
,, Ruch i zdrowe odżywianie może zastąpić prawie każde lekarstwo 
 ale żadne lekarstwo nie może zastąpić ruchu i zdrowego odżywiania ,, 
 

 

 

 

 

 

2019 

Warsztaty Zdrowia 
 

ŻYWIENIE W ZDROWIU I CHOROBIE 
WG. ZALECEŃ KLINICZNYCH oraz zawartych w książce 

,, CIAŁO I DUCHA RATOWAĆ ŻYWIENIEM ,, 
dr Ewy Dąbrowskiej 

 
Uzdrowisko położone jest w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski. 
Usytuowanie w dolinie Grajcarka (promenada nad rzeką to najdłuższy deptak 
w Polsce!), prawobrzeżnego dopływu Dunajca pomiędzy łańcuchem Pienin 
i Beskidem Sądeckim tworzy znakomity mikroklimat sprzyjający poprawie 
zdrowia i kondycji górnych dróg oddechowych. Na terenie kurortu znajdują się 
źródła dwunastu kwaśnych wód - szczaw. Pierwsze wzmianki o ich walorach 
pochodzą aż z XV wieku. Po dziś dzień z ich leczniczych właściwości 
korzystają kuracjusze. Pijalnia Wód Mineralnych....                  

 
 
 
 
 
 

 Szczawnica Zdrój 
  21 - 31.08.2019 



Program pobytu 
 
Dzień pierwszy 21.08.2019 / środa / Liczy się każdy dzień a czas to miłość 
!14.00 przyjazd Słuchaczy  UTW z Piotrkowa Tryb., zakwaterowanie; 
 Willa ,, Majerczakówka ,, ul. Połoniny 9.    34 – 460 Szczawnica Zdrój 
15.00 obiad,  przed wypijamy sok warzywno – owocowy 

Czas na spacer; Pijalnia Wód, Park  Dolny, Promenada wzdłuż Grajcarka 

18.30 kolacja – bufet szwedzki 
Przed pójściem spać tysiąc kroków a może więcej…a pozyskasz Przyjaciela ! 
 
Dzień drugi 22.08.2019 / czwartek / Liczy się każdy dzień a czas to miłość ! 
7.30 poranny spacer  z kijkami po Parku Dolnym 
8.30 śniadanie – bufet szwedzki, przed wypijamy sok z marchwi i jabłka   

9.30 czas na wycieczkę – Muzeum Przyrody Pienińskiego PN, 
     Muzeum Pienińskie im, Józefa Szalaya w Szlachtowej 

14.00 obiad – przed wypijamy sok warzywno – owocowy 

Czas na wędrówkę; krzyż na Bryjarce,  Schronisko PTTK pod Bereśnikiem 

18.00 kolacja – bufet szwedzki 
Przed pójściem spać tysiąc kroków a może więcej…a pozyskasz Przyjaciela ! 
 
Dzień trzeci 23.08.2019  / piatek / Liczy się każdy dzień a czas to miłość ! 
7.30 poranny spacer  z kijkami po Parku Dolnym 
8.30 śniadanie – bufet szwedzki, przed wypijamy sok z marchwi i jabłka 

9.30 czas na wycieczkę; Czorsztyn – ruiny zamku, rejs tramwajem 

wodnym do Niedzicy, zwiedzanie zamku i zapory, Sromowce Niżne,  

Przystań Flisacka – spływ Dunajcem do Szczawnicy 

18.00 obiadokolacja – przed wypijamy sok warzywno - owocowy 
Przed pójściem spać tysiąc kroków a może więcej…a pozyskasz Przyjaciela ! 
 
Dzień czwarty 24.08.2019  / sobota / Liczy się każdy dzień a czas to miłość ! 
7.30 poranny spacer z kijkami po Parku Dolnym 
8.30 śniadanie – bufet szwedzki, przed wypijamy sok z marchwi i jabłka 

czas na wędrówkę; Schronisko Orlica, Palenica zjazd kolejką 

14.00 obiad – przed wypijamy sok warzywno – owocowy 

Czas na relaks w termach Gorący Potok w Szaflarach 

18.00 kolacja – bufet szwedzki 
Przed pójściem spać tysiąc kroków a może więcej…a pozyskasz Przyjaciela ! 
 
Dzień piąty 25.08.2019 /Dzień Pański/Liczy się każdy dzień a czas to miłość ! 
7.30 poranny spacer z kijkami po Parku Dolnym 
8.30 śniadanie – bufet szwedzki, przed wypijamy sok z marchwi i jabłka 

Czas na wędrówkę; Wąwóz Homole, Rezerwat Biała Woda - Jaworki 

14.30 obiad – przed wypijamy sok warzywno - owocowy   
18.30 kolacja – bufet szwedzki 
Przed pójściem spać tysiąc kroków a może więcej…a pozyskasz Przyjaciela ! 



