
Informacja o wykładach i zajęciach grupowych w Sądeckim UTW: 
1) Zapraszamy na najbliższy wykład, który odbędzie się w dniu 23 czerwca, godz. 11.00 – sala im. Małachowskiego w nowosądeckim Ratuszu - Rynek 1.  

Wykład pt. „Prozdrowotne walory aktywności fizycznej - jak ćwiczyć z głową, aby czerpać z aktywności ruchowej jak największe korzyści” poprowadzi dr Katarzyna Sztafa- 

Cabała z Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu. 
 

2) Zapisy na rok akademicki 2022/23 będą odbywać się w sekretariacie SUTW od 11 lipca do 19 sierpnia. Składka członkowska to 130 zł – płatne w całości przy zapisie. 

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. 
 

3) Czerwcowe spotkanie Klubu Filmowego odbędzie się we wtorek 21 czerwca; godz. 12.15  - kino SOKÓŁ.  Obejrzą Państwo australijski film dokumentalny ”Rzeka” z 
2021 r., reż. Jennifer Peedom. Prowadzenie: Filip Nowak. Przypominamy o  podpisaniu listy obecności. Bilety będą do nabycia w cenie ok. 10 zł. w kasie kina SOKÓŁ. 
 

4) SUTW  proponuje zorganizowanie wycieczki do Krakowa. W programie: Galeria Sztuki Polskiej XIX w.; Sukiennice, Muzeum  w podziemiach Krakowskiego Rynku. 

Organizatorką wyjazdu z ramienia SUTW jest pani Halina Hejmej. Prosimy o wpisywanie się na wstępną listę chętnych w sekretariacie. Planowany termin: połowa lipca. 

Bilety do poszczególnych muzeów muszą być rezerwowane minimum z miesięcznym wyprzedzeniem. Informacje szczegółowe podamy, gdy zbierze się grupa min. 10 osób. 

Koszty: 
•56 zł/osoba - autobus kursowy (2 x 28 zł) 
•24 zł/ osoba - bilet  ulgowy - Muzeum Podziemny Rynek 
•14 zł/ osoba   bilet ulgowy Sukiennice 
•130 zł/ grupa - przewodnik - - Muzeum Podziemny Rynek 
•130 zł/ grupa - przewodnik - Sukiennice 

Koszt w przeliczeniu na osobę: 
•Koszt przy 10 osobach: 120 zł/ osoba 
•Koszt przy 20 osobach:108 zł/osoba 
•Koszt przy 30 osobach: 103 zł/osoba 
 

 

5) Zajęcia języków obcych w IJO PWSZ odbywają się do 1 czerwca włącznie. Wyjątkiem jest grupa początkująca języka angielskiego 2 (prow. Gabriela Chałak, Iwona Piwowar 

- zajęcia w środy godz. 11.00-12.00), która zakończyła już spotkania. 
 

6)  Są jeszcze wolne miejsca na Warsztaty GRAFIKA /technika linorytu/ organizowane przez Instytut Pedagogiczny PWSZ. Zajęcia poprowadzi pani Agata Rolka. 

Pierwsze spotkanie już jutro. Zapisy w Sekretariacie SUTW- można telefonicznie, sms-owo (664 720 195) 

terminy zajęć: 27.05, 3.06, 10.06; godz.: od 14.00 do 16.00  

miejsce: sala 21, Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu, ul. Chruślicka 6. 

Podczas zajęć uczestnicy wykonają linorytnicze matryce, którymi będą mogli ozdobić arkusze papieru lub tkaninę. Dowiedzą się  jakie narzędzia są niezbędne w linorycie, od 

jakich wzorów zacząć i jak można tworzyć wielokolorowe kompozycje.  przynieść blok A3 lub A4 do wykonania odbitek, mogą też być torby z materiału lub podkoszulek, na 

którym wykonany zostanie wydruk. 
 

7) Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu zaprasza na: 

• spotkanie autorskie z Patrycją Dołowy oraz promocję książki „Skarby. Poszukiwacze i strażnicy żydowskiej pamięci” w dniu 3.06.2022, godz. 17.00 - sala reprezentacyjna 

nowosądeckiego Ratusza. Moderator spotkania: Grzegorz Gauden. 

• wystawę fotografii wykonanych przez uczniów Szkoły Fotografii Katarzyny Bielak. Wernisaż odbędzie się 13.06.2022 o godz. 18.00 w piwnicy Biblioteki Głównej (ul. 

Franciszkańska 11). Wystawa potrwa do 30.06.2022. 
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Informacja o wykładach i zajęciach grupowych w Sądeckim UTW: 
 

8) Od 1 czerwca będziemy prowadzić zapisy na: 
- zajęcia w ramach projektu „Aktywny i zdrowy Sądecki Senior”. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego: 

rodzaj zajęć termin Liczba 
zajęć 

prowadzący Miejsce 

Trening kreatywnego myślenia 
gr 1 

od 21 czerwca do 26 lipca 
zajęcia 1 x w tygodniu, 

co wtorek, godz. 15.30-17.00 
 

6 
Anna 
Czyżycka 

Jagiellońska 14, 
sala edukacyjna Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego - I piętro   

Trening kreatywnego myślenia 
gr 2 

od 21 czerwca do 26 lipca 
zajęcia 1 x w tygodniu 

co wtorek, godz. 17.15-18.45 
 

6 
Anna 
Czyżycka 

Jagiellońska 14, 
sala edukacyjna Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego - I piętro   

Trening pamięci dla seniorów  
gr 1 

od 4 lipca do 29 sierpnia 
(z wyłączeniem: 15 i 19 sierpnia) 

zajęcia 2 x w tygodniu 
co poniedziałek i piątek, godz. 12.30-14.00 

 

15 
Anna 
Czyżycka 

Jagiellońska 14, 
sala edukacyjna Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego - I piętro   

Trening pamięci dla seniorów 
gr 2 

od 4 lipca do 29 sierpnia 
(z wyłączeniem: 15 i 19 sierpnia) 

zajęcia 2 x w tygodniu 
co poniedziałek i piątek, godz. 14.15-15.45 

 

15 
Anna 
Czyżycka 

Jagiellońska 14, 
sala edukacyjna Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego - I piętro   

 - oraz zajęcia w ramach projektu „Siłownia seniora - II edycja” dofinansowanego ze środków Ministra Sportu i Turystyki  - program Sport dla Wszystkich. 
rodzaj zajęć termin Liczb

a 
zajęć 

prowadzący  

Nordic walking 

1 zajęcia: 27 czerwca; godz.8.30-10.30 
2 zajęcia: 29 czerwca; godz.8.30-10.30 
3 zajęcia: 4 lipca; godz. 8.30- 10.30 
4 zajęcia: 7 lipca; godz. 8.30 -10.30 
5 zajęcia: 11 lipca; godz. 8.30-10.30 

5 
Katarzyna 
Sztafa - Cabała 

Miejsce zbiórki 1. zajęć: 
Lasek Schwerteński - ul. Nadbrzeżna, Nowy Sącz 

ZAPISY DWUETAPOWE:  rozmowa telefoniczna i dopełnienie formalności w biurze po ustaleniu terminu:  
ETAP 1:Rezerwacja miejsca telefonicznie pod nr telefonu 18-443-57-08, (nie można zgłaszać się mailowo bądź sms) w określonym dniu i godzinach dostępności 
sekretariatu (od 1 czerwca, godz. 9.00-13.00). Każda osoba może zgłosić tylko siebie. Prosimy nie przychodzić do biura bez wcześniejszej telefonicznej rezerwacji miejsca 
- zapisy te nie będą przyjmowane (aby nie tworzyła się kolejka). Telefon obsługuje jeden pracownik - prosimy o cierpliwość i zrozumienie. 
 

ETAP 2: Dopełnienie formalności - przyjście do biura SUTW w ustalonym podczas rozmowy telefonicznej terminie oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej.  


