
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - PROJEKTY 2022 r.  - zapisy od 8 września 2022 
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 (od 8 września, godz. 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). Telefon obsługuje jeden pracownik - prosimy o cierpliwość i zrozumienie. 
 

ETAP 2: Dopełnienie formalności - przyjście do biura SUTW w ustalonym podczas rozmowy telefonicznej terminie oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej.  
 

 

  
ZDROWY I AKTYWNY SĄDECKI SENIOR 

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

FASCYNUJĄCY ŚWIAT PSZCZÓŁ 
PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

projekt Działanie termin liczba osób prowadzący miejsce kryteria rekrutacyjne 

„Zdrowy i 
aktywny 
sądecki senior” 
 

warsztaty 
psychologiczne 
„Warsztat 
skutecznej 
komunikacji” 
 

16 września - 7 października 
co piątek 
9:00 - 12:15  
(2 skumulowane spotkania z 
przerwą:  
9.00-10.30 i 10.45-12.15) 

1 grupa x min. 10 os. 
8 spotkań po 1,5 
godziny zegarowej 

Patrycja 
Zielińska 

sala warsztatowa 
Sądeckiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego 
na 1. piętrze 
Jagiellońska 14, 33-300 
Nowy Sącz 

-wiek  50+  
- miejsce  zamieszkania: 
Nowy Sącz lub powiat 
nowosądecki 
- uzupełnienie w biurze 
SUTW  dokumentacji 
projektowej 

joga śmiechu dla 
seniora 

14 września - 7 grudnia 
wrzesień: środy (14, 21 i  28 
września) oraz czwartki (15 i 
29 września), 
godz.9.30-10.30 
od października: co środę,  
godz. 9.30-10.30 

1 grupa x min. 10 os. 
15 zajęć po 1 h 
zegarowa 

Małgorzata 
Luberda 

sala edukacyjna 
Związek Nauczycielstwa 
Polskiego, Oddział Miejski 
w Nowym Sączu, 
ul. Narutowicza 2, 33-300 
Nowy Sącz 

- wiek 50+  
- miejsce. zamieszkania: 
Nowy Sącz lub powiat 
nowosądecki 
- uzupełnienie w biurze 
SUTW dokumentacji 
projektowej 

„Fascynujący 
świat pszczół” 
 
 
 

warsztaty 
„ekopszczoła” 

13 września - 4 października 
co wtorek 
godz. 10.00-13.00 

1 gr. x 10-20 os. 
16 h lekcyjnych 
(4 zajęcia x 4 h lek.) 

Marek 
Szewczyk  

sala edukacyjna 
Związek Nauczycielstwa 
Polskiego, Oddział Miejski 
w Nowym Sączu, 
ul. Narutowicza 2, 33-300 
Nowy Sącz 

wiek: 60+ 
- miejsce. zamieszkania: 
Nowy Sącz lub powiat 
nowosądecki 
- uzupełnienie w biurze 
SUTW dokumentacji 
projektowej 


