
 

Kiedy? O której? Co? 

02.06.2021 r. 
(środa) 

9:00 
(zbiórka pod siedzibą PAL-W) 

Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”: 
zajęcia Nordic walking - zajęcia z instruktorem 

02.06.2021 r. 
(środa) 

9:00 – 15:00 
(przed siedzibą PAL-W) 

palDZIELnia 
sąsiedzka wymiana ubrań i akcesoriów na 
świeżym powietrzu (w zależności od warunków 

atmosferycznych) 

02.06.2021 r. 
(środa) 

16:00 
(stacjonarnie przed i w siedzibie PAL-W) 

Wielkie malowanie! Dnia Dziecka świętowanie! 
Warsztaty animacyjne dla dzieci: 
kolorowy Dzień Dziecka na Dzielni! Chodź, 
pofarbuj swoją koszulkę! 
Klub Społecznościowy „Strefa Młodzieży”: 
historie „szprejem” malowane 

07.06.2021 r. 
(poniedziałek) 

10:00  
(stacjonarnie w siedzibie PAL-W) 

Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”: 
trening pamięci, kreatywności i refleksyjności 

 

09.06.2021 r. 
(środa) 

9:00 
(zbiórka pod siedzibą PAL-W) 

Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”: 
zajęcia Nordic walking - zajęcia z instruktorem 

09.06.2021 r. 
(środa) 

9:00 – 15:00 
(przed siedzibą PAL-W) 

palDZIELnia 
sąsiedzka wymiana ubrań i akcesoriów na 
świeżym powietrzu (w zależności od warunków 

atmosferycznych) 

10.06.2021 r.  
(czwartek) 

8:50 
(zbiórka prze siedzibą PAL-W) 

Wyjście integracyjne dla Seniorów: 
z kijami czy bez na leśne poszukiwania udajemy 
się (w razie złych warunków atmosferycznych wyjście odbędzie 

się w innym terminie) 

11.06.2021 r. 
(piątek) 

17:00 
(stacjonarnie w siedzibie PAL-W) 

Klub Społecznościowy „Strefa Młodzieży”: 

warsztaty tworzenia memów 

15.06.2021 r.  
(wtorek) 

10:00 
(stacjonarnie w siedzibie PAL-W) 

Klub Społecznościowy: 
warsztaty pielęgnacyjne twarzy – jak 
prawidłowo dbać o cerę 

16.06.2021 r. 
(środa) 

9:00 
(zbiórka pod siedzibą PAL-W) 

Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”: 
zajęcia Nordic walking - zajęcia z instruktorem 



16.06.2021 r. 
(środa) 

9:00 – 15:00 
(przed siedzibą PAL-W) 

palDZIELnia 
sąsiedzka wymiana ubrań i akcesoriów na 
świeżym powietrzu (w zależności od warunków 

atmosferycznych) 

17.06.2021 r. 
(czwartek) 

10:00 
(stacjonarnie w siedzibie PAL-W) 

Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”: 
jak zadbać o zdrowie w dzisiejszych czasach 

19.06.2021 r.  
(sobota) 

10:00 
(przed siedzibą PAL-W i w okolicy) 

Wydarzenie lokalne: 
EKObajtle – rodzinna gra terenowa 

19.06.2021 r.  
(sobota) 

13:00 
(przed siedzibą PAL-W i w okolicy) 

Wydarzenie lokalne: 
chodź posprzątaj swoją Dzielnię! 

21.06.2021 r.  
(poniedziałek) 

16:00 
(przed siedzibą PAL-W) 

Wydarzenie lokalne: 
piknik Dzieci – sąsiedzko świętujemy pierwszy 
dzień lata (w razie złych warunków atmosferycznych 

wydarzenie odbędzie się w innym terminie) 

22.06.2021 r.  
(wtorek) 

10:00 
(stacjonarnie w siedzibie PAL-W) 

Klub Społecznościowy: 
zaparzacze jak ze snów malowane 

23.06.2021 r. 
(środa) 

9:00 
(zbiórka pod siedzibą PAL-W) 

Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”: 
zajęcia Nordic walking - zajęcia z instruktorem 

23.06.2021 r. 
(środa) 

9:00 – 15:00 
(przed siedzibą PAL-W) 

palDZIELnia 
sąsiedzka wymiana ubrań i akcesoriów na 
świeżym powietrzu (w zależności od warunków 

atmosferycznych) 

23.06.2021 r. 
(środa) 

17:00 
(stacjonarnie w siedzibie PAL-W) 

Klub Społecznościowy: 
Dzień Ojca świętują – z drewna coś Panowie 
zmontują 

24.06.2021 r. 
(czwartek) 

10:00 
(stacjonarnie w siedzibie PAL-W) 

Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”: 
notatniki jak (nie) z bajki 

30.06.2021 r. 
(środa) 

9:00 
(zbiórka pod siedzibą PAL-W) 

Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”: 
zajęcia Nordic walking - zajęcia z instruktorem 

30.06.2021 r. 
(środa) 

9:00 – 15:00 
(przed siedzibą PAL-W) 

palDZIELnia 
sąsiedzka wymiana ubrań i akcesoriów na 
świeżym powietrzu (w zależności od warunków 

atmosferycznych) 

30.06.2021 r. 
(środa) 

17:00 
(stacjonarnie w siedzibie PAL-W) 

Klub Społecznościowy „Strefa Młodzieży”: 

z biżuterią na Ty! 

 

UWAGA: na wszystkie zajęcia obowiązują ZAPISY! Liczba miejsc ograniczona!  
Decyduje kolejność zgłoszeń! 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


