UL. NOSKOWSKIEGO 10, TEL. 782 496 561
W Klubie Seniora JSM w godzinach otwarcia Klubu można korzystać z pełnej oferty.
W środy zapraszamy wszystkich, którzy chcą nauczyć się grać w brydża od podstaw,
albo grają amatorsko i potrzebują „trzeciego” i „czwartego” 
Gramy też w szachy, warcaby i inne gry stolikowe, układamy scrable i puzzle
wieloelementowe.
Przy ładnej pogodzie gramy w bule i nowe gry plenerowe takie jak Molkky, Polli i
Kubb. Zapoznamy z zasadami tych gier.
We wtorki rozmawiamy na interesujące tematy przy kawie bądź herbatce.
Posiadamy 2 komputery z łączem internetowym oraz skanerem.
Przy pomocy specjalisty możemy nauczyć się podstaw obsługi komputera, pisać pisma,
skanować stare zdjęcia i dokumenty oraz korzystać z informacji z Internetu, na te zajęcia
zapraszamy w czwartki.
Również w czwartki o 15.45 zapraszamy te osoby, które wiedzą lub chcą się
dowiedzieć co to jest nordic walking. Nie trzeba mieć własnego sprzętu, na początek można
korzystać z naszego. Zaprosimy instruktora, który pokaże jak przeprowadzić rozgrzewkę i jak
prawidłowo chodzić na kijkach.
Mamy mini wypożyczalnię książek, każdy może przynieść lub wypożyczyć książkę.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje zajęć wynikających z potrzeb członków
Klubu.
Zapraszamy do nas mieszkańców naszego osiedla, nie tylko emerytów i rencistów, ale
również tych, którzy mają troszkę czasu wolnego i zechcą z nami go spędzić.
Tematyka wybranych spotkań Klubu Seniora przy JSM
- październik, listopad, grudzień:
DATA
3, 4 X 2018
10, 11 X 2018
17, 18 X 2018
24, 25 X 2018
7,8 XI 2018
14, 15 XI 2018
21,22 XI 2018
28, 29 XI 2018
5, 6 XII 2018
12,13 XII 2018
19, 20 XII 2018

TEMATYKA
Decoupage – ozdabianie przedmiotów użytkowych
Decoupage – ozdabianie przedmiotów użytkowych
Quilling – papierowe zawijasy
Quilling – papierowe zawijasy
Kalendarz Klubowy – plan
Kalendarz Klubowy – składanie i druk
Ozdoby świąteczne (różne techniki)
Przygotowanie wróżb. Andrzejki
Ozdoby świąteczne (różne techniki)
Świąteczne porządki i dekoracja świąteczna Klubu
Przygotowanie spotkania opłatkowego. Spotkanie opłatkowe.

