
Informacja o  wykładach i zajęciach grupowych w Sądeckim UTW: 
 
Najbliższe wykłady (obowiązuje reżim sanitarny tj. maseczki, dezynfekcja rąk, zajmowanie co drugiego miejsca na sali, lista obecności jest obowiązkowa): 

 26 sierpnia  - dr Joanna Chłopicka - wykład na temat prozdrowotnych i przeciwzapalnych właściwości produktów żywieniowych oraz jak wzmocnić odporność,  
godz. 11.00. sala im. Sichrawy MCK SOKÓŁ (na salę może wejść maksymalnie 75 osób) 

 9 września - prof. Andrzej Szarek - Rzeźba, rysunek, happening, plakat -twórczość i inspiracja artysty, godz. 11.00. sala im. Sichrawy MCK SOKÓŁ (na salę może wejść 
maksymalnie 75 osób); 

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

Najbliższe spotkania dyskusyjnego klubu filmowego: 

 6 lipca; godz. 12.15, Kino SOKÓŁ - film „Minari” (2020); reż.Lee Isaac Chung. Prowadzenie: Filip Nowak ; bilety do zakupienia w kasie kina SOKÓŁ. Cena: 
10 zł 
MINARI - dramat filmowy; nagrodzony m.in. Złotym Globem i nominowany do Oscara. 
Rodzina Yi przenosi się z Kalifornii do Arkansas, by założyć farmę. Pomaga im ekscentryczna babka, Soon-ja, która zaczyna sadzić koreańską roślinę, 
tytułowe minari (opis ze strony https://pl.wikipedia.org/) 

 17 sierpnia; godz. 12.15, Kino SOKÓŁ - film w uzgodnieniu, Prowadzenie: Filip Nowak 
******************************************************************************************************************************************** 
Wycieczki/ spacery edukacyjne: 
Zapraszamy na wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem Jackiem Tokarskim (kontakt: 790-387-586): 
1) trochę Doliną Popradu -  29 czerwca 2021 r. (wtorek) 
Wyjazd autobusem MPK nr 24 o godz. 8.17 przystanek koło Kapliczki Szwedzkiej w stronę Starego Sącza  
Można wsiąść na trasie, autobus jedzie: Alejami Wolności Al. Batorego, przez Dworzec MPK, Zieloną, Węgierską 
W programie: przejście wzdłuż Popradu, obserwacje terenów Bobrów i erozji rzecznej, następnie przez „Zimny Jar” wyjście na szczyt usuwiska, panorama. przejście do 
Żeleźnikowej Wielkiej, zwiedzanie Izby Regionalnej, powrót na godz. 15.00. Trasa ok. 9. km. z tego ok. 70% przez las, różnica wzniesień 90 m. 
 
2) do Cieniawy  6 lipca 2021 r. (wtorek) 
Wyjazd autobusem MDA (dawny PKS) ze stanowiska 12  o  godz. 8.05. 
Bilety u kierowcy. W programie: zwiedzanie kościółka św. Franciszka, poznanie ciekawej historii wsi, oglądanie panoramy, przejście piesze przez las - ok. 5. km. na 
przystanek WPK. Różnica wzniesień ok. 80 m w dół. Powrót około godz. 15.00 
 
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. 
INFORMACJE o kolejnych wycieczkach będą się ukazywać na stronie internetowej www.sutw.pl , tablicy ogłoszeń w biurze SUTW oraz będą przesyłane miailowo 
słuchaczom, zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z panem Jackiem. 
******************************************************************************************************************************** 
 

https://pl.wikipedia.org/
http://www.sutw.pl/


Sekretariat SUTW jest czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 -13.00.  Tel. 18-443-57-08; mail: sekretariat@sutw.pl; strona internetowa: 
www.sutw.pl 
UWAGA! W piątek 25 czerwca sekretariat jest nieczynny dla interesantów (dzień wewnętrzny) 

rodzaj zajęć termin liczba spotkań prowadzący miejsce  

trening pamięci 
gr 1. 
 

12 lipca 2021 (I spotkanie); 
zajęcia 2 x w tygodniu;  
poniedziałki - godz. 12.00 - 13.30 
środy - godz. 12.00 - 13.30 

15 spotkań Anna Czyżycka sala 2.07 
Nowa siedziba TEB Edukacja - Rynek 
16, 33-300 Nowy Sącz ( wejście od 
ul. Romanowskiego) 

zapisy/ rezerwacja miejsc/ 
telefoniczne 

w dniu 28 czerwca 
(poniedziałek). 

godz. 9.00-13.00 
tylko pod nr telefonu 

stacjonarnego:  
18-443-57-08 

 
Telefon obsługuje jeden 
pracownik - prosimy o 

cierpliwość i zrozumienie. 
 

obowiązują zapisy 
dwuetapowe (więcej 

informacji pod tabelą) 
 
 

trening pamięci 
gr 2. 
 

12 lipca 2021 (I spotkanie); 
zajęcia 2 x w tygodniu;  
poniedziałki - godz. 13.45-15.15 
środy - godz. 13.45-15.15 

15 spotkań Anna Czyżycka sala 2.07 
Nowa siedziba TEB Edukacja - Rynek 
16, 33-300 Nowy Sącz ( wejście od 
ul. Romanowskiego) 

trening kreatywności 
 

12 lipca 2021 (I spotkanie); 
zajęcia 1 x w tygodniu;  
poniedziałki - godz. 15.30 - 17.00 

6 spotkań Anna Czyżycka sala 2.11 
Nowa siedziba TEB Edukacja - Rynek 
16, 33-300 Nowy Sącz ( wejście od 
ul. Romanowskiego) 

warsztaty 
psychologiczne „Stres i 
techniki radzenia sobie 
z nim” gr 1 

7 lipca 2021 (I spotkanie); 
zajęcia 2 x w tygodniu;  
środy - godz. 9.00-10.30 
czwartki - godz. 9.00-10.30 

8 spotkań Małgorzata Serafin sala 2.11 
Nowa siedziba TEB Edukacja - Rynek 
16, 33-300 Nowy Sącz ( wejście od 
ul. Romanowskiego) 

warsztaty 
psychologiczne „Stres i 
techniki radzenia sobie 
z nim” gr 2 

7 lipca 2021 (I spotkanie); 
zajęcia 2 x w tygodniu;  
środy - godz. 11.00-12.30 
czwartki - godz. 11.00-12.30 

8 spotkań Małgorzata Serafin sala 2.11 
Nowa siedziba TEB Edukacja - Rynek 
16, 33-300 Nowy Sącz ( wejście od 
ul. Romanowskiego) 

warsztaty 
psychologiczne 
„Warsztat skutecznej 
komunikacji” 

6 lipca 2021 (I spotkanie); 
zajęcia 2 x w tygodniu;  
wtorki - godz. 9.00-10.30 
piątki  - godz. 9.00-10.30 

8 spotkań Małgorzata Serafin sala 2.11 
Nowa siedziba TEB Edukacja - Rynek 
16, 33-300 Nowy Sącz ( wejście od 
ul. Romanowskiego) 

ZAPISY DWUETAPOWE:  rozmowa telefoniczna i dopełnienie formalności w biurze po ustaleniu terminu!. 
ETAP 1:Rezerwacja miejsca telefonicznie pod nr telefonu stacjonarnego 18-443-57-08 (nie można zgłaszać się mailowo) w określonym dniu i godzinach dostępności 
sekretariatu (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). 
ETAP 2: Dopełnienie formalności - przyjście do biura SUTW na ustalony  podczas rozmowy telefonicznej termin oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej. 
 
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/

