
PLAN  DZIAŁAŃ  TOWARZYSTWA    NA  2017 R

Lp. Luty 2017 Marzec 2017 Kwiecień 2017 Maj 2017 Czerwiec 2017
1. Co tygodniowe spotkania 

w Klubie Seniora 
Co tygodniowe spotkania w 
Klubie Seniora 

Co tygodniowe spotkania 
w Klubie Seniora 

Co tygodniowe spotkania w 
Klubie Seniora 

Co tygodniowe spotkania 
w Klubie Seniora 

2. Co tygodniowe zajęcia 
chóralne 

Co tygodniowe zajęcia 
chóralne 

Co tygodniowe zajęcia 
chóralne 

Co tygodniowe zajęcia chóralne Co tygodniowe zajęcia 
chóralne 

3. Co tygodniowe zajęcia 
taneczne 

Co tygodniowe zajęcia 
taneczne 

Co tygodniowe zajęcia 
taneczne 

Co tygodniowe zajęcia taneczne Co tygodniowe zajęcia 
taneczne 

4. Co tygodniowe warsztaty 
artystyczne

Co tygodniowe warsztaty 
artystyczne

Co tygodniowe warsztaty 
artystyczne

Co tygodniowe warsztaty 
artystyczne

Co tygodniowe warsztaty 
artystyczne

5. Co tygodniowe lekcje 
języka angielskiego I , II 
gr.

Co tygodniowe lekcje języka 
angielskiego I , II gr

Co tygodniowe lekcje 
języka angielskiego I , II gr

Co tygodniowe lekcje języka 
angielskiego I , II gr

Co tygodniowe lekcje 
języka angielskiego I , II gr

6. Przygotowywanie 
programu telewizyjnego 
„Senior TV” 

Przygotowywanie programu 
telewizyjnego „Senior TV

Przygotowywanie 
programu telewizyjnego 
„Senior TV

Przygotowywanie programu 
telewizyjnego „Senior TV

Przygotowywanie 
programu telewizyjnego 
„Senior TV

7. Czy dobrze słyszymy: 
 - prelekcje  
- badanie słuchu

Kaziuki - wyjazd do Poznania Dietetyk - prelekcje Rehabilitacja - prelekcje IV Śremska Senioriada 

8. Walentynki – zabawa Viva Senior Targi +  Wielkanoc: 
Konkurs pisanek, 
Śniadanie \wielkanocne 

Dzień Matki  - spotkanie z 
młodzieżą

Dzień Dziecka
- czytanie bajek w 5 
przedszkolach

9. Teatr Nowy w Poznaniu  Teatr Muzyczny w Poznaniu Wojsławice – Wycieczka do
Arboretum

Pudełko życia – spotkanie 
informacyjne

10. ------------  Zajęcia na basenie Zajęcia na basenie Zajęcia na basenie Zajęcia na basenie



11. ------------ Spacery z kijkami - nordic 
walking

Spacery z kijkami - nordic 
walking

Spacery z kijkami - nordic 
walking

Spacery z kijkami - nordic 
walking

12. ------------ Znasz li ten Śrem
- konkurs „Poszukiwany 
skarb”

------------ ------------ ------------

Lp. Lipiec/Sierpień 2017 Wrzesień  2017 Październik 2017 Listopad 2017 Grudzień 2017

13. Tygodniowy turnus 
rekreacyjno- 
rehabilitacyjne w 
Niechorzu dla grupy RON 
od 16 – 23.07.2017 

Co tygodniowe spotkania w 
Klubie Seniora 

Co tygodniowe spotkania 
w Klubie Seniora 

Co tygodniowe spotkania w 
Klubie Seniora 

Co tygodniowe spotkania 
w Klubie Seniora 

14. Tygodniowy turnus 
rekreacyjno- 
rehabilitacyjne  dla 
seniorów w Niechorzy 
Od 23-30.07.2017 

Co tygodniowe zajęcia 
chóralne 

Co tygodniowe zajęcia 
chóralne 

Co tygodniowe zajęcia chóralne Co tygodniowe zajęcia 
chóralne 

15. Opole – wycieczka 3 
dniowa -  sierpień

Co tygodniowe zajęcia 
taneczne 

Co tygodniowe zajęcia 
taneczne 

Co tygodniowe zajęcia taneczne Co tygodniowe zajęcia 
taneczne 

16. Zimowisko od 6-11 lutego
2017 – miejsce Klub Relax

Co tygodniowe warsztaty 
artystyczne

Co tygodniowe warsztaty 
artystyczne

Co tygodniowe warsztaty 
artystyczne

Co tygodniowe warsztaty 
artystyczne

17. Dwa turnusy półkolonii 
letnich,  I turnus -  w I 
poł. lipca  - dwa tygodnie,
II turnus w I poł. sierpnia 
– dwa tygodnie,  zapisy w
biurze Towarzystwa 

Co tygodniowe lekcje języka 
angielskiego I gr.

Co tygodniowe lekcje 
języka angielskiego I  gr.

Co tygodniowe lekcje języka 
angielskiego I gr.

Co tygodniowe lekcje 
języka angielskiego I gr.



18. Przygotowywanie 
programu telewizyjnego 
„Senior TV” 

Przygotowywanie programu 
telewizyjnego „Senior TV” 

Przygotowywanie 
programu telewizyjnego 
„Senior TV” 

Przygotowywanie programu 
telewizyjnego „Senior TV” 

Przygotowywanie 
programu telewizyjnego 
„Senior TV” 

19. Pudełko życia  – 
promocja          

Pudełko – promocja i 
bezpłatne przekazywanie 
pudełek
           

Pudełko - bezpłatne 
przekazywanie pudełek

Pudełko - bezpłatne 
przekazywanie pudełek

 Pudełko - bezpłatne 
przekazywanie pudełek

20. ------------ Zajęcia na basenie  Zajęcia na basenie  Zajęcia na basenie  Zajęcia na basenie

21. ------------ Grypa – prelekcje z lekarzem  Wyjazd do teatru Wyjazd do teatru Boże Narodzenie: 
- wyjazd do fabryki    
   bombek,
- Wigilia - kolacja

22. ------------ Kaszuby – wycieczka 4 
dniowa 

Dzień Seniora – Pizzeria 
„Tropicana”

Św. Niepodległości: 
 – występy, obdarowywanie 
wstążkami niepodległościowymi
- wyjazd do Poznania na Św. 
Marcina 

------------

23. ------------ Piknik w Gospodarstwie 
Agroturystycznym w 
Kluczewie

------------ II Nestoriada – impreza 
integracyjna – potyczki 
intelektualne

------------

24. ------------ ------------ Andrzejki - zabawa ------------

25. ------------ Nordic walking – zajęcia Nordic walking – zajęcia „Zatrzymane w kadrze” konkurs 
fotograficzny- wystawa

------------

Biuro Towarzystwa Śrem ul. Chłapowskiego 1 , czynne od poniedziałku do piątku  w godz. od 9:30 – 13:30 tel. 663 953 504
Bank Leków , Śrem ul. Chłapowskiego  1 ( w biurze  Towarzystwa ) czynny w godz. otwarcia biura 
Punkt wydawania żywności  , Śrem ul. Sikorskiego 21 , tel. 602 504 823 
czynny: poniedziałek w godz. 8:00 – 10:00 i od 15:00 – 18:00
              wtorek , środa i piątek w godz. od 8:00 – 11:00 
Punkt wydawania odzieży  , Śrem ul. Chłapowskiego 19  czynny w środy od godz. 10:00 -11:00 i od 17:00 – 18:00 


