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W środę, 7 lipca w leśniczówce 
w Januszewicach spotkali się 
członkowie Spółdzielni Socjalnej 
„Promyk Nadziei” z Opoczna. In-
tegracyjne ognisko upłynęło pod 
znakiem wspólnej zabawy przy 
opoczyńskiej muzyce ludowej.

Spotkanie integracyjne zorganizowa-
no w ramach projektu „CUŚ – Cen-
trum Usług Środowiskowych na rzecz 
mieszkańców powiatu opoczyńskie-
go” realizowanego przez fundację 

Dar dla potrzebujących w partner-
stwie z lokalnymi samorządami, 
GOPS-ami i organizacjami pozarzą-
dowymi. Spółdzielnia Socjalna „Pro-
myk nadziei” jest jednym z nich. Jej 
szefowa, Kazimiera Frączak, stanęła 
na wysokości zadania i oprócz og-
niska, grila, tradycyjnych gorących 
potraw czy słodkiego poczęstunku 
zadbała również o muzyczną oprawę 
imprezy. W spotkaniu wzięli udział 
członkowie Zespołu pieśni i tańca 
„Drzewiczanie”, którzy mimo go-
rącego popołudnia ucieszyli oczy 

zebranych tradycyjnymi strojami 
ludowymi. Towarzysząca im Alina 
Szymańska, dyrektorka Regionalnego 
Centrum Kultury, rozdała wśród gości 
śpiewniki, aby wszyscy mogli wspól-
nie pośpiewać przy akompaniamencie 
akordeonu.

Biesiadników odwiedziły także 
wicestarosta Maria Barbara Cho-
micz oraz Agnieszka Nalewczyńska, 
dyrektorka Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego „Cen-
trum Edukacji i Rozwoju”, która jest 
koordynatorem „CUŚ” – projektu 
o wartości 10 mln zł dofinansowane-
go ze środków unijnych, w ramach 
którego realizowane są m.in. usługi 
opiekuńcze i zdrowotne dla seniorów, 
osób chorych, niesamodzielnych oraz 
dla dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej.
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W niedzielę, 11 lipca druhowie z OSP 
KSRG w Błogiem zorganizowali 
już po raz drugi w tym roku zbiór-
kę krwi, której przyświecało hasło 
„Ratowanie mamy we krwi – oddaj 
krew ze strażakami”. Zarejestrowało 
się 45 osób. Ostatecznie krew oddało 
35 honorowych krwiodawców. Sześć 
osób oddało krew po raz pierwszy. 
Dzięki nim bank krwi wzbogacił się 
o blisko 16 litrów tego cennego leku. 
Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy przybyli do nich podzielić się 
życiem. 

Kolejna udana zbiórka krwi
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Promyk na integracji 
w Januszewicach

Ratowanie Ratowanie 
mają we krwimają we krwi


