
Informacja o  wykładach i zajęciach grupowych w Sądeckim UTW: 
Przy podpisaniu listy obecności otrzymali Państwo harmonogram wykładów SUTW do 12 maja. Prosimy o zapoznanie się z nim. 
Wszystkie informacje (data, miejsce, godzina, temat etc.) są wskazane w tabeli. Kolejne terminy zostaną podane w maju. 
******************************************************************************************************************************* 
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 
******************************************************************************************************************************** 
Przypominamy, że od 28 lutego są wznowione zajęcia języków obcych w Instytucie Języków Obcych PWSZ. Uczestnicy zostali poinformowani 
sms-ami o nowych terminach. Harmonogram został przesłany także drogą mailową, można go znaleźć również na naszej stronie internetowej. W 
razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem SUTW. 
******************************************************************************************************************************* 
Wznawiamy także spotkania dyskusyjnego klubu filmowego. Termin marcowego spotkania jest w ustaleniu – podamy go na 
najbliższych wykładach. Prowadzenie: Filip Nowak. Przypominamy o  podpisaniu listy obecności. Bilety będą do nabycia w cenie ok. 10 zł. w 
kasie kina SOKÓŁ. 
******************************************************************************************************************************** 
Na drugiej stronie znajdują się informacje szczegółowe dotyczące zapisów na zajęcia ruchowe – tak jak w ubiegłym semestrze obowiązują 
zapisy dwuetapowe (najpierw rozmowa telefoniczna, potem uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w terminie uzgodnionym z osobą 
przyjmującą zgłoszenie). Prosimy o zapoznanie się z informacjami w tabeli. 
 
Można wybrać tylko jeden rodzaj zajęć: gimnastykę na sali lub zajęcia na basenie. 
 
Prosimy o stosowanie się do zasad zapisów: zgłoszenia w innym terminie niż ten wyznaczony (tj. od poniedziałku 7 marca) i w inny sposób niż 
określony (mailowo, sms-owo itp…) nie będą przyjmowane. Telefon obsługuje jeden pracownik - prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Nie ma 
potrzeby przychodzenia do biura SUTW. 
******************************************************************************************************************************** 
W dniu 4 marca sekretariat jest nieczynny dla interesantów – jest to dzień wewnętrzy pracy na przygotowanie dokumentów projektowych 
związanych z rekrutacją. 
******************************************************************************************************************************** 
W najbliższym czasie planowane jest stworzenie nowych grup zajęciowych: 

 W ramach współpracy z Instytutem Pedagogicznym PWSZ:  zajęcia z rzeźby, zajęcia z arteterapii, i zajęcia z grafiki  

 W ramach realizowanych przez SUTW projektów: zajęcia z ekologii, zajęcia z nowych technologii, warsztaty psychologiczne. 

Informacje szczegółowe na ten temat zostaną podane na kolejnych wykładach. W miarę możliwości organizacyjnych i otrzymanych 

dofinansowań będą otwierane kolejne grupy. 

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

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


Zapisy na zajęcia aktywności ruchowej realizowane w ramach projektów „Zdrowy i Aktywny Sądecki Senior” oraz „Aktywni Sądeccy Seniorzy 
Razem”: 

rodzaj zajęć termin Liczba 
spotkań 

prowadzący Miejsce  

Zajęcia aktywności 
ruchowej na sali gr. 1 

od 21 marca 
zajęcia 2 x w tygodniu 

poniedziałki i środy 
godz. 9:30-10:30 

 

20 
Marek Grzegorz Wrona, 
Aleksandra Chowaniec 

Klub Fitness for Life, 
CH Europa 2 Plaza 
ul. Nawojowska 1 

 
 

zapisy/ rezerwacja miejsc/ 
telefoniczne 

w dniu 7 marca 
godz. 8.00- 14.00 

tylko pod nr telefonu: 
18-443-57-08 

 
Telefon obsługuje jeden 
pracownik - prosimy o 

cierpliwość i zrozumienie. 
 
 

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 

GRUPA SPORTOWA 
(brak możliwości 

dopisania się) 
Zajęcia aktywności 

ruchowej na sali gr. 3 

od 22 marca 
zajęcia 2 x w tygodniu 

wtorki i piątki 
godz. 9:30-10:30 

 

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 

Aqua aerobik 

od 21 marca 
zajęcia 1 x w 

tygodniu; 
co poniedziałek godz. 

9.45-10.45 
 

12 Tomasz Machaj 

Basen MOSIR  
ul. Nadbrzeżna 34 
(wejście dla seniorów z 
Nowego Sącza z 
Nowosądecką Kartą Seniora, 
dla osób z powiatu 
wejściówki zostaną opłacone 
w ramach projektu) 

NA ZAJĘCIA MOGĄ ZAPISAĆ SIĘ OSOBY, KTÓRE SĄ SŁUCHACZAMI SĄDECKIEGO UTW i OPŁACIŁY SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ.  
NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY DO KTÓREGO BEZWGLĘDNIE NALEŻY SIĘ STOSOWAĆ.  
 
ZAPISY DWUETAPOWE:  rozmowa telefoniczna i dopełnienie formalności w biurze po ustaleniu terminu:  
ETAP 1:Rezerwacja miejsca telefonicznie pod nr telefonu 18-443-57-08, (nie można zgłaszać się mailowo bądź sms.) 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 w ustalonym podczas rozmowy telefonicznej terminie oraz uzupełnienie dokumentacji 
projektowej. 


