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   07.06.22  wtorek 08  00   - 13  00    -zajęcia prowadzone przez animatora P. Agnieszka Gorgól i opiekuna Klubu P. Alicję Przemyk:  
1. Drewniane szkatułki skarbów – pomysł, projektowanie oraz dekorowanie wybraną techniką;

  2. Wspólne tańce.
09.06.22 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 – (zajęcia w MGOK Strumień o 1100 ) ;

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

.
16.05.22 czwartek 08  00   –13  00     - Święto

21.04.22 wtorek   08  00   - 11   00     - zajęcia prowadzone przez animatora P. Agnieszka Gorgól i opiekuna Klubu P. Alicję Przemyk:                  
1. Zajęcia kulinarne  z cyklu „zdrowo i kolorowo”: - przygotowanie pożywnych śniadań i przekąsek (sałatki, kanapki);              
2. Kreatywne drobiazgi z modeliny, trening motoryki małej dłoni.

23.06.22   czwartek        08  00   –13  00   - prowadzenie spotkania przez opiekuna - Pani Alicja Przemyk - (tematyczne spotkania przy kawie, 
wspólne gry) 08   00   - 11   00     - zajęcia prowadzone przez psychologa – prowadzący Szczepan

28.06.22 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                                                                                           

30.06.22 wtorek   08  00   –13  00   - zajęcia prowadzone przez animatora P. Agnieszka Gorgól i opiekuna Klubu P. Alicję Przemyk:      
1. Zajęcia twórcze „Biżuteria bez tajemnic” -  projektowanie i nauka tworzenia autorskiej biżuterii:                    
zajęcia nr 1 – bransoletka                 

24 .06.22 od 900 do 1100  - spotkanie w MGOK w Strumieniu – wszystkie kluby – poradnictwo prawne i dietetyczne;                                  
1120 do 1230 program artystyczny przygotowany przez MGOK Strumień
24 .06.22  - wycieczka – spektakl „Zły”  w Teatrze Polskim w  Bielsku-Białej  godz. 1900  

09.06.22 godz. 1100  spotkanie w  MGOK Strumień - warsztaty prowadzone przez Marka Pilcha -  ambasadora zdrowego i aktywnego stylu
życia „Głosu seniora” z Krakowa
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