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ЖИТТЯ В АКАДЕМІЇ ПЕНСІОНЕРІВ - ВИРУЄ!
Із першого вересня, після двомісячних вакацій, разом зі стартом нового навчального року, знову
розпочалися зустрічі в усіх 32-х клубах Академії
пенсіонерів, яка нараховує більше 3 000 людей,
об’єднаних спільною метою і такими рисами вдачі, як життєрадісність, цілеспрямованість, активність, щирість і людинолюбність.
За цей місяць пройшли планові засідання у клубах,
відбулися цікаві мандрівки і, звичайно, прийшлися
до смаку нові вистави в улюбленому театрі. Та
найголовніше - ще попереду!
І знову радість

Всі ми тут талановиті,
З досвідом багатим...
Перестанемо давайте з вами нудьгувати –
Будем свій талант і досвід усім
дарувати!

Хлібом-сіллю вас стрічаєм,
Просимо сідати.
Новий рік академічний
Будем починати!
Щоби нам жилось цікаво
Й настрій добрий мати,
Нам усім дається право
Себе проявляти!

Члени клубу «Промінь надії» разом із куратором Оленою Ткач
вітають бібліотекарів із професійним святом

Марія Постоєва,
клуб «Журавка»

Выход найден

А болячки? Горе? В прошлом,
Всех их ветром разнесло.

Жизнь идет своей стезёю,
(Не всегда прямой и ввысь).
Правду вам сейчас открою,
Старушоночки, держись!
Много ль нам, молодкам, нужно,
Чтобы душу отвести,
Чтоб не плакаться соседкам,
Не мести и не скрести?

Здесь душевно, здесь надёжно
Время мчится, как стрела.
Не припомню, чтоб когда-то
Я так счастлива была.
Терапия неземная
Отвлекает от проблем
Так живи, родная, вечно,
Приноси же радость всем!

Представниці клубу «Сузір’я» на міській виставці квітів.
Куратор - Євгеній Дорош

Не считать болячки, ложки,
Не скрипеть, чужих не мыть,
В благодарность всем, кто соЧтоб отвлечься хоть немножко, здал,
Перестать стонать и ныть?
Академии открыл
Скажем громкое: «Спасибо!»,
В Академию идите!
Кто старушек не забыл.
В ней уютно и тепло.
Эмма Вайман, клуб «Берегиня»

Свято осені за всіма українськими традиціями відбулося
у клубі «Надія». Куратор - Сергій Завадко

На екскурсію до осіннього саду-муру, що в парку «Олександрія»,
завітали члени клубу «Криниця життя».
Куратор - Тетяна Шкаранда

День іменинника у клубі «Серпанок».
Куратор - Олександр Ящук

У новому, відремонтованому разом
із куратором Олександром Розуменком
приміщенні щасливі члени клубу «Мрія»

