
Informacje i ogłoszenia w dniu 28 kwietnia br. o wykładach i zajęciach grupowych w SUTW: 

1) Zapraszamy na najbliższe wykłady: 

 12 maja, godz. 11.00 – sala im. Lipińskiego w MCK SOKÓŁ; Wykład pt . "Jakie sprawy załatwisz w 

kancelarii notarialnej bez konieczności udawania się do sądu?" poprowadzi pani Jadwiga Krupa, 

notariusz, w ramach projektu Krajowej Izby Notarialnej dla UTW.  

 Przekażemy Państwu, w tym dniu harmonogram wykładów do końca roku akademickiego. 

 19 maja, godz. 11.00 - sala im. Sichrawy w MCK SOKÓŁ; Wykład pt. "Jak odnaleźć chęć do 

działania- kilka słów o motywacji" poprowadzi pani Patrycja Zielińska, psycholog, WSB- NLU. 

Wykład odbędzie się w ramach projektu Zdrowy i aktywny Sądecki Senior. 

Po wykładzie, w dniu 19 maja, zapraszamy w uzgodnieniu z panem Starostą Nowosądeckim 

Markiem Kwiatkowskim na Seminarium „Srebrne Sądeckie”, którego współorganizatorem jest 

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.  Seminarium rozpocznie się o godz. 12.30 w Sali Obrad 

Rady Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33.Tematyka Seminarium -  działania na rzecz 

osób starszych oraz rozwój polityki senioralnej na Ziemi Sądeckiej.  

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.  Zapraszamy szczególnie naszych słuchaczy 

z gmin powiatu nowosądeckiego. 

2) Najbliższe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego dla seniorów odbędzie się we wtorek - 10 maja, 
godz.12.15. w kinie SOKÓŁ. Obejrzą Państwo film: "Szalony świat Louisa Waina", reż. Will Sharpe. Bilety w 
cenie ok. 10 zł do kupienia w kasie kina.  Spotkanie poprowadzi pan Filip Nowak. Przypominamy o 
podpisaniu listy obecności. 
 
3) Instytut Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu organizuje dla słuchaczy Sądeckiego UTW warsztaty: „pierwsza 
pomoc” oraz „ opieka nad osobą niesamodzielną”  
Zajęcia dla każdej z grup mają charakter jednorazowego spotkania – trwającego ok. 4 godziny zegarowe. 
W trakcie warsztatów obowiązuje wygodny, niekrepujący strój; podczas zajęć będą przerwy. 
Posiłek we własnym zakresie, na terenie Instytutu Zdrowia nie ma możliwości zakupu jedzenia. 
 
Zakres tematyczny zajęć warsztatowych „Pierwsza pomoc”:  

1. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy.  

2. Ocena stanu poszkodowanego. 

3. Właściwe wezwanie pomocy. 

4. Postępowanie z poszkodowanym przytomnym.  

5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. 

6. Resuscytacja krążeniowo oddechowa.  

7. Zasady wykorzystania AED.  

Udzielanie pomocy w różnych zagrożeniach np.: zadławienie, ciało obce w drogach oddechowych, 
omdlenie, drgawki, podejrzenie udaru mózgu, ból w klatce piersiowej, cukrzyca (hipoglikemia i 
hiperglikemia), oparzenie, zranienie, złamanie i inne 
 
Terminy zajęć (spotkania mają charakter jednorazowy):  

 grupa 1: 13 maja 2022 r. (piątek), 8.00-11.45, 

 grupa 2: 16 maja 2022 (poniedziałek); 8.00-11.45 

 grupa 3: 16 maja 2022 (poniedziałek); 12.00-15.45 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, Instytut Zdrowia – budynek G, 

sala nr 1.3 

Zakres tematyczny zajęć warsztatowych „Opieka nad osobą niesamodzielną”:  

1. Zapewnienie wygody osobie niesamodzielnej (przygotowanie łóżka dla potrzeb osoby 

niesamodzielnej, techniki zmiany pozycji ciała, techniki zmiany bielizny pościelowej  

i osobistej).   

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

wynikającym z unieruchomienia).  

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

4. Jak dobrze przechowywać i prawidłowo zażywać leki. 

Terminy zajęć (spotkania mają charakter jednorazowy):  

 grupa 1: 13 maja 2022 r. (piątek); godz. 8.30-12.30, 

 grupa 2: 18 maja 2022 r. (środa); godz. 8.30 -12.30, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, Instytut Zdrowia – budynek G, 
sala nr 1.1  
Zapisy na wskazane powyżej grupy zajęciowe odbywa się w sekretariacie SUTW – można zgłaszać się 
osobiście, telefonicznie bądź mailowo. 
 
