
    BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW! 
Nasze propozycje dla Was, już działające i do uruchomienia na życzenie Wyżynian,  

oraz podpowiedzi typu „co jeszcze można by robić”. 

 

A. (to już możemy dla Was robić) 

1. Klub Seniora WRZOS to życie towarzyskie, rozrywka, wycieczki, gimnastyka i inne formy 

zapewniające miłe, rozsądne i wartościowe spędzenie czasu wolnego, to też integracja. 

a. brydż towarzyski i stolik szachowy; 

b. warsztaty rękodzieła – szydełko, koraliki, witraże; 

c. śpiewy z gitarą – wspólne śpiewanie szlagierów; 

d. język angielski – samouczek w grupie dla tych, co już pierwsze kroki w nauce mają za sobą; 

e. podstawowe wsparcie cyfrowe dla seniorów – komputer, smartfon, elektronika AGD i in.; 

f. warsztaty plastyczne dla seniorów – rysunek i malarstwo; 

g. redagowanie pisma „Życie Seniora” – autorzy tekstów, fotografii i in. formy twórcze; 

h. piszemy historię Wyżyn, mamy już dużo tekstu, ale trzeba więcej, czekamy na Ciebie; 

 

B. (z tym czekamy na waszą reakcję) 

2. Klub Dyskusyjny dla dorosłych – filozofia, książki, sztuka, muzyka, polityka itd; 

3. Wystawy plastyczne, rękodzielnictwa i fotografii; 

4. Towarzystwo Sąsiedzkie Wyżyny: integracja przez tworzenie wspólnoty zainteresowań, 

zamieszkiwania, miejsca pochodzenia itd. 

Zamierzamy dostosowywać się i zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców. Jeżeli Wy – 

mieszkańcy macie jasną, sprecyzowaną wizję, ale nie macie gdzie jej spełniać, lub owa wizja 

jawi się mgliście, to zapraszamy do NOK na rozmowę, na pewno znajdziemy rozwiązanie 

problemu miejsca, czasu i innych, jeszcze nieznanych szczegółów, dla możliwości 

realizowania swoich pasji, ale też zwykłych potrzeb codziennych, a najbardziej kontaktów z 

innymi osobami, z sąsiadami. Dla ożywienia zainteresowania miejscem naszego 

zamieszkiwania i naszymi sąsiadami będziemy również organizować konkursy tematyczne, 

może wspólna wycieczka dojdzie do skutku, a może integracyjna zabawa taneczna się 

pojawi… A może od Was spłynie jakiś pomysł na aktywność NOK?  

 

C. (oczekujemy Waszych propozycji) 

Mamy jeszcze dla Was, drodzy sąsiedzi, garść podpowiedzi tematów, które, być może 

drzemią w Was a impuls z naszej strony je rozbudzi: rozrywki umysłowe, właściciele zwierząt 

domowych, miłośnicy krajobrazu wsi i etnografii, miłośnicy sztuki, muzyki itd., a nawet 

napiszmy książkę kucharską Wyżyn! 

Chcemy być jak najbliżej mieszkańców, to dla Was NOK otrząsa się z kurzu przeszłości, każdy 

z Was, sąsiadko i sąsiedzie, może znaleźć tu swoją przystań.  Przyjdź i przekonaj się! 

 


