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KLUB SENIORA
W ̄ O£YNI

W 2011  roku Gminna Biblioteka
Publiczna  przyst¹pi³a do Progra-

mu Rozwoju  Bibliotek wspólnie z 3 bi-
bliotekami partnerskimi: Bibliotek¹ w
Or³ach, w Hy¿nem i Rakszawie.

Podczas analizy potrzeb �rodowiska
naszej gminy zaobserwowa³y�my, ¿e
jest niedostateczna  oferta kulturalna dla
seniorów, ma³o miejsc i
okazji do spotkañ dla nich,
bierno�æ i s³aba integra-
cja seniorów w �rodowi-
sku a nawet ich izolacja
spo³eczna.

Zawi¹zano  niefor-
malne partnerstwo z
przedstawicielami ró¿-
nych jednostek organiza-
cyjnych ³¹cz¹c wspólne
si³y do dzia³ania na rzecz
w³a�nie tej grupy opraco-
wuj¹c ramowy plan dzia-
³ania i wspó³pracy part-
nerskiej. A bêd¹ to ró¿-
nego rodzaju spotkania:
op³atkowe, spotkania pokoleñ, wspo-
mnieñ, spotkania z lekarzami, dotycz¹-
ce bezpieczeñstwa osób starszych, wy-
cieczki, pielgrzymki, zabawy, kurs kom-
puterowy itp.

Partnerzy Biblioteki to: Urz¹d Gmi-
ny w ̄ o³yni, Stowarzyszenie na Rzecz
Chorych, Niepe³nosprawnych i Potrze-
buj¹cych Pomocy im. Matki  Teresy z
Kalkuty, So³tys Marek Mach, Stowa-
rzyszenie Kobiet, Gminny O�rodek
Kultury, Wolontariusze oraz radni gmi-
ny: Maria Karp, Anna �liwa, Danuta
Kulikowska oraz Tomasz Dziurzyñski.
Spotkanie inauguracyjne powstaj¹cego
Klubu Seniora odby³o siê w Urzêdzie
Gminy w sali narad 27.IX. 2012 r. o
godz.16:00 przy kawie i ciastku.  Fre-
kwencja dopisa³a - by³o 53 osoby. Po

krótkim powitaniu go�ci uczestnicy
ogl¹dnêli prezentacjê multimedialn¹
przedstawiaj¹c¹ dzia³alno�æ na rzecz
Seniorów w Polsce, która zaintereso-
wa³a wszystkich. Seniorzy byli bardzo
pozytywnie nastawieni do tego przed-
siêwziêcia i wykazali chêæ do wspó³-
pracy i uczestniczenia w klubie. Czas
szybko p³yn¹³ przy muzyce Pana Józe-
fa Bosaka,  Stanis³awa Nykla i �piewie
Anny �liwy.

Tematem przewodnim spotkania by³
wyk³ad o miodach, który przedstawi³
pan Henryk Lewkowicz - prezes ³añ-

cuckiego Ko³a Pszczelarzy. Seniorom
zosta³y zaprezentowane ró¿ne gatunki
miodów pszczelich, kosmetyki i kremy
na bazie miodów. Wiele  ze zgroma-
dzonych osób skorzysta³o z mo¿liwo�ci
zakupów tych produktów.
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(46 osób) spotkali siê na wspólnym grzy-
bobraniu. O godz. 13:00  zebrali siê
wszyscy przy budynku biblioteki, sk¹d
wyruszyli  3 busami w kierunku Julina.
Po przyje�dzie na miejsce czê�æ osób
zajê³a siê rozpalaniem ogniska, przygo-
towaniem kijków do pieczenia kie³ba-
sek a pozostali spacerowali po lesie w
poszukiwaniu dorodnych grzybów. Na-
stêpnie Seniorzy z �pe³nymi koszyka-
mi� zasiedli do ogniska. W mi³ej atmos-

ferze ka¿dy móg³ sobie upiec kie³baskê
oraz ziemniaki. Nie zabrak³o ogórecz-
ka, ketchupu, kawy, herbaty a nawet
s³odkiego ciasta przygotowanego przez
uczestników grzybobrania. Zachwyca-
li�my siê wszyscy piêknym �piewem
Ani �liwy, Józefa Bosaka oraz Roma-
na Wnêka. Czas szybko p³yn¹³  a me-
lodie p³yn¹ce z zakupionego  przez bi-
bliotekê sprzêtu nag³a�niaj¹cego oraz
wspólnego �piewania rozbrzmiewa³y
daleko w las. Wieczorem Seniorzy wró-
cili do swoich domów z u�miechem na
twarzy.

Organizatorzy dziêkuj¹
wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili
siê do uatrakcyjnienia i za-
sponsorowania pocz¹tko-
wej dzia³alno�ci Klubu Se-
niora w naszej gminie.

Widz¹c tak du¿e zaan-
ga¿owanie, jak równie¿
wysok¹ frekwencjê w
spotkaniach, planujemy ju¿
kolejne atrakcje dla Senio-
rów i zapraszamy wszyst-
kich chêtnych do powsta-
³ego Klubu Seniora.

Najbli¿sze planowane
spotkanie to Wieczór An-

drzejkowy Seniorów szczegó³y bêd¹
umieszczone na plakatach, stronach in-
ternetowych Urzêdu Gminy i Bibliote-
ki.

Gminna Biblioteka Publiczna dziê-
kuje wszystkim, którzy poparli projekt,
zaanga¿owali siê w jego realizacjê, a
przede wszystkim kochanym Seniorom-
uczestnikom  Klubu Seniora, którzy
sami bêd¹ go tworzyæ. G³ówn¹ korzy-
�ci¹ dla nich bêdzie miejsce do wspól-
nych spotkañ i atrakcyjnego spêdzania
wolnego czasu, poczucie bycia kim�
wa¿nym z mo¿liwo�ci¹ ci¹g³ego rozwo-
ju.

�Spotkajmy siê,
dopóki czas nam sprzyja�!
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