
Informacja o wykładach i zajęciach grupowych w Sądeckim UTW: 

1) Zapraszamy na najbliższy wykład, który odbędzie się w dniu 21 kwietnia, godz. 11.00 – sala im. 

Sichrawy w MCK SOKÓŁ. 

Wykład pt. „Aktywność. Równowaga ciała, ducha i umysłu” poprowadzi pan Wojciech 

Molendowicz - redaktor naczelny DTS, dziennikarz, publicysta. Wykład odbędzie się w ramach 

projektu Aktywni Sądeccy Seniorzy Razem. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

2) Instytut Zdrowia PWSZ w NS organizuje dla słuchaczy SUTW kolejną grupę zajęć „Opieka nad 

osobą niesamodzielną”. 

Zajęcia w formie jednorazowego spotkania odbędą się 29 kwietnia (piątek) – godz.  15.15-19.15  w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, Instytut Zdrowia – 

budynek G, sala nr 1. 

Zakres tematyczny zajęć warsztatowych „Opieka nad osobą niesamodzielną”:  

 Zapewnienie wygody osobie niesamodzielnej (przygotowanie łóżka dla potrzeb osoby 

niesamodzielnej, techniki zmiany pozycji ciała, techniki zmiany bielizny pościelowej  i 

osobistej).   

 Pielęgnacja skóry (zmiana wkładu chłonnego, umycie głowy, zapobieganie powikłaniom 

wynikającym z unieruchomienia).  

 Wykonanie pomiarów (pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar saturacji, pomiar glikemii). 

 Jak dobrze przechowywać i prawidłowo zażywać leki. 

Zapisy odbywają się w sekretariacie SUTW – można zgłaszać się osobiście, telefonicznie bądź 

mailowo. Naprawdę warto skorzystać z zaproponowanej oferty - zajęcia są w małej grupie, dają 

możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać nie tylko opiekując 

się osobą schorowaną. 

 

3) Najbliższe spotkanie Klubu Filmowego odbędzie się we wtorek 19 kwietnia; godz. 12.15  - kino 

SOKÓŁ.  

Obejrzą Państwo francuski film dokumentalny „Duch śniegów” w reż Marie Amiguet i  Vincenta 

Muniera.  Film zdobył w tym roku  Cezara - nagrodę Francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej 

w kategorii najlepszy film dokumentalny. 

Prowadzenie: Filip Nowak. Przypominamy o  podpisaniu listy obecności. Bilety będą do nabycia w 

cenie ok. 10 zł. w kasie kina SOKÓŁ. 

 

4) 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.  

 

5) 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. 

Od Wielkiego Czwartku  (14 kwietnia) obowiązuje przerwa wielkanocna w zajęciach dla 

słuchaczy i w działaniu sekretariatu SUTW. Od wtorku 19 kwietnia  wracamy do pracy, a 

Państwa zajęcia odbywają się normalnie, zgodnie z harmonogramem. 

 

http://www.sutw.pl/


 

6) Zapraszamy do zapisów na  Warsztaty tematyczne "EKO to LOGICZNE" - 1 grupa dla 
maksymalnie 10 osób, zajęcia poprowadzi pan Grzegorz Tabasz. 
 
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in.:  
- jak na stan środowiska oddziałują podstawowe czynności życia codziennego, 
- jakie są przyczyny degradacji środowiska oraz ich wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne człowieka, 
- jak odpowiedzialnie korzystać z zasobów przyrody, 
- jak i po co segregować odpady. 
 
Zajęcia będą mieć charakter teoretyczny (2 spotkania po 1,5 h  na salce koło sekretariatu SUTW) oraz  
praktyczny - w terenie ( 3 spotkania na terenie Nowego Sącza oraz Rytro - 

 spotkanie - 22.04.2022 r. [piątek] - stacjonarne na sali w SUTW -  czas trwania 1,5 godz.  - godz. 
9.00 - 10.30 

 spotkanie - 29.04.2022 r. [piątek] - stacjonarne na sali w SUTW - czas trwania 1,5 godz.  - godz. 
9.00 - 10.30 

 spotkanie - 13.05.2022 r. [piątek] - Park Strzelecki - czas trwania 3 godz.,  godz. 9.00 - 12.00 
 spotkanie - 20.05.2022 r. [piątek] - Lasek Falkowski- czas trwania 3 godz., godz. 9.00-12.00  
 spotkanie - 28.05.2022 r. [sobota] - zajęcia w Rytrze w godz. 9.00-15.00.  

Zajęcia są organizowane w ramach projektu Aktywni Sądeccy Seniorzy Razem - projekt jest 

realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

Zapisy w sekretariacie SUTW - można zapisać się  mailowo lub telefonicznie- należy jednak podejść do 

biura SUTW w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej . Obowiązek ten musi być dopełniony 

przed 1. spotkaniem. 

 

 

7) Polskie Towarzystwo Tatrzańskie organizuje wycieczkę do Lipnicy Murowanej w niedzielę 

10 kwietnia 2022 r. (Niedziela Palmowa) - wyjazd godz. 7:30 z ul. Morawskiego. 

Koszt: 15 zł - dzieci; 25 zł - młodzież;  30 zł -  dorośli. Kwota obejmuje: przejazd, ubezpieczenie NW, 

obsługę przewodnika 

Zapisy telefoniczne w biurze WAKACYJNY RAJ (ul. Sobieskiego 14a/2 /wejście od ul. Wałowej 

vis a vis kantoru Borys/, 33-300 Nowy Sącz) - 513-017-830; preferowana jest płatność 

przelewem. 

 

W programie: 

 Przejazd na trasie: Nowy Sącz – Jurków – Lipnica Murowana – Nowy Sącz 

 Msza św. – godz. 9.00 

 Zwiedzanie kościoła św. Leonarda (zabytek na liście UNESCO ) - dobrowolna opłata 

 Przejście górskie na trasie:  Lipnica Murowana - Dolina Piekarskiego Potoku – Piekarska Góra 

(515 m) - Śpilówka (516 m) - Iwkowa 

 Przyjazd do Nowego Sącza około 16.00 

Czas przejścia górskiego ok. 3 godz. 

Długość trasy ok. 10 km 

Przewyższenie ok. 300 m 

Uwagi: Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu wycieczek PTT 

Uczestnicy wyjazdu proszeni są o zabranie odzieży i obuwia dostosowanego do wędrówki górskiej 



8) Sądecki UTW proponuje zorganizowanie, wraz z biurem podróży Maxim, odpłatnej wycieczki do  

Ojcowskiego Parku Narodowego- planowany termin 14 czerwca 2022 r. Cena: 160 zł/os. 

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału do Sekretariatu SUTW. Dopiero po zebraniu się odpowiedniej 

liczby chętnych zostaną otwarte zapisy i zbieranie opłat (bezpośrednio w biurze podróży Maxim). 

 

 


