
Klubowy lipiec

Miesiąc  lipiec rozpoczął  się  dla  Seniorów od rozwiązania zagadki,  którą  otrzymali  w czerwcu
podczas zwiedzania wystawy pt. „Zabytkowy Grodków”. Była to mapka z ukrytymi elementami ze
średniowiecznego  Grodkowa.  Do  każdego  elementu  były  przypisane  odpowiednie  litery,  które
tworzyły  hasło.  Za  rozwiązanie  hasła  każdy  z  uczestników  otrzymał  nagrodę  w  postaci
przypinanego emblematu średniowiecznego Grodkowa oraz imienny dyplom.
Lipiec  upływał  Seniorom  grając  w  rożne  gry:  Chińczyk,  gry  pamięciowe,  klocki,  a  także
w „Państwa i Miasta”. Atmosfera przy grze „Państwa i Miasta” była świetna, ponieważ Seniorzy
bardzo radośnie do tego podeszli, było bardzo wesoło. 
Nieuniknione  są  już  w  naszym Klubie  ćwiczenia  pamięci.  Seniorzy bardzo chętnie  rozwiązują
zadania matematyczne różnego rodzaju, rozwiązują sudoku, wykreślanki, układają krzyżówki. Te
zadania sprawiają, że dbamy o nasz mózg, ćwiczymy go. 
Ćwiczenia na równowagę Seniorzy bardzo chętnie wykonywali ze zwykłą gazetą w rękach w rytm
muzyki, jak i ćwiczenia z balonami. Ćwiczenia w rytm muzyki są bardzo ciekawe i Seniorzy na
prawdę bardzo lubią je wykonywać. 
Rozpoczęły się również zajęcia z fizjoterapeutą Panią Beatą Stache-Jakubów. Pierwsze spotkanie,
które się odbyło miało na celu zapoznanie się z każdym uczestnikiem Klubu, aby sprawdzić kto i co
może wykonywać podczas ćwiczeń, a czego nie powinien, aby sobie nie zaszkodzić. Okazało się,
że Seniorzy bardzo chętnie ćwiczą, a zestawy ćwiczeń są tak dobierane, że każdy jest zadowolony.
Kondycji Seniorom można na prawdę pozazdrościć. Zajęcia z fizjoterapeutą odbywają się dwa razy
w tygodniu, co daje bardzo zadowalające wyniki. 
Odbyło  się  także  słuchowisko  pt.  „Seniorzy  w  natarciu”,  które  czytał  
Artur Barciś. Słuchowisko było bardzo ciekawe, opowiadało o piątce emerytów, którzy postanowili
zmienić swoją starość na życie pełne niebezpiecznych przygód.
Odbyło  się  również  spotkanie  z  psychologiem  Panem  Sebastianem  Plutą  pt.  „Samotność”.
Z  różnych  powodów  możemy  być  samotni  i  w  różny  sposób  możemy  radzić  sobie  z  naszą
samotnością,  ale  nie  zawsze  jesteśmy w  stanie  sami  sobie  pomóc.  Na  spotkaniu  poruszonych
zostało wiele ciekawych kwestii życiowych. Spotkanie było bardzo interesujące. Było to pierwsze
spotkanie i na pewno nie ostatnie ponieważ prowadzący spotkanie psycholog okazał się świetnym
specjalistą w swojej dziedzinie.
Było  także wyjście  do kina „KLAPS” w Grodkowie na seans filmowy pt.  „25 lat  niewinności
Tomka Komendy”.  Film  był  bardzo  wstrząsający,  dlatego  następne  wyjście  do  kina  będzie  na
romantyczną komedię.
Mieliśmy także spotkanie z podologiem Panią Małgorzatą Menzel, która powiedziała nam co to jest
podologia  i  czym  się  zajmuje.  Mówiła  również  jak  dbać  o  stopy,  jakie  mogą  być  schorzenia
związane z naszymi stopami i dlaczego warto odwiedzać podologa. Dolegliwości są różne i nie
zawsze sami powinniśmy ingerować w to co dzieje się z naszymi stopami. Czasem lepiej dla nas
żeby zobaczył to specjalista, niż sami mielibyśmy sobie coś pogorszyć, w czymś zaszkodzić, nie
mając wiedzy, ani doświadczenia.
Odbyło się spotkanie z Burmistrzem Godkowa Panem Markiem Antoniewiczem, które upłynęło
w bardzo miłej atmosferze, gdzie, każdy z Seniorów mógł zadawać pytania, na które Pan Burmistrz
chętnie odpowiadał, dlatego dziękujemy bardzo za to spotkanie i prosimy o więcej.
Tak  oto  upłynął  nam  lipiec  przepełniony  grami,  zabawami,  treningami  pamięci,  gimnastyką,
spacerami i wieloma, różnymi spotkaniami tematycznymi. Lipiec za nami, a co przyniesie sierpień?
To już Kochani niebawem. 


