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08.03.22 wtorek  08  00   – 13  00   - zajęcia prowadzone przez animatora P. Agnieszka Gorgól i opiekuna Klubu P. Alicję Przemyk:
  „Tajemnice naszej szafy::
- rozmowy o modzie,
- prezentacja wybranej przez siebie stylizacji,
- wymiana doświadczeń i ubrań.
10.03.2022 r. czwartek  08  00   - 13  00   -  prowadzenie spotkania przez opiekuna P. Alicję Przemyk  (tematyczne spotkania przy 
kawie, gry)                         09   00   – 11   00      - aktywizacja fizyczna – prowadząca Marcelina Barchańska

  15.03.22 wtorek        09  00  - 12  00     - zajęcia komputerowe  - prowadzący Piotr Szymonek                                                                        
08   00   - 13   00     - prowadzenie spotkania przez opiekuna  - Pani Alicja Przemyk - (tematyczne spotkania przy kawie,  wspólne gry)

17.03.22 czwartek   08  00   –13  00   -zajęcia prowadzone przez animatora P. Agnieszka Gorgól i opiekuna Klubu P. Alicję Przemyk:
 1. Zajęcia kulinarne - „zdrowe wiosenne śniadanie”
 2. Rozpoczęcie przygotowań do stworzenia własnej karty okolicznościowej metodą scrapbookingu

22.03.22 wtorek         08  00   –13  00   - zajęcia prowadzone przez animatora P. Agnieszka Gorgól i opiekuna Klubu P. Alicję Przemyk:
 „Kolor ma moc i daje radość” - spotkanie z wizażystką Bernadetą Weber od godz. 9.00:
- Analiza kolorystyczna
- Analiza sylwetki
- Makijaż do cery dojrzałej 
24.03.22 czwartek        08  00     - 11   00     - zajęcia prowadzone przez psychologa – prowadzący  Szczepan Spis   
      08   00   - 13   00     - prowadzenie spotkania przez opiekuna  - Pani Alicja Przemyk - (tematyczne spotkania przy kawie,  wspólne gry)

29.03.22 wtorek     08  00   –13  00  - prowadzenie spotkania przez opiekuna P. Alicję Przemyk  (tematyczne spotkania przy kawie, gry)
                         09   00   – 11   00       - aktywizacja fizyczna – prowadząca Marcelina Barchańska

  31.03.22 wtorek 08  00   - 13  00    - zajęcia prowadzone przez animatora P. Agnieszka Gorgól i opiekuna Klubu P. Alicję Przemyk:
 Wykonywanie kartki okolicznościowej metodą scrapbookingu c.d.

25.03.22 spotkanie w MGOK w Strumieniu – wszystkie kluby – poradnictwo prawne i dietetyczne od 900 do 1100                                       
1120 do 1230    program artystyczny przygotowany przez MGOK Strumień
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