Złotą jesienią
Na jesiennych kartkach kalendarza zapisane są co roku trzy okolicznościowe daty: 1 października –
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października – Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada – Światowy
Dzień Seniora. Przypominać mają nam o tej ważnej części naszego społeczeństwa przeżywającej jesień swojego
życia, której zawdzięczamy nasz dorobek, bez której nie byłoby nas, wobec której jesteśmy zobowiązani do
społecznej wdzięczności i uznania.
Aura prawdziwej, złotej jesieni i to nie tylko o tej porze roku, panuje w życiu Oddziału Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd tego oddziału dba o to, by starsze osoby, które zechcą
wstąpić w szeregi związku, nie czuły się osamotnione i opuszczone. Pomaga im w zagospodarowaniu wolnego
czasu organizując dla różne formy aktywności i integracji – spotkania okolicznościowe, wycieczki krajoznawcze,
pielgrzymki, wczasy, by nie izolowali się w samotności. W czwartek, 21 października, w Mosińskim Ośrodku
Kultury odbyło się pierwsze po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią spotkanie przy kawie dla członów
związku. Pomimo wymuszonej przerwy i konieczności rezygnacji z zaplanowanych wcześniej imprez i wyjazdów,
Zarząd oddziału pamiętał o swoich członkach, utrzymując z nimi stały kontakt telefoniczny. – W związku z
ograniczeniami pandemicznymi, prawie do końca maja br. członkowie naszego związku byli formalnie
„uziemieni”. Po chwilowym poluzowaniu ograniczeń, udało nam się zorganizować dla nich wyjazd do Szczytnej
w Kotlinie Kłodzkiej w dniach 17 – 24 czerwca –mówił na spotkaniu Jerzy Malinowski, Prezes oddziału.
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili Park Zdrojowy w Kudowie Zdrój, Polanicę Zdrój, sanktuarium w Wambierzycach i
sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej na Iglicznej, zwiedzili Pałac Marianny Orańskiej w Ząbkowicach Śląskich. Był
także czas na wspólne ognisko przy muzyce. – W miesiącu sierpniu udało się wyjechać do Dziwnowa –
relacjonował Prezes. – Przebywaliśmy cały tydzień w Ośrodku Wczasowym „Danhar” położonym na wydmie
plażowej. Z okien na pierwszym i drugim piętrze widać było morze w odległości ok. 100 metrów. Teren
ogrodzony, pięknie zagospodarowany, z wszelkimi atrakcjami. W czasie tygodniowego pobytu nad morzem
uczestnicy wybrali się do Międzyzdrojów, gdzie spacerowali uliczkami, po molo, aleją gwiazd, weszli też na Białą
Górę i nadmorski klif. A już we wrześniu nasi seniorzy wybrali się wspólnie na grzybobranie.
Podczas październikowego spotkania Jerzy Malinowski przedstawił też plany wyjazdowe na następny – 2022 rok:
wycieczki kilkudniowe do Świnoujścia, Zamościa, Elbląga i Dziwnowa, wycieczki jednodniowe do Częstochowy,
arboretum w Wojsławicach, Lichenia lub Obór, na Górę św. Anny, Srebrną Górę i Zamku Książ. Zarząd
mosińskiego oddziału ZERiI i jego członkowie mają nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy i uda się te wszystkie
plany zrealizować. A w najbliższym czasie, w listopadzie, chcieliby się jeszcze znów spotkać na tradycyjnych
Andrzejkach i uroczystym spotkaniu z okazji Światowego Dnia Seniora.
Oddział Rejonowy Mosina ZERiI utworzony został w 1973 r. W międzyczasie, w Gminie Mosina powstało kilka kół
terenowych: nr 1 Pecna (1997), nr 2 Dymaczewo Nowe (1999), nr 3 Rogalin (2001), nr 5 Daszewice (2004) i nr 7
Rogalinek (2006). Biuro Związku mieści się w Mosińskim Ośrodka Kultury i czynne jest we wtorki, w godz. 10 –12.
Jerzy Malinowski: Warto być pomiędzy ludźmi, otworzyć się na drugiego człowieka, służyć pomocą jeden
drugiemu, nie zamykać się w 4 ścianach i oglądać tylko seriale. Warto wyjść do ludzi, bo jest ważne, gdy
człowiek ma przy sobie drugiego człowieka, zwłaszcza w starszym wieku. Zachęcam do korzystania z naszego
dobrodziejstwa, bo może ono być jak lekarstwo.
J. Nowaczyk
Fot. JN, archiwum oddziału rejonowego Mosina ZERiI

Drodzy Seniorzy!
1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października – Europejski Dzień
Seniora, a 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora. Naszym Seniorom, mieszkańcom Gminy Mosina,
składamy życzenia zdrowia, uśmiechu i samych, pogodnych, wolnych od trosk dni. Życzenia dla Was przekazuje
także Zarząd Oddziału Rejonowego Mosina Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów:

Życzymy Wam drodzy Seniorzy długich lat życia w zdrowiu, nieustającym uśmiechu na twarzy, zadowolenia z
każdego dnia, satysfakcji z przeżytych lat, abyście patrząc wstecz pamiętali tylko to co dobre. Abyście na swojej
spotkali ludzi, którzy obdarzają Was szacunkiem na jaki zasługujecie. Aby przed Wami były dni realizacji swoich
marzeń i planów, których dotąd nie udało Wam się zrealizować. Aby jesień Waszego życia była czasem
odpoczynku, ale w rozsądnej aktywności.
Zarząd Oddziału Rejonowego ZERiI Mosina

