ZŁOTY ROK
20.VI 2016r. - 19.VI. 2017r.
Propozycje spotkań
w Domu Kultury, ul. Marcina 2 (i poza tą placówką)
Organizatorzy: Rada Osiedla PIASTOWSKIE i Dom Kultury SM „Wspólny Dom”
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Temat
Miód – właściwości odżywcze i
lecznicze (ciekawy reportaż
filmowy i degustacja)
- sprawy organizacyjne: ustalenie
kierunków i celów dalszej
działalności na rzecz
mieszkańców Osiedla
Dolina Siedmiu Młynów spacer od Głębokiego do
Gubałówki, ok. 4 km
- omówienie planów: wyjazd
autokarem do Ogrodu
Botanicznego w Przelewicach lub
Christiansbergu za Tanowem i
różne wycieczki piesze
Bądź piękna na jesień kosmetyczne warsztaty
pielęgnacyjne (twarz, dłonie; z
zabiegiem praktycznym)
Tradycje Bożego Narodzenia
- zarys historii, zwyczaje itp.
- dzielimy się przepisami na
wypieki ciast przy kawie i
herbacie
- mile widziane ciasta własnej
produkcji do degustacji przez
uczestników
Karnawałowe granie, czyli
bawimy się przy muzyce z
dawnych lat
- konsumpcja przysmaków we
własnym zakresie;
- kawa, herbata i woda mineralna
- gratis
Dzień Kobiet w stylu retro
- z występami zespołu Happy
Singers
Czas Wielkanocny – świąteczne
życzenia przy gratisowym
jajeczku (fundator) - prelekcja
organizatora i opowieści
uczestników o zwyczajach
„ Zieleń w naszym otoczeniu „ –
prelekcja i pokaz slajdów
( przykłady z naszego Osiedla )

Termin
20.06.2016
poniedziałek
godz.11

Miejsce
Dom
Kultury

Prowadzący
- Eugeniusz Tworek
(mistrz pszczelarski)
- Jolanta Adamczyk (RO)
- Dom Kultury

08.8.2016
poniedziałek
godz.9,40
/wyjazd
g.9,44/

Autobus
nr 51
(pętla
Kołłątaja)

- Jolanta Adamczyk
- Michał Romanowski
(mieszkaniec Osiedla
Piastowskiego)

10.10.2016
poniedziałek
godz.11

Dom
Kultury

- Justyna Muraszewska
(doradca pielęgnacji
skóry, Firma Mary Kay)

12.12.2016
poniedziałek
godz. 11

Dom
Kultury

- Jolanta Adamczyk
- Dom Kultury

18.02.2017
sobota
godz. 17

Dom
Kultury

- Michał Romanowski
(mieszkaniec Osiedla
Piastowskiego)
- Jolanta Adamczyk

11.03.2017
sobota
godz. 17.00
10.04.2017
poniedziałek
godz.11

Dom
Kultury

- Dom Kultury
- Zdzisław Banasiak i
Happy Singers
- Jolanta Adamczyk
- mieszkańcy
uczestniczący w
spotkaniu

19.6.2017
poniedziałek
godz. 11

Dom
Kultury

Architekt Krajobrazu
Paulina WawrykówGóralska

Przykładowy temat rezerwowy:
Techniki poprawiające pamięć
(mnemotechniki)
- w przyszłości podobne
zagadnienia jak: radzenie sobie
ze stresem, samotnością itp.

Temat
rezerwowy –
gotowy!

Dom
Kultury

Psycholog Elżbieta
Wrębiak (mieszkanka
Osiedla Piastowskiego)

Dom
Kultury

UWAGA: W przypadkach wyjątkowych, niezależnych od organizatorów, zaplanowany temat
spotkania może być zastąpiony innym (rezerwowym).
Opracowali: Jolanta Adamczyk i Wojciech Banaszak (Rada Osiedla PIASTOWSKIE) oraz Wojciech
Braciszewski (Dom Kultury).
Zapraszamy do współpracy w organizacji kolejnych spotkań i edycji.

