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Noworoczne spotkanie Seniorów

    W dniu 10 stycznia 2007 r. na sali balowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu odbyło się NOWOROCZNE SPOTKANIE
SENIORÓW - członków Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu.
    Wszystkie przybyłe na spotkanie osoby powitała Przewodnicząca Zarządu Eugenia Kosteczka,  która tradycyjnie już zainicjowała
odśpiewanie kolędy oraz uczczenie chwilą ciszy pamięci osób - członków Związku, którzy zmarli w minionym roku. 
   Wśród honorowych gości znaleźli  się:  Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Siewierzu Barbara Bochenek, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu Henryk Wysocki oraz Redaktor Naczelna
„Gazety Miasta i Gminy Siewierz” Anna Mzyk.
   Następnie odbyły się występy artystyczne przygotowane po raz pierwszy! przez członkinie Związku. Panie swoim śpiewem i recytacją
zauroczyły  uczestników  spotkania.  Warto  zaznaczyć,  że  występ  odbył  się  przy  akompaniamencie  Czesława Przybyły  -  grającego  na
akordeonie. Pani Władysława Góra tradycyjnie już odczytała wiersz swojego autorstwa z „refleksjami emeryta na nowy rok”.
    Po niezwykłych występach Eugenia Kosteczka złożyła serdecznie życzenia noworocznie zdrowia i radości oraz dalszego pomyślnego
rozwoju Związku (podczas spotkania trwały zapisy nowych członków). W imieniu wszystkich członków Związku złożyła również gratulacje
objęcia funkcji Burmistrza Zdzisławowi Banasiowi i Przewodniczącej Rady Miejskiej Barbarze Bochenek.
    Burmistrz Zdzisław Banaś dziękując za zaproszenie i złożone życzenia wyraził wielką radość z powodu coraz większych szeregów Związku.
Noworoczne życzenia zdrowia i wielu sukcesów poprzedził przedstawieniem zamierzeń władz samorządowych Gminy Siewierz na 2007 r. Do
życzeń przyłączyli się również Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Siewierzu Henryk Wysocki, życząc samych słonecznych dni i realizacji kolejnych przedsięwzięć kulturalnych.
    Po życzeniach przyszedł czas na przedstawienie planu działalności Związku na cały 2007 r., który zaprezentowała Przewodnicząca Eugenia
Kosteczka.  Jak  zwykle  w  planie  znalazło  się  wiele  interesujących  propozycji  spędzania  wolego  czasu.  Bieżącym tematem były  jednak
przygotowania  do  WIECZORKU  KARNAWAŁOWEGO,  który  odbędzie  się  3  lutego  br.  o  godz.  19.00  na  sali  balowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu. Zapisy przyjmowane są do dnia 25 stycznia br. w siedzibie Związku tj. pokój nr
2 MGOK w Siewierzu w każdą środę w godz. od 10.00 do 12.00.
Podczas noworocznego spotkania seniorów nie zabrakło również słodkiego poczęstunku i wspólnego śpiewania.
Dekorację spotkania seniorów przygotował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu.
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