
Informacja o  wykładach i zajęciach grupowych w Sądeckim UTW: 
 
Najbliższy wykłady (obowiązuje reżim sanitarny tj. maseczki, dezynfekcja rąk, podpisanie listy obecności jest obowiązkowe):18 listopada 2021 - „Bogactwo strojów 
regionalnych w Małopolsce”  poprowadzi etnolog Maria Brylak Załuska, godz. 11.00. sala im. R. Sichrawy, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 
******************************************************************************************************************************************* 
Zapraszamy do zapisów na zajęcia języka esperanto - gr. początkująca. Zajęcia co czwartek, godz. 9.15-10.45 w Miejskim Ośrodku Kultury, al. Wolności 23, zajęcia prowadzi 
pani Maria Korzybska i pani Jolanta Kieres. Zapraszamy. Zapisy w sekretariacie SUTW, można zapisywać się telefonicznie. 
*******************************************************************************************************************************  
12 listopada (piątek) sekretariat SUTW jest nieczynny. 
******************************************************************************************************************************************* 
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 
******************************************************************************************************************************************** 
Wycieczki/ spacery edukacyjne z przewodnikiem Jackiem Tokarskim (kontakt i informacje szczegółowe co do programu wycieczek u Pana Jacka : 790-387-586): 
1) do Mystkowa - 5 listopada 2021 r. (piątek) 
Wyjazd autobusem nr 14 z Dworca MPK st.2  o godz. 9.15. (można wsiąść na trasie przejazdu autobusu - Aleje Batorego, Al. Wolności, Długosza, Lwowska). 
W programie: przejście z kijami nordic walking ok. 6 km. w lesistym terenie, pagórkowatym. 
 
2) do Cieniawy -  9 listopada 2021 r. (wtorek) 
Wyjazd busem z dworca RDK - Aleje Wolności - stanowisko nr 15, godz.8.05. Bilet u kierowcy ok. 5 zł. Bus jedzie ul. Lwowską - można wsiąść na trasie. 
W programie: Przejście piesze przez Działek na punkt widokowy. 80 m przewyższenia, reszta trasy już tylko w dół. W planie także zwiedzanie kościoła parafialnego, 
odpoczynek, przejście na pętlę autobusu MPK nr 15 (e-bilety) i droga powrotna do Nowego Sącza 
Całość trasy ok. 10 km. 
 
3) do  Czarnego Potoku, gm. Łącko- 16 listopada 2021 r. (wtorek) 
Wyjazd autobusem nr 33 z Dworca MPK o godz. 9.00 (e-bilet) 
W programie: Wyjście na Szczereż, 110 m przewyższenie zwiedzanie kapliczka św. Jakuba, wspaniała panorama, Zejście do Czarnego Potoku, zwiedzanie - źródełko Maryjne 
- ośrodek integracyjny, odpoczynek, przedszkole sióstr Służebniczek, zabytkowy kościół. 
Całość trasy około 11 km. 
 
4) 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. 
 
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. 
******************************************************************************************************************************** 
Informacja o ubezpieczeniu grupowym słuchaczy Sądeckiiego UTW na rok akademicki 2021/22  została przesłana na Państwa adresy mailowe. Osoby nieposiadające 
skrzynek mailowych są proszone o podejście do sekretariatu i odbiór  informacji o ubezpieczeniu.  
********************************************************************************************************************************** 
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 
********************************************************************************************************************************** 
Zapisy na zajęcia języków obcych - PWSZ 

rodzaj zajęć termin prowadzący miejsce  

JĘZYK ANGIELSKI 
początkujący gr. 1 

 

od 15 listopada 
zajęcia 1 x w tygodniu; 

co poniedziałek, godz.12.30-13.30 

Iwona Krajewska, 
Aleksandra Rosiak 

sala 104 
Instytut Języków Obcych PWSZ 

ul. Kochanowskiego 44, Nowy Sącz 
 

Liczba grup została ustalona na podstawie 
zgłoszeń osób zainteresowanych. 

 
Prosimy o zgłoszenia do konkretnych grup 

telefonicznie  
w dniu 5 listopada (piątek). 

godz. 9.00-13.00 
tylko pod nr telefonu:  

18-443-57-08 
 

Telefon obsługuje jeden pracownik - 
prosimy o cierpliwość i zrozumienie. 

Nie ma potrzeby przychodzenia do biura 
SUTW 

 

JĘZYK ANGIELSKI 
początkujący gr. 2 

 

od 16 listopada 
zajęcia 1 x w tygodniu; 

co wtorek, godz.13.30-14.30 
Adrian Nowak 

sala 211 
Instytut Języków Obcych PWSZ 

ul. Kochanowskiego 44, Nowy Sącz 

JĘZYK ANGIELSKI 
średnio 

zaawansowany gr. 1 

od 15 listopada 
zajęcia 1 x w tygodniu; 

co poniedziałek, godz.12.30-13.30 

Wiktoria Basta, 
Klaudia Ślazyk 

sala 205 
Instytut Języków Obcych PWSZ 

ul. Kochanowskiego 44, Nowy Sącz 

JĘZYK ANGIELSKI 
średnio 

zaawansowany gr. 2 

od 15 listopada 
zajęcia 1 x w tygodniu; 

co poniedziałek, godz.12.30-13.30 

Dominika Drzał, 
Rafał Kalisz 

sala 206 
Instytut Języków Obcych PWSZ 

ul. Kochanowskiego 44, Nowy Sącz 

JĘZYK NIEMIECKI 
początkujący 

od 15 listopada 
zajęcia 1 x w tygodniu; 

co poniedziałek, godz.12.00-13.00 

Maria Bartusiak, 
Justyna Łęczycka 

sala 108 
Instytut Języków Obcych PWSZ 

ul. Kochanowskiego 44, Nowy Sącz 

JĘZYK ROSYJSKI 
początkujący 

 

od 17 listopada; 
zajęcia 1 x w tygodniu; 

co środę, godz.14.30-15.30 
Joanna Migacz 

sala 106 
Instytut Języków Obcych PWSZ 

ul. Kochanowskiego 44, Nowy Sącz 

 
Zajęcia są prowadzone przez Studentów Instytutu Języków Obcych i są planowane do końca maja 2022 (z wyłączeniem okresów świątecznych i sesji studentów). 
Terminy zajęć w II semestrze mogą ulec zmianie ze względu na nowe harmonogramy pracy PWSZ.  
Uwaga! W materiały na zajęcia uczestnicy zaopatrują się na własny koszt.  
 
NA ZAJĘCIA MOGĄ ZAPISAĆ SIĘ OSOBY, KTÓRE SĄ SŁUCHACZAMI SĄDECKIEGO UTW i OPŁACIŁY SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ NA ROK 2020/21. NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZUJE 
REŻIM SANITARNY DO KTÓREGO BEZWGLĘDNIE NALEŻY SIĘ STOSOWAĆ.   

mailto:sekretariat@sutw.pl
http://www.sutw.pl/

