Gminna uroczystość "Dzień Seniora" w Międzyborowie

Piękna zabawa, jak za
dawnych lat
W sobotę 14 października, blisko 150 osób wzięło udział w gminneluroczystości
"Dnia Seniora'tw Międzyborowie. Jak co roku organizatorem było jaktorowskie Koło
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Ta tradycyjna - dla członków i
. sympatyków związku - dobra zabawy trwała nieomal do północy. Zorganizowanie takiego święta, które zdarza się raz do roku, wymaga od kierownictwa koła PZERiI
dużego zaangażowania, również i tym razem zarząd, wraz przewodniczącą Elżbietą
Woźniak, poradzili sobie świetnie z tym zadaniem.

w tym roku minęła kolejna, pięcioletnia kadencja
w Kole-Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jaktorowie.
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego został
wybrany zarząd PZERiI w
Jaktorowie.
Przewodni-

czak życzyli seniorom wielu szczęśliwych lat. Zawsze najbardziej cieszę się, kiedy jestem w gronie szczęśliwych ludzi, ktorży wprawdzie już aktywność zawodową mają za sobą, ale ich zaangażowanie społeczne, ich praca na rzecz innych są do
pozazdroszczenia.
Tak jest w państwa związku i
cieszę się, takie stowarzyszenie, kierowane przez
panią Elżbietęfunkcjonuje
w naszej gminie. Składam państwu serdeczne życzenia przeżywania wielu szczęśliwych i długich lat w aktywnej działalności
i zdrowiu, a na ręce naszej kochanej przewodniczą-

ze

czącąponownie została wybrana Elżbieta Woźniak, która tę funkcje od ośmiu lat i teraz została
wybrana na trzecią kadencję. Zastępcą pani Elżbiety została Zofia Pawlak, sekretarzem Bogumiła Regulska, skarbnikiem jest Jadwiga Sosnowska, członkami zarządu zostali: Maria Sankowska, Czesław Pietrzak, Tadeusz Maj.
W sobotę 14 października w remizie OSP
w Jaktorowie spotkało się blisko 150 osób na
uroczystości z okazji "Dnia Seniora", połączonej z zabawą taneczną. Takie spotkania w Jaktorowie, jak i w Międzyborowie cieszą się już
dużą popularnością i przyjeżdżają na nie ci,
którzy wielokrotnie doświadczyli, jak wspaniale można bawić się w takim gronie.
Z okazji tego dorocznego święta nie mogło zabraknąć władz samorządowych gminy. Byli obecni: wójt Maciej Śliwerski, przewodniczący Mirosław Byczak i inspektor oświaty Ewa Luniewska. Pojawili się także przedstawiciele Rejonowego Zarządu PZERiI w Żyrardowie z przewodniczącym Józefem Polańskim, a także z 'zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia
,,Promyk" z Bartnik.
Jakże piękne były życzenia składane jaktorowskim
seniorom i przewodniczącej
koła Elżbiecie Woźniak.
Wójt Maciej Śliwerskiiprzewodniczący Mirosław By-

cej przekazuje kwiatu, zelWane ... na naszych międzyborowskich wydmach .... - mówił wójt Maciej
Śliwerski,Przewodniczący Mirosław Byczak przyznał.że zawsze najlepiej czuje się w środowisku
tego związku i nigdy nie zapomina o uroczystościach organizowanych przez PZERiI.
- Życzę wam kochani dużo zdrowia, pogody
ducha, życzliwości i samych przyjaznych ludzi
na waszej życiowej drodze ... - mówiła pani Elżbieta do wszystkich zebranych. W tym dniu
wiele serdeczności i życzeń przekazano członkini związku Janinie Rodak, która skończyła
osiemdziesiąt lat. Życzenia skierowano do emerytowanych nauczycieli, których nie brakowało w gronie osób świętujących "Dzień Seniora".
. Potem na parkiecie zaczął "rządzić' zespół muzyczny "Waldi Bend". Jakże świetnie bawiono się w
wielkiej sali balowej - w gościnnej dla emerytów
remizie OSP w Międzyborowie. Na stołach znajdowały sięsmakowite wiktuały domowej roboty.Wszędzie królował uśmiech i wspaniały humor i ta nie-

zwykła piękna muzyka, stare rytmy porywające do tańca. Ci młodzi duchem ludzie
tylko na chwilę siadali za stołarni, większość czasu - nieomalże do północy, spędzili ,
na parkiecie. Dla nich była to
zabawa, jak za dawnych lat.
T. Sulek
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