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Aktywne Zbrosławice

"Aktywne Zbrosławice"
Projekt w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)
oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne

działanie:9.1. Aktywna Integracja

poddziałania: 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnej

wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
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09 MAR 2020
kategoria:

Wesoło i przebojowo na Dzień Kobiet

Aktywne Zbrosławice

Muzyka góralska, cygańska, ale przede wszystkim śląska. Przeboje wykonywane przez zespół Trojoki
rozbujały głównie damską publiczność zgromadzoną 8 marca w Bibliotece Publicznej w
Zbrosławicach.

26 LUT 2020

Spotkanie ciekawym tematem

kategoria:
Aktywne Zbrosławice

Kwestie praktyczne związane z wychowaniem dzieci i młodzieży będą tematem kolejnego spotkania
w Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach. Tym razem zapraszamy we wtorek 3 marca o godz. 16:30.
Gościem spotkania będzie Adam Gierad.

18 LUT 2020
kategoria:

Dzień Kobiet spędź koncertowo

Aktywne Zbrosławice

8 marca – dlaczego ten dzień jest szczególny nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Podobnie, jak w
ubiegłym roku święto płci pięknej w Gminnie Zbrosławice znów doczeka się odpowiedniej otoczki.
Tym razem królować będą śląskie klimaty.

13 LUT 2020
Spotkanie z ciekawym tematem

kategoria:
Aktywne Zbrosławice

Po co komu prawnik? - na to pytanie starał się będzie odpowiedzieć gość kolejnego spotkania z
ciekawym tematem. Na spotkanie z Maciejem Jansonem zapraszamy 18 lutego, o godz. 16:30 do
Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach.

29 STY 2020
"Spotkania z ciekawym tematem" wracają!

kategoria:
Aktywne Zbrosławice

W nowym roku wracają „Spotkania z ciekawym tematem”. Pierwsza odsłona tegorocznego cyklu
będzie szansą do porozmawianiu o aktywności ﬁzycznej i proﬁlaktyce zdrowotnej. Gościem
spotkania będzie Izabela Pakuła – absolwentka AWF, trenerka ﬁtness, wieloletnia nauczycielka
wychowania ﬁzycznego, a obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Bytomiu. Entuzjastka aktywnego
trybu życia i zdrowego żywienia.

11 GRU 2019
Wigilia dla osób samotnych

kategoria:
Aktualności

Przed nami zawsze niecierpliwie wyczekiwany okres Świąt Bożego Narodzenia. Już wkrótce
zasiądziemy do wigilijnych stołów, by wspólnie ze swoimi rodzinami celebrować tradycje
przekazywane z pokolenia na pokolenie.

11 GRU 2019
kategoria:

Spotkanie z dietetykiem

Aktualności

17 grudnia zapraszamy na kolejna odsłonę zbrosławickich „Spotkań z ciekawym tematem”. Będzie
to znakomita okazja, by poznać wiele interesujących pomysłów na zdrowe żywienie. Spotkanie „Przez żołądek do … jelit! Zdrowie zaczyna się na talerzu” - poprowadzi Oliwia Płaczek.

09 GRU 2019
kategoria:

Spotkanie z kosmetologiem

Aktualności

Zbrosławickie „Spotkania z ciekawym tematem” w grudniu powrócą dwukrotnie. Na pierwszym z
nich, już we wtorek 10 grudnia Agnieszka Pop Zbrosławickie „Spotkania z ciekawym tematem” w
grudniu powrócą dwukrotnie. Na pierwszym z nich, już we wtorek 10 grudnia Agnieszka Pop
przeprowadzi „Kosmetologiczne warsztaty zabiegowe higieny i wizerunku”.

25 LIS 2019

Spotkanie z ciekawym tematem - język migowy

kategoria:
Aktywne Zbrosławice

W listopadzie w Bibliotece Gminnej w Zbrosławicach zainaugurowany zostanie nowy cykl pn.
„Spotkanie z ciekawym tematem”. W ramach cyklu gośćmi biblioteki będą osoby, które w
nieszablonowy sposób, w oparciu o swą wiedzę i wieloletnie doświadczenie zaprezentują
interesujące sprawy i ważne tematy.

12 LIS 2019
kategoria:

Dreszcze 11 listopada

Aktywne Zbrosławice

Miłość do ojczyzny, co naturalne, była motywem wiodącym wczorajszych wydarzeń w Gminnej
Bibliotece w Zbrosławicach. Dobór artystów i zaprezentowane przez nich interpretacje
zagwarantowały publiczności całą gamę głębokich doznań.
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