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Kolęda popłynęła w dal… 

Dobra nowina popłynęła we wtorkowe popołudnie (11.12.2018r.) z Sali 

Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie. Tegoż popołudnia zakończyły 

się bowiem półroczne spotkania władysławowskich seniorów w ramach 

Centrum Aktywności „Seniratka”.  

Przypomnijmy, że Centrum działało od lipca 2018r. i miało pod swoja opieką  

30 seniorów z  terenu Gminy Władysławów oraz 10 wolontariuszy uczniów 

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie, którzy 

nieodpłatnie mogli korzystać ze wszystkich form zajęć organizowanych w 

ramach działalności „Senioratki”. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w taki 

sposób aby każdy kto pomyślenie przeszedł proces rekrutacji mógł w Centrum 

korzystać z oferty zajęć, warsztat ów i wykładów otwartych. Stowarzyszenie 

„Koniczynka”, które pozyskało środki na realizację zadani ze środków 

Programu  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs 2018, czuwało 

nad właściwą realizacją zamierzonych celów. Wśród nich najważniejszym była 

z całą pewnością integracja jednej z grup społecznych - seniorów,  a także 

wskazanie seniorom form aktywności pozwalających im na kreatywne 

spędzenie wolnego czasu. 

Wracając do wtorkowego popołudnia, które wieńczyło dzieło „Senioratki”. 

Ciepła rodzinna atmosfera towarzyszyła seniorom w trakcie wigilii będącej 

podsuwaniem półrocznych zmagań. Seniorzy pod czujnym okiem pani Barbary 

Prusinowskiej przygotowali przepyszne tradycyjne potrawy wigilijne,                         

a następnie wysłuchali koncertu BIG BANDU Turek, a także zaprzyjaźnionego 

ze Stowarzyszeniem zespołu „Gama” z Witowa. Popłynęły zatem życzenia 

świąteczne, popłynęły też łzy wzruszenia, bo dla wielu seniorów „Senioratka” 

stała się miejscem codziennych spotkań z przyjaciółmi. Z seniorami kolędowali 

Ryszard Papierkowski – radny Powiatu Tureckiego, Krystyna Michalak – 
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przewodnicząca Rady Gminy Władysławów oraz Magdalena Wysocka – 

wicedyrektor Szkoły Podstawowej we Władysławowie. 

Mamy nadzieję, że dzięki dalszym staraniom prezes stowarzyszenia pani Beacie 

Modrzejewskiej uda się kontynuować podjęte działania i „Senioratka” znów na 

wiosnę ruszy z nową siłą. 

Stowarzyszenie „Koniczynka” z Władysławowa pozyskało w 2018r. na 

realizację zadania Centrum Aktywności „Senioratka” kwotę 73.550,00 PLN  z 

Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

Partnerem w działaniach był Gminny Ośrodek Kultury z Władysławowa. 
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