Urząd Gminy Dąbie

DZIEŃ SENIORA
Październik to miesiąc, w którym w naszej gminie i nie tylko obchodzony jest Dzień Seniora. To świetna okazja,
by przypomnieć o tym, jak bardzo potrzebne społeczeństwu są osoby starsze.W dniach 7-12 października 2019
roku w naszym województwie trwa XXI Lubuski Tydzień Seniora. Z tej okazji w dniu 8 października 2019 r. w
„Domu Strażaka” w Szczawnie odbył się wieczorek muzyczno-taneczny zorganizowany przez Wójta Gminy Dąbie
Pana Marcina Reczuch, kierownika Panią Renatę Bożemską-Janicką i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dąbiu.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Pan Łukasz Mejza, Pani
Aneta Bencar – Dyrektor Domu Pomocy w Szczawnie, Pani Helena Rewers-Polewka Przewodnicząca Rady Gminy Dąbie,
Pani Agata Hałubicka Skarbnik Gminy Dąbie, Pani Małgorzata Nowicka- Szymańska Sekretarz Gminy Dąbie, Wojciech
Brodziński Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu, Ksiądz Proboszcz Marek Zintara.
Wójt Gminy Dąbie przywitał i złożył serdecznie życzenia dla wszystkich przybyłych Seniorów z Gminy Dąbie. W
części oficjalnej wystąpił Zespół „Na Wójtowej Roli” działającego w ramach Centrum Aktywnego Seniora w Gminie
Dąbie oraz bogaty program artystyczno-wokalny przygotowali Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gronowie Pana Daniela
Czepiżak wraz z uczniami.
Po zakończonych występach uhonorowano najstarszego Seniora Pana Stanisława Markiewicza składając
życzenia, wręczając kwiaty i drobny upominek. Podziękowanie dla organizatorów złożyli również Seniorzy wręczając
kwiaty. Miłym akcentem spotkania był również występ Seniorki Pani Heleny Patynko, która rozbawiła wszystkich do
łez.
Następnie wszyscy udali się na poczęstunek, który został przygotowany przez Panią Annę Masłowską sołtys
miejscowości Szczawno wraz z uczestnikami „Projekt u na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Do tańca przygrywał Zespół muzyczny „BEST”. Seniorzy ruszyli do
tańca. Podskoki i śpiewy trwały do późnego wieczoru.
Impreza pokazuje, że w każdym wieku można cieszyć się życiem. Uczestnikom sprawia wielką radość spędzenie
wspólnego czasu razem. Seniorzy mogą spotkać się w jednym miejscu oraz wspólnie świętować. To uroczystość na
stałe wpisała się do kalendarz gminnych wydarzeń i seniorzy z niecierpliwością na nie czekają.

1

