
Informacja o  wykładach i zajęciach grupowych w Sądeckim UTW: 
rodzaj zajęć termin liczba spotkań prowadzący miejsce  

gimnastyka 

ogólnorozwojowa gr 1 

od 18 października (I spotkanie) 

2 razy w tygodniu 

poniedziałki godz. 9.30 - 10.30 

środy godz. 9.30-10.30 

16 spotkań trenerzy Klubu  

Fitness for life 

Klub Fitness for Life 

CH EUROPA II PLAZA 

ul. Nawojowska 1, 33-300 Nowy 

Sącz 

zapisy/ rezerwacja miejsc/ 

telefoniczne 

w dniu 8 października (piątek). 

godz. 9.00-14.00 

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) 

 

Nie przyjmujemy zapisów 

mailowych bądź sms-owych.  

 

W dniu 8 października ze względu 

na zapisy telefoniczne sekretariat nie 

przyjmuje interesantów. 

gimnastyka 

ogólnorozwojowa gr 2 

od 18 października (I spotkanie) 

2 razy w tygodniu 

poniedziałki godz. 11.00-12.00 

środy godz. 11.00-12.00 

16 spotkań trenerzy Klubu  

Fitness for life 

Klub Fitness for Life 

CH EUROPA II PLAZA 

ul. Nawojowska 1, 33-300 Nowy 

Sącz 

warsztaty artystyczne 

„rękodzieło 

artystyczne i sztuka 

użytkowa” gr 1 

od  15 października 2021 (I spotkanie - 

organizacyjne); 

1 x w tygodniu;  

piątki - godz. 9.00-10.30 

 

10 spotkań Mira Wąchała pracownia warsztatowa, 

„Nowosądecka Mała Galeria” - 

Planty, ul. Jagiellońska 35, 33-300 

Nowy Sącz 

 

warsztaty artystyczne 

„rękodzieło 

artystyczne i sztuka 

użytkowa” gr 2 

od  15 października 2021 (I spotkanie); 

1 x w tygodniu;  

piątki - godz. 10.00-11.30 

10 spotkań Elżbieta 

Winiarska 

sala warsztatowa Sądeckiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego, I piętro 

ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy 

Sącz  

warsztaty malarskie 10 spotkań wg harmonogramu: 

1.    14.10.2021 - godz.11.30-13.00 

2.    18.10.2021 - godz. 10.00-11.30 

3.    25.10.2021 - godz. 10.00-11.30 

4.    3.11.2021 - godz. 13.00-14.30 

5.    17.11.2021- godz.. 13.00-14.30 

6.    24.11.2021 - godz. 13.00-14.30 

7.    29.11.2021 - godz. 10.00-11.30 

8.    8.12.2021 - godz. 13.00-14.30 

9.    10.12. 2021 - godz. 13.00-14.30 

10.  13.12.2021- godz. 10.00-11.30 

10 spotkań Sylwia Kielusiak, 

Aleksandra Anzel 

Galeria BWA - Małopolskie 

Centrum Kultury SOKÓŁ w 

Nowym Sączu 

ul. Jana Długosza 3, 33-300 Nowy 

Sącz 

 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 - 14.00). 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. Bez 

dopełnienia dokumentacji projektowej PRZED rozpoczęciem danego cyklu zajęć, osoby będą wykreślane z zajęć. 

 

NA ZAJĘCIA MOGĄ ZAPISAĆ SIĘ OSOBY, KTÓRE SĄ SŁUCHACZAMI SĄDECKIEGO UTW i OPŁACIŁY SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ. 

 

ZAJĘCIA W GRUPACH SĄ ORGANIZOWANE W RAMACH POZYSKANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH . Pracownicy 

Sądeckiego UTW w przypadku większej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności są zobowiązani do kontaktu z daną osobą  lub, jeżeli na udział w zajęciach 

czekają osoby z listy rezerwowej, mogą wykreślić daną osoby z zajęć. 

