
Informacja o wykładach i zajęciach grupowych w Sądeckim UTW: 
 

Zapraszamy na najbliższy wykład, który odbędzie się w dniu 17 marca, godz. 11.00 – sala im. Sichrawy 

MCK SOKÓŁ. 

Temat wykładu to „Komunikacja w budowaniu relacji dziadków z wnukami” poprowadzi dr Joanna 

Jachimowicz, adiunkt w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 

Sączu. 

Wykład odbędzie się w ramach projektu Zdrowy i aktywny Sądecki Senior, który jest realizowany ze 

środków finansowych Województwa Małopolskiego. 

 

 

Można jeszcze zapisać się na zajęcia aktywności ruchowej na sali w ramach projektu Zdrowy i 

aktywny Sądecki Senior. Prosimy, aby w pierwszej kolejności zgłaszały się osoby, które nie zapisały 

się jeszcze na żadne zajęcia ruchowe. 

 

rodzaj zajęć termin Liczba 

spotkań 

prowadzący Miejsce 

Zajęcia aktywności 

ruchowej na sali gr. 2 

od 21 marca 

zajęcia 2 x w tygodniu 

poniedziałki i środy 

godz. 11.00-12:00 

 

20 
Marek Grzegorz Wrona, 

Aleksandra Chowaniec 

Klub Fitness for Life, 

CH Europa 2 Plaza 

ul. Nawojowska 1 

Zajęcia aktywności 

ruchowej na sali gr. 4 

od 22 marca 

zajęcia 2 x w tygodniu 

wtorki i piątki 

godz. 11.00-12.00 

 

20 
Marek Grzegorz Wrona, 

Aleksandra Chowaniec 

Klub Fitness for Life, 

CH Europa 2 Plaza 

ul. Nawojowska 1 

 

Przypominamy osobom zapisanym na zajęcia na basenie oraz na gimnastykę  o konieczności dopełnienia 

zapisu poprzez wypełnienie dokumentacji projektowej w sekretariacie SUTW. Zajęcia są organizowane 

w ramach projektów i dokumentacja o której mowa jest wymagana przez Województwo Małopolskie. Brak 

dopełnienia dokumentacji jest równoznaczny z brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach pomimo 

telefonicznej rezerwacji miejsca. 

Uprzejmie prosimy o jak najszybsze dopełnienie formalności. 

  

Dzięki uprzejmości Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu dla słuchaczy Sądeckiego UTW będą 

zorganizowane warsztaty: „pierwsza pomoc” dla 4 grup po 6 osób oraz „opieka nad osobą niesamodzielną” 

również dla 4 grup po 6 osób. 

 

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 

 

Termin zajęć: gr 1: 18 marca 2022 r. (przyszły piątek), 8.00-11.45, Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, Instytut Zdrowia – budynek G, sala nr 1.3  (uwaga! na 

zajęcia zostały jeszcze 2 wolne miejsca!) 

 

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. 

 

Termin spotkania grupy 1:  25 marca 2022 r. (piątek) – 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. 

 

Uwaga! Rekrutacja na pozostałe grupy warsztatów będzie prowadzona w terminach późniejszych 

(kwiecień -maj). 

 

 

Termin marcowego spotkania Klubu Filmowego jest wciąż w ustaleniu  i zostanie podany w 

najbliższych dniach – strona internetowa, mailing oraz na najbliższym wykładzie w dniu 17 marca. 

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

ok. 10 zł. w kasie kina SOKÓŁ. 

 

 

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 

 

 

Instytut Pedagogiczny PWSZ nie ustalił terminów zajęć dla słuchaczy SUTW z rzeźby,  z arteterapii, i z 

grafiki – dlatego nie prowadzimy jeszcze zapisów na te rodzaje warsztatów. Wszystkich zainteresowanych 

prosimy o cierpliwość.   

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