4) Wycieczki edukacyjne 

A) Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego nie odbędzie się ze względu na małą liczbę chętnych. 

B) Sądecki UTW  proponuje zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Krakowa. W programie: Galeria 
Sztuki Polskiej XIX w.; Sukiennice oraz  Muzeum  w podziemiach Krakowskiego Rynku. Organizatorką 
wyjazdu z ramienia SUTW jest pani Halina Hejmej. 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. Prosimy o wpisywanie się na wstępną listę 
chętnych po wykładzie lub  w sekretariacie: 

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 

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)  Sekretariat SUTW  

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. 

http://www.sutw.pl/


2 maja (poniedziałek) ze względu na długi majowy weekend wszystkie zajęcia SUTW są odwołane. W tym 

dniu nieczynny będzie także sekretariat SUTW. 

6) Zaproszenia: 
 

A) Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zaprasza na uroczystą premierę filmu dokumentalnego 
pt.: NIESPOKOJNY DUCH JÓZEFA PITONIA w reż. Aleksandry Klawy, która odbędzie się 8 maja 
(niedziela), o godz. 17:00 w Kinie SOKÓŁ. 

Premierze filmu towarzyszy promocja książki MOJA DZIEDZINA oraz zbioru opowiadań KU JESIYNI 
autorstwa Józefa Pitonia, z którym odbędzie się spotkanie po seansie filmu. W dyskusji będzie uczestniczyć 
również reżyserka Aleksandra Klawa oraz etnolog Bartłomiej Koszarek. Józef Pitoń to wybitna postać 
Podhala. Urodzony w Kościelisku propagator folkloru góralskiego, wybitna postać Podhala. Laureat 
Nagrody Kolberga w 2004 roku. Uznawany jest za jednego z najlepszych gawędziarzy podhalańskich. 
Miejscówki w cenie 2 zł do nabycia w kasie MCK SOKÓŁ, tel. 18 44-82-600, on-line: kino-sokol.pl, 
mcksokol.pl. 
 

B) Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu zaprasza na wydarzenia 

organizowane w ramach  XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek:  „Biblioteka – świat w jednym 

miejscu” od 9 do 13 maja br. 

- spotkanie z Jędrzejem Pasierskim, autorem kryminałów i thrillerów  
 9 maja br. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Sali Reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w 
nowosądeckim Ratuszu, a moderował je będzie Krzysztof Witowski. 
- spotkanie autorskie z Magdą Umer – mistrzynią piosenki literackiej, dziennikarką, reżyserką, 

scenarzystką, aktorką, autorką recitali 

 10 maja br. (wtorek) o godz. 17:00 w Sali Reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w 

nowosądeckim Ratuszu 

- wernisaż wystawy „W czasie” autorstwa Małgorzaty Kossakowskiej – sądeckiej artystki, kobiety 
wielu talentów. 
Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się 11.05.2022 (środa) o godz. 17:00 w zabytkowych piwnicach 
Biblioteki Głównej. Ekspozycję można oglądać do 11.06.2022 r. w godzinach otwarcia biblioteki. 
- koncert poezji śpiewanej „ŚMIESZAŁKI czyli piosenki żartobliwe i żarłoczne” w wykonaniu Jacka 
Mazaneca, 
12 maja br. (czwartek) o godz. 17.00. w zabytkowych piwnicach Biblioteki Głównej 
-  spotkanie autorskie z Marcinem Korczykiem, autorem bloga Pan Tabletka, autorem książki 
„Zdrownik”, czyli podróż do świata ziół i tradycyjnych receptur w nowoczesnym ujęciu.  
13 maja br. (piątek) o godz. 17:00 w Sali Reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w 
nowosądeckim Ratuszu. 
UWAGA! Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Obowiązują bezpłatne bilety wstępu, dostępne w 
wypożyczalni Biblioteki Głównej przy ul. Franciszkańskiej 11. Rezerwacja biletów oraz szczegółowe 
informacje: 
tel. 18 443-87-52 wewn. 29 
e-mail: promocja@sbp.nowysacz.pl   
 

mailto:promocja@sbp.nowysacz.pl