SUKCESYWNIE BĘDĄ OTWIERANE NOWE GRUPY ZAJĘCIOWE. 



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

Najbliższe Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego odbędzie się we wtorek 26 października w kinie SOKÓŁ, godz. 12.15. bilety w cenie ok. 10 zł do nabycia w kasie 

Kina SOKÓŁ . Prowadzenie: Filip Nowak. FILM: "Komedianci debiutanci" w reż. Emmanuela Courcola. 

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

Można dołączyć do grupy teatralnej Sądeckiego UTW - spotkania co środę o godz. 11.00 w Małej Galerii (Planty, ul. Jagiellońska 35, Nowy Sącz). Grupa spotyka się pod 

kierownictwem pana Jerzego Michalaka. Serdecznie zachęcamy!  

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

W ramach współpracy z Instytutem Języków Obcych PWSZ jest planowane zorganizowanie zajęć języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego . Osoby 

zainteresowane uczestnictwem są proszone o zgłaszanie tego faktu do sekretariatu SUTW  (o ile jeszcze tego nie zrobiły np. poprzez ankietę online, która była rozsyłana 

mailowo we wrześniu). 

Zgłoszenie nie jest to równoznaczne z zapisaniem się na zajęcia, ale niezbędne do oszacowania zainteresowania poszczególnymi językami i poziomami. Zapisy na konkretne 

grupy zajęciowe lektoratów są planowane w listopadzie. 

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

Wydarzenia dla Słuchaczy Sądeckiego UTW organizowane przez Sądecką Bibliotekę Publiczną im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu 

Cykl „Biblioteczne wtorki” (pierwszy i trzeci tydzień miesiąca) w Sądeckiej Bibliotece Publicznej  - ul. Franciszkańska 11 : 

 12 października godz. 9.00 – 10.30 – Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie organizacyjne 

 2 listopada 2021 godz. 9.00 – 10.30 – Dyskusyjny Klub Książki  

 16 listopada 2021 godz. 9.00 – 10.30 – Nowości literackie od beletrystyki po literaturę popularnonaukową 

 7 grudnia 2021 godz. 9.00 – 10.30 – Dyskusyjny Klub Książki 

 21 grudnia godz. 9.00 – 10.30 - Ciekawostki historyczne Sądecczyzny 

 4 stycznia 2022 godz. 9.00 – 10.30 – Dyskusyjny Klub Książki 

 18 stycznia godz. 9.00 – 10.30 – Nowości literackie od beletrystyki po literaturę popularnonaukową 

KURSY KOMPUTEROWE E-SENIOR 

Kurs komputerowy E-Senior – stopień podstawowy (poniedziałki, środy) 

poniedziałki, środy – godz. 7.30-9.00 

spotkania w dni: 

listopad: 3, 8, 10,  15, 17, 22, 24, 29  

grudzień:1, 6, 8, 13, 15, 20, 22  
Na kursy komputerowe obowiązują wcześniejsze zapisy w Bibliotece 

18 443-87-52 wew. 24 lub 27 lub na miejscu w wypożyczalni Biblioteki 

Głównej ul. Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz 

 
Kurs komputerowy E-Senior – stopień zaawansowany (piątki) 

piątki – godz. 7.30-9.00  

spotkania w dni: 

listopad: 5, 12, 19, 26  

grudzień: 4, 11, 18 

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

Prezydent Miasta Nowego Sącza zaprasza na Dzień Seniora organizowany wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biuro Aktywności Obywatelskiej 

Urzędu Miasta Nowego Sącza. Wydarzenie odbędzie się 12 października 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00, w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Aleje Wolności 23. 

W programie: występ artystyczny dzieci z Pałacu Młodzieży,  koncert biesiadny zespołu „Nasze dźwięki”,  koncert gwiazdy  MATEUSZA ZIÓŁKO, spotkanie przy kawie 

połączone z wystawą prac plastycznych Sądeckich Seniorów. Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia przyjmowane są do 11.10. 2021 r. – tel. 18 44 86 690 


