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Dzień Seniora w Siewierzu

   Uroczystość z okazji  „Dnia Seniora",  zorganizowana przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów w
Siewierzu miała tym razem charakter wyjątkowy. Na spotkaniu była bardzo duża, dotychczas niespotykana frekwencja – prawie 62% stanu
członków Związku,  co  spowodowało,  że  sala  balowa była  wypełniona po brzegi.  Wyjątkowość  polegała  również  na  wygłoszeniu  bardzo
ciekawego wykładu przez światowej sławy prof. dr hab. Artura Stojko — Prezesa Polskiej Fundacji Apiterapii w Katowicach oraz interesującej
części artystycznej przygotowanej przez utalentowanych członków Związku.
   Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Zarządu — Eugenia Kosteczka, która po przywitaniu wszystkich zebranych i zaproszonych gości,
przedstawiła program spotkania. Gośćmi Seniorów byli Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz - Zdzisław Banaś, Prezes Polskiej Fundacji Apiterapii -
Artur Stójko, Z-ca Przewodniczącego Zarządu Okręgu PZERiI w Katowicach- Marian Mucik, Redaktor czasopisma „Przyjaciele Zdrowia" - Mirosław
Słomczyński, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu - Henryk Wysocki, właścicielka Firmy „UB-TUR" z Zawiercia - Anna
Bryła oraz właścicielka Restauracji „Zamkowa" — Alicja Nowak.
   Wykład prof. Stojko wzbudził duże zainteresowanie, czego przykładem było wiele pytań dotyczących zastosowania i działania produktów
pszczelich, które były również wystawione w czasie spotkania przez pszczelarzy z Żelisławic.
   Nie zabrakło życzeń dla Seniorów od Przewodniczącej Zarządu Eugenii Kosteczki oraz Burmistrza Zdzisława Banasia, który wyraził swoje
zadowolenie z frekwencji na spotkaniu i stałego wzrostu liczebności Związku. Burmistrz podkreślił szeroką i skuteczną działalność Zarządu
Rejonowego na rzecz społeczności Seniorów, przekazał słowa uznania dla wspaniałego Zespołu Wokalnego „ALE BABKI", za osiągnięcia wokalne
w konkursach i życzył im dalszych sukcesów. Życzenia przekazali również: Zastępca Przewodniczącego Marian Mucik od Zarządu Okręgowego w
Katowicach oraz Anna Bryła. Następnie wzniesiono toast, a zebrani odśpiewali tradycyjne „100 lat".
   Na spotkaniu uhonorowanych zostało 16 członków Związku, „najwcześniej urodzonych" tzn. mających 80 lat i więcej. Otrzymali oni z rąk
Burmistrza róże, a od Przewodniczącej Związku paczki żywnościowe.
   W części artystycznej wystąpił Zespół „ALE BABKI" pod kierunkiem Czesława Przybyły i Zbigniewa Wójcika. Były także występy indywidualne,
utalentowanych członków Związku, a mianowicie: Władysławy Góra w gawędzie zaprezentowanej na „Senioradzie 2009", za którą przy znano jej
II miejsce, Heleny Nowak wyróżnionej za gawędę na „Senioradzie", która przedstawiała humorystyczną balladę i wesołą piosenkę – utwory
własnego autorstwa. Wystąpił również Zbigniew Wójcik wykonując solo na akordeonie oraz Urszula Olszewska, która zaśpiewała przy własnym
akompaniamencie na akordeonie.
   Na zakończenie spotkania, Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom części artystycznej oraz przedstawiła krótką informację o
realizacji planu pracy za rok 2009, jak również plan pracy na 2010 rok. Zaznaczyła, iż omówienie realizacji preliminarza budżetowego za 2009
rok i planu w tym zakresie na 2010 rok, nastąpi na „Spotkaniu Noworocznym", które odbędzie się 13 stycznia 2010 roku. Spotkanie zakończyło
się po 3 godzinach.

Eugenia Kosteczka
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


