
Informacja o  wykładach i zajęciach grupowych w Sądeckim UTW: 

 

Najbliższy wykład (obowiązuje reżim sanitarny tj. maseczki, dezynfekcja rąk, podpisanie listy obecności jest 

obowiązkowe): 2 grudnia 2021 - „Komunikacja w budowaniu  relacji dziadków z wnukami cz. 1”  poprowadzi dr 

Joanna Jachimowicz, adiunkt w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu, godz. 11.00. sala im. R. Sichrawy, 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 

************************************************************************************* 

Dzięki uprzejmości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu nasi słuchacze mogli wziąć udział w sesji 

masażu relaksacyjnego oraz badaniach antropometrycznych. Ze względu na duże zainteresowanie takimi pomiarami IKF 

PWSZ zadecydował o zorganizowaniu badań antropometrycznych dla kolejnych 15 słuchaczy SUTW. w dniu 29 listopada 

(poniedziałek), godz. 8.30-10.00, sala 38, budynek A Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ - ul. Kościuszki 2.  

Zgłoszenia w sekretariacie SUTW - można osobiście, telefonicznie, sm-owo bądź mailowo.  

Badania będą prowadzone w reżimie sanitarnym.  

*************************************************************************************** 

Można jeszcze zapisać się  na zajęcia języka esperanto - poziom początkujący  i zajęcia języka rosyjskiego również 

na poziomie początkującym. Więcej informacji i zapisy w sekretariacie SUTW, można zapisywać się telefonicznie. 

************************************************************************************* 

Najbliższe spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego: 23 listopada; godz. 12.15, Kino SOKÓŁ - Tytuł: Moje wspaniałe 

życie reż. Łukasz Grzegorzek. Prowadzenie: Filip Nowak; bilety do zakupienia w kasie kina SOKÓŁ. Cena ok.10 zł. 

Przypominamy o  podpisaniu listy obecności 

*************************************************************************************** 

Najbliższe wycieczki z Panem Jackiem Tokarskim!  

Wycieczki/ spacery edukacyjne z przewodnikiem Jackiem Tokarskim (kontakt i informacje szczegółowe co do 

programu wycieczek u pana Jacka  790-387-586): 

 

1) na Majdan - 19 listopada 2021 r. (piątek) 

Wyjazd 8.50 z ul. Konarskiego  - autobus MPK nr 3 - przejeżdża Alejami przez Dworzec MPK. Można wsiąść na trasie. 

W programie: Wyjście na Majdan, piękna panorama -spektakularny widok Nowego Sącza, zejście na dół. Powrót ok. godz. 

14.00. 

 

2) do Moszczenicy i Przysietnicy - 23 listopada 2021 (wtorek) 

Wyjazd autobusem nr 43 z dworca MPK o godz. 8.44 (można wsiąść już wcześniej na trasie autobusu: ul. Kazimierza 

Wielkiego o godz. 8.35, dalej przystanek Kapliczka Szwedzka, ul. Jagiellońska, Al. Wolności - Stary Sącz) 

W programie: zwiedzanie dwóch kościółków. 

 

3) do Cyganowic i Woli Kroguleckiej - 26 listopada 2021 (piątek) 

Wyjazd autobusem MPK nr 11 z ul. Kazimierza Wielkiego o godz. 7.55 - można wsiąść na trasie (Kapliczka Szwedzka, Aleje, 

Dworzec MPK  - o godz. 8.04 i daje do St. Sącza) 

W programie: przejście piesze Popowice, Kamienne, źródło Anny, Wdżary i wyjście na platformę widokową w Woli 

Kroguleckiej, ognisko (prowiant we własnym zakresie), zejście przez Facimiech do Barcic, odjazd autobusu MPK do 

Nowego Sącza o 12.45 

 

4) do Starego Sącza  - „Stary Sącz jakiego nie znacie”- 30 listopada 2021 (wtorek) - prowadzenie wycieczki: pan 

Jacek Tokarski i pani Zofia Pychyrek. 

Wyjazd autobusem MPK nr 24 z ul. Kazimierza Wielkiego o godz. 8.15- można wsiąść na trasie (Kapliczka Szwedzka, Aleje, 

Dworzec MPK  - o godz. 8.24 i daje do St. Sącza) 

W programie: Ołtarz Papieski, źródło św. Kingi, centrum miasta z dwoma kościołami, przerwa na kawę w „Marysieńce” i 

wspólne wyjście na Górę Parkową (420 m. n.p.m.), zwiedzanie, ognisko (prowiant we własnym zakresie).  Powrót na ok. 

godz. 15.00 do Nowego Sącza. 

 

Informacje dla uczestników wycieczek: 

Koszty przejazdu i środków ochrony osobistej (płyn odkażający, maseczka) we własnym zakresie. Obowiązkowo maseczka 

w autobusie, środek odkażający, zachowanie odstępu na trasie. W wycieczkach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe 

(bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej), które  w ciągu ostatnich 14 dni nie miały 

kontaktu z osobą u której rozpoznano zachorowanie na koronawirusa lub osobą będącą na kwarantannie. Każdy z 

uczestników wycieczki musi u przewodnika wypełnić odpowiednie oświadczenie. 


