; 

664-720-195; mail: sekretariat@sutw.pl; strona internetowa: www.sutw.pl. 

 

5) 2 maja (poniedziałek) ze względu na długi majowy weekend wszystkie zajęcia SUTW są odwołane. 

W tym dniu nieczynny będzie także sekretariat SUTW. 

http://www.sutw.pl/


6) Sądecki UTW wraz z biurem podróży Maxim proponuje zorganizowanie odpłatnej wycieczki do 
Ojcowskiego Parku Narodowego. Program wycieczki poniżej. 
 
Przedłużamy wstępne  zgłoszenia do 27 kwietnia włącznie .  Można zgłaszać się telefoniczne, 
mailowo bądź osobiście w sekretariacie SUTW.Dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych   
zostaną otwarte zapisy i zbieranie opłat (już bezpośrednio w biurze podróży Maxim). Dotychczas 
zgłosiło się 15 osób. 

 planowany termin: 14 czerwca 2022 r. 

 Cena: 160 zł/os. 
 długość trasy wynosi ok. 5 km 
 najwyższa różnica poziomów to ok. 200 metrów 
 Czas przejścia trasy to ok. 4 godziny. 

 

 
 


