
Informacja o  wykładach i zajęciach grupowych w Sądeckim UTW: 

 

Najbliższy wykład (obowiązuje reżim sanitarny tj. maseczki, dezynfekcja rąk, podpisanie listy 

obecności jest obowiązkowe): 9 grudnia 2021 - „Przyszłość Nowego Sącza”” poprowadzi dr Krzysztof 

Pawłowski,  Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu - zapraszamy na 

godz. 11.00. - sala im. R. Sichrawy, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 

 

Zgodnie z obowiązującymi  obostrzeniami, na salę może wejść 60 osób.  

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

W dniu 3 grudnia - najbliższy piątek odbędzie się druga część wycieczki  „Stary Sącza jakiego nie znacie” 

z panem Jackiem Tokarskim.  

 

Wyjazd autobusem MPK nr 24 z ul. Kazimierza Wielkiego o godz. 8.10 -  autobus przejeżdża ul. Kościuszki, 

Jagiellońską, Alejami przez Dworzec MPK (godz. 8.24), Asnyka, Węgierską. Można wsiąść na trasie. 

 

W programie: zwiedzanie M Parku,  zwiedzanie miejsca martyrologii Żydów, Ołtarza Papieskiego, źródełka św. 

Kingi i centrum Starego Sącza, na zakończenie ognisko (prowiant we własnym zakresie). 

 

Przewodnicy: pani Zofia Pychyrek i pan Jacek Tokarski (tel. 790-387-586). 

 

Informacje dla uczestników wycieczki: 

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. 

 

Jest to ostatnia wycieczka z panem Jackiem w tym roku. O nowych wycieczkach będziemy informować w 

styczniu. 

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

Najbliższy Dyskusyjny Klub Filmowy odbędzie się 14 grudnia o godz.12.00 w kinie SOKÓŁ. Obejrzą państwo 

musical „West Side Story” w reż. Stevena Spielberga  z 2021 r.  

Prowadzenie: Filip Nowak 

Bilety w kasie kina, Przypominamy o liście obecności. 

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

Przypominamy o obowiązku stosowania się  do obowiązujących obostrzeń na zajęciach Sądeckiego UTW tj. 

wymaganej i prawidłowo noszonej maseczce, dezynfekcji rąk, zachowaniu odpowiedniego odstępu. 

 

Prosimy także o podpisywanie list obecności na zajęciach - abyśmy wiedzieli z kim kontaktować się w sytuacji 

kryzysowej. 

 

Przypominamy także, że w zajęciach SUTW mogą brać udział tylko te osoby, które zapisały się na bieżący rok 

akademicki i opłaciły składkę członkowską. 

 

Prosimy także, aby w przypadku złego samopoczucia nie uczestniczyć w zajęciach, zostać w domu i nie narażać 

innych. 