Dzień szósty 26.08.2019/poniedziałek/Liczy się każdy dzień a czas to miłość ! 
7.30 poranny spacer z kijkami po Parku Dolnym 
8.30 śniadanie – bufet szwedzki, przed wypijamy sok z marchwi i jabłka    9.30 

czas na wędrówkę  Drogą Pienińską do Czerwonego Klasztoru, szlakiej 

wzdłuż Dunajca, powrót ze Sromowców Niżnych busem 
14.30 obiad – przed wypijamy sok warzywno – owocowy 
Czas na relaks 
18.30 kolacja – bufet szwedzki 
Przed pójściem spać tysiąc kroków a może więcej…a pozyskasz Przyjaciela ! 
 
Dzień siódmy 27.08.2019 / wtorek / Liczy się każdy dzień a czas to miłość ! 
7.30 poranny spacer z kijkami po Parku Dolnym 
8.30 śniadanie – bufet szwedzki, przed wypijamy sok z marchwi i jabłka 

9.30 czas na wędrówkę do Wodospadu Zaskalniak 

14.00 obiad – przed wypijamy sok warzywno – owocowy 

Czas na relaks w termach Gorący Potok w Szaflarach 

18.00 kolacja – bufet szwedzki 
Przed pójściem spać tysiąc kroków a może więcej…a pozyskasz Przyjaciela ! 
 
Dzień ósmy 28.08.2019 / środa / Liczy się każdy dzień a czas to miłość ! 
7.30 poranny spacer z kijkami po Parku Dolnym 
8.30 śniadanie – bufet szwedzki, przed wypijamy sok z marchwi i jabłka 

9.30 czas na wycieczkę do  Starego Sącza, Zespół Klasztoryny 
Sióstr Klarysek, miejsce uświęcone przez św. Kingę i św. Jadwigę 

15.00 obiad  – przed wypijamy sok warzywno – owocowy 
18.30 kolacja – bufet szwedzki 
Przed pójściem spać tysiąc kroków a może więcej…a pozyskasz Przyjaciela ! 
 
Dzień dziewiąty 29.08.2019 /czwartek / Liczy się każdy dzień a czas to miłość ! 
7.30 poranny spacer z kijkami po Parku Dolnym 
9.00 śniadanie – bufet szwedzki, przed wypijamy sok z marchwi i jabłka 

10.00 czas na wędrówkę na Trzy Korony, szlakiem od przełęczy Osice, powrót 

szlakiem żółtym do Krościenka 
17.00 obiadokolacja  – przed wypijamy sok warzywno – owocowy 
Przed pójściem spać tysiąc kroków a może więcej…a pozyskasz Przyjaciela ! 
 
Dzień dziesiąty 30.08.2019 / piatek / Liczy się każdy dzień a czas to miłość ! 
7.30 poranny spacer z kijkami po Parku Dolnym 
8.30 śniadanie – bufet szwedzki, przed wypijamy sok z marchwi i jabłka! 

9.30 czas na  wędrówkę po Szczawnicy   
14.0 obiad – przed wypijamy sok warzywno – owocowy 

Czas na relaks w termach Gorący Potok w Szaflarach 

18.00 kolacja – bufet szwedzki 
Przed pójściem spać tysiąc kroków a może więcej…a pozyskasz Przyjaciela ! 
 
 



Dzień jedenasty 31.08.2019 / sobota / Liczy się każdy dzień a czas to miłość ! 
7.30 poranny spacer z kijkami po Parku Dolnym 
8.30 śniadanie – bufet szwedzki, przed wypijamy sok z marchwi i jabłka, 
przygotowujemy samodzielnie prowiant na drogę powrotną 
10.00 zakończenie Warsztatów Zdrowia w Szczawnicy Zdrój 

 
Dziękujemy 

Małgorzata Radwan, Zbigniew Kuśnierz 
 

 

Prowadzenie Warsztatów Zdrowia; 
 
Małgorzata Radwan  - pokarm dla ciała 
Pani Małgorzata posiada Certyfikat Collegium Medicum UJ w Krakowie w zakresie; 
,, Zasady żywienia w cukrzycy, otyłości i innych chorobach metabolicznych ,, 
DietaPro komputerowy program żywieniowy – licencja nr 1571E/05 UJ Kraków 

 
Zbigniew Kuśnierz – wędrówki z kijkami, wycieczki, edukacja zdrowotna 
Podyplomowe studia: Żywienie w zdrowiu i chorobie, Geriatria i opieka długoterminowa 
oraz Psychogeriatria z elementami neuropsychologii – Uniwersytet Jagielloński 

 
Koszt pobytu; 985zł / zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie / 
Dodatkowo opłacamy; m.in.;przjezd busem na wycieczki, PKL – wyciąg Palenica 12zł, Spływ 
Dunajcem – 50zł,  Pieniński PN – 5zł plus na szlaki, rejs statkiem – 10zł, zamek Niedzica – 
10zł, Termy Gorący Potok – 25zł wstęp na 1,5 godz. Muzeum Pienińskie - 10zł 
Uwaga; w czasie pobytu robimy sobie ,, odpoczynek fizjologiczny,, od pokarmów mięsnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warsztatyzdrowia.pl  mail; zbigniew.kuśnierz@onet.eu  tel. 607870790 
KONTO; PEKAO S.A. 34 1240 5149 1111 0010 8770 7312. 


