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Klub Kobiet
Kim są członkinie Klubu Kobiet? W większości to emerytki, młodsze lub starsze to bez znaczenia bo wszystkie są młode
duchem. Główne formy pracy w klubie to:
- spotkania związane z wiedzą praktyczną pokazy pieczenia ciast, przyrządzania potraw w tym regionalnych, pokazy
kosmetyczne, robótki ręczne
- wycieczki turystyczno krajoznawcze
- wieczory klubowe (imieniny, zabawy karnawałowe, andrzejkowe)
- udział w konkursach kulinarnych jak również rękodzieła ludowego
- pomoc w organizacji imprez artystycznych organizowanych przez OCK.
Każda ma tu swoje zadanie. Nareszcie w swoim gronie, z daleka od dzieci, wnuków, jeszcze dalej od spraw codziennych.
Miejsce spotkań jest dla członkiń radością życia, tworzą rodzinną atmosferę. Kontakty przyjacielskie kontynuowane są również
i poza klubem. W życiu codziennym, w chorobie żadna z koleżanek nie zostaje sama, wspomagają się odwiedzinami, dobra
radą, wymianą doświadczeń. Wystarczy chwilę pobyć z sobą a panie wychodzą z uśmiechem, patrzą z optymizmem w
przyszłość - to najcenniesza wartość tego miejsca. Na potwierdzenie tych słów przytoczę słowa hymnu Klubu Kobiet:
Gdy przypadkiem ktoś zapyta Ciebie
gdzie najmilej najprzyjemniej spędzisz czas
kto udziela rad w pilnej potrzebie
to Klub Kobiet zawsze wita Was

Bo w Klubie Kobiet jest najlepiej,
rażno upływa tutaj czas,
tutaj zapomnieć można o złych chwilach
o troskach, które gnębią nas

W klubie jest miejsce na zabawę
piosenkę, taniec pracę też
to co robimy jest ciekawe
więc dołącz do nas jeśli chcesz
Gdzie: Sala klubowa
Kiedy: wtorki 17.00-20.00
Opiekun: Krystyna Galek
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