
Informacja o wykładach i zajęciach grupowych w Sądeckim UTW: 
 

Zapraszamy na najbliższy wykład, który odbędzie się w dniu 7 kwietnia, godz. 11.00 – sala im. Lipińskiego 

w MCK SOKÓŁ. 

Wykład pt. „Medjugorie” poprowadzi Maciej Zaremba, podróżnik, przewodnik PTT 

 

 

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 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 dopełnienie formalności do dnia jutrzejszego włącznie (18 marca). 

  

Można także jeszcze zapisać się na zajęcia gr 1 „Opieka nad osobą niesamodzielną” organizowane przez 

Instytut Zdrowia PWSZ dla naszych słuchaczy. 

Zajęcia w formie jednorazowego spotkania odbędą się 25 marca (piątek) – godz.  8.30-12.30 Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, Instytut Zdrowia – budynek G, sala nr 

1.1 

 

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. 

 

Zapisy odbywają się w sekretariacie SUTW – można zgłaszać się osobiście, telefonicznie bądź 

mailowo. 

 

 



Marcowe spotkanie Klubu Filmowego odbędzie się we wtorek 29 marca; godz. 12.15  - kino SOKÓŁ.  

Film, który Państwo obejrzą to „Cyrano”, reż. Joe Wright. 

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

ok. 10 zł. w kasie kina SOKÓŁ. 

 

 

Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przygotował dla 

słuchaczy Sądeckiego UTW ofertę zajęć z zakresu edukacji artystycznej.  

Dla każdego rodzaju warsztatów odbędą się 3 spotkania. 

 
rodzaj 

zajęć 
termin Liczba 

osób w 

grupie 

prowadzący Miejsce UWAGI 

rzeźba 

24 marca 2022 - godz. 12.00-14.00 

21 kwietnia 2022 - godz. 12.00-14.00 

5 maja 2022 – godz. 12.00-14.00 

(termin ostatniego spotkania w 

ustaleniu) 

7 
Prof. dr hab. Andrzej 

Szarek 

sala 25, Instytut 

Pedagogiczny 

PWSZ, ul. 

Chruślicka 6 

Uczestnicy zajęć mają 

przynieść ze 

sobą: fartuch, mały nożyk 

kuchenny, rękawice 

gumowe. 

arteterapia 

7 kwietnia 2022 – godz. 13.15-15.15 

21 kwietnia 2022 – godz. 9.15-11.15 

28 kwietnia 2022 – godz. 13.15-15.15 

12 

dr hab. Iwona 

Bugajska-Bigos, 

profesor PWSZ 

sala 27, Instytut 

Pedagogiczny 

PWSZ, ul. 

Chruślicka 6 

 

 

Liczba miejsc ograniczona – grupy są małe, prosimy, aby osoby, które zapiszą się na zajęcia rzeczywiście w 

nich uczestniczyły. 

Zapisy w sekretariacie SUTW – osobiście, telefonicznie bądź mailowo do wyczerpania miejsc. 

 

Zajęcia grafiki są planowane na przełomie maja i czerwca. Rekrutację na te zajęcia będziemy prowadzić w 

maju.  

 

Zapraszamy do korzystania z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Sądecką 

Bibliotekę Publiczną im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, Nowosądecką Małą Galerię, Małopolskie 

Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronach 

internetowych wymienionych instytucji.  

 

 

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 

 

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

