VI Integracyjne Spotkanie Seniorów SITG Oddziału Rybnik
„Powitanie lata”
Wiosenne spotkania seniorów w plenerze to już tradycja Oddziału SITG Rybnik. Po raz kolejny spotkanie odbyło się w środę 22 maja 2013 r. w Parku Leśnym „U Kaczyny” w Rogowie k/Wodzisławia Śl.
W spotkaniu udział wzięli:
- Komisja Seniorów – kol. kol. W. Zając, A. Żabicki, St. Urbańczyk i E. Cieślik
- Zarząd Oddziału – kol. W. Kłosok – v-ce Prezes
- Seniorzy z Kół i Klubów Seniora
Najliczniej reprezentowane były Kluby Seniorów z kopalń: Rydułtowy – 55 , Pniówek – 58,
Borynia – 45 i Jas-Mos – 44 seniorów.
W sumie w spotkaniu udział wzięło 281 seniorów.
Najstarszym uczestnikiem spotkania był kol. Franciszek Grzegorzek z Klubu Seniora kop.
Anna, który ukończył 94 lata i został w trakcie spotkania szczególnie wyróżniony odśpiewaniem przez zebranych ‘200 lat”.
Spotkanie zagaił i serdecznie powitał zebranych kol. W. Zając – Przewodniczący Komisji
Seniorów, który w krótkim zarysie scharakteryzował cel spotkania oraz przedstawił działalność Komisji.
Następnie głos Zabrał kol. W. Kłosok – wiceprezes Oddziału, który nakreślił działalność Zarządu Oddziału podkreślił znaczną liczbę seniorów w strukturach rybnickiego Oddziału SITG.
Ogólna ich liczba to 924 seniorów na całkowity stan 1632 seniorów w całym Stowarzyszeniu.
W dalszej kolejności głos zabrał prowadzący to spotkanie kol. A. Żabicki, który przedstawił
zebranym program spotkania.
Zgodnie z programem uczestników powitał zespół muzyczny pana Sosny i zespół śpiewaczy
„Czyżowianki”.
W trakcie spotkania zaproponowano uczestnikom zwiedzanie parku rozciągającego się na
powierzchni 24 hektarów i obejmującego między innymi:
- mini ZOO
- ścieżki zdrowia i rowerowe
- pomieszczenia ośrodka – sale, restauracja i hotel
- stadninę koni wraz z powozami
- budowę boiska i kortu tenisowego
- wydzielony teren na rożen ze stołami i ławami
W czasie spotkania grupy seniorów udawały się w kierunku rożna celem skonsumowania
„przydziałowej” kiełbaski, a orkiestra umilała im konsumpcję.
Nakarmieni seniorzy wrócili na salę główną, gdzie występował zespół „Czyżowianki”,
którego repertuar rozśmieszał ich do łez.
Spotkanie wraz z zabawą taneczną trwało do późnych godzin wieczornych. Uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili wolę kontynuowania w następnych latach tego typu imprez.
Na zakończenie organizatorzy podziękowali uczestnikom za liczny udział, życząc Seniorom
dużo zdrowia i kondycji do następnego spotkania.
Notował Stanisław Urbańczyk

Z lewej: najstarszy uczestnik spotkania – kol. Franciszek Grzegorzek

Spotkanie nie mogło się odbyć bez tradycyjnych „kiełbasek
z grilla”

W trakcie spaceru po parku

