WycisnąC

peata

jest energiczną bruo dfugich włosach i
nienagannej ftgrze. staranny

LhetĘ

makijaż i elegancki strój oraz
eksplozja radościzaprzeczają temu, zeBeatajest poważnie chora. ona swoją chorobę zepchnęła do podświado-

łam rezonans magnetyczny ale
uznałam, że nie ma sensu go
odebraĆ. Gdy w końcu poszłam
do neurologa, zapamiętalam je-

mości i z ogromĄrm zapałem
realizuje swoje pasje. Jest wesoła i pogodna' Ma mnóstwo
planów i pomysłów, które wylatlĄą z jej głowy jak z rękawa. Jednym z nich jest fesĘn
pod hasłem,,Koncert ludzkich
serc, który zamierza we wrześniuzorganizować w Komornikach.

dynie scysję

uĘwam, załamałam się. Ale

tylko na chwilę. Postanowiłam

walczyĆ.

oboje są dla niej ogomn),Tn

nogach, problemy z błędnikiem,
zakłóceniem równowagi. Kropką nad ,,il'stała się choroba Darii, która znalazła się na granicy rycia i śmierci. Stwardnienie
rozsiane u Beaty zdiagnozowano po dwóch latach. Pomimo
tego Beata jest kobietą o silnej
psychicą pełną optymizmu, IadoŚci i woli

Ącia.

z

- Choroba zaatakowała mnie

impetem w momencią gdy
w'alczyłam o Ęcie cÓrki, cierpiącej na ropne zapalenie
otrzeumej z wszystkimi mozliwymi komplikacjami - wspomina Beata Koszarek. - Posypałam się po trzech miesiącach,
gdy Daria wyzdrowiała' Powodem był o$omny streą W któ-

ryrn wówczas Ęłam. Zrobi-

go"

Gdy radość:

Wtwoicti.en
On ujrzy;

W spotkaniu udział wzięli między innymi Maciej Milewicz, kieror,tmik Oddziafu Dialogu Społecznego bezpośrednio odpowiadający za wdrażanie budzetu obywatelskiego w Poznaniu, Barbara Gro-

chal, przedstawicielka Hospicjum Palium, które W roku 2012

otrzymało największą liczbę
głosów w głosowaniu mieszkańców na projekt dofinanso-

Wany W ramach budżetu oby-

watelskiegq Anna Wachowska-Kucharska

Zawsze

na

ze

Stowarzyszenia ,,My Poznaniac!' oraz
Łukasz Prykowski, pełnomocnik do spraw wspÓłpracy z or3anizacjami pozarządowymi

z propagatorów
obywatelskiej wlzji budżetu.

Łodzi, jeden

_

BudŻet obywatelski sta-

je się coraz bardziej popularny'rn sposobem na przekazy-

wanie mieszkańcom decyzji o
lokalnych wydatkach piańcznych. Wedfug niektórych głosÓw, polskie wersje budżetu
zamiast wprowadzaĆ szeroko zakrojoną dyskusję o lokalnych potrzebach społecznych

i

_ Nie wierzę, Żetaka diagnoza nie wywofuje w chorej osobie szoku _ mówi Beata. _ ]ednak każdy prze4lwa to na własny sposób. Jedni szybko się

Budzet

Dudżet obywatelski po po_ szansć ża'i
gtożenia modelu poznanskie-

cjaĘw obywatelskich.

Gdy mążBeaty zobaczył jąw
z koplówką, zapytał,
czy to lek na kleszcza. Gdy usłyszał, Że to steryd14 był lekko zbity Z tropu. Pomimo proŚby zony
by ułoĄł sobie rycie bez niej,
po kwadransie wrócił, stwierdzając, Że będą z t5rm wa\czyĆ
razem.

szpitalu

,rDznansku"

- pod takim ftułem l lipca
w centrum Bukowska odbyła
się dyskusja, w której udział
wzięli przedstawiciele organizacji pozarządov'rych i zaproszeni goście. Spotkanie zorganizowała Wielkopolska Rada
Zvnązek organizacj i P ozar ządowych w ramach projektu
,Centrum Bukowska - czas na
zmianęI", wspołfinansowanego ze środków Funduszu Ini-

parkingow1.rn.

sie dotarło do mnią że dopadła
mnie paskudna choroba. Nie

Beata Koszarek ma dorosłą,
cudowną cÓĘ Dańę, wspaniałego, wyrozumiałego męża.
wsparciem. Stwardnienie rozsiane objawiło się u niej prozaicznie. Najpierw były prądy w

z

Zajrzałam do koperty od lekar Za, pr zeczytałam: SM - i WIóciłam do dyskusji w sprawie parkingu. Dopiero po pe\enym cza-

rozwijaĆ zainteresowanie

sprawami publicznymi, sta-

ją się plebiscytem w konkursje
grantowym dla organizacji pozarządovu,ych' czy tak byĆ po-

winno? Jakie inne rozwiąza-

nia moglibyśmyrłprowadziĆ w
Poznaniu, żeby efektywnie wykorzystaĆ szanse jaką daje budzet obywatelski" - w taki spo-

sÓb organizatorzy zapraszali
do udziału w spotkaniu.

- Tegoroczny budzet obywa-

telski Ęmosi dziesięĆ milio-

nów złotych i to od mieszkańcÓw Poznania zaIezy w jaki
sposób zostanie wydany - powiedziała ]ust}na ochędzan,
dyrektor Wielkopolskiej Rady
Koordynacyjnej. _ Korzystając
z okazji chcemy pokazaĆ dwa
modele budżetu obywatelskie-

gq ten, który jest W Poznaniu
oraz ten funkcjonujący w Łodzi.

Zdaniem Macieja Milewi-

cza zainteresowanie budżetem
obyłvatelskim wzrasta, ale nadal wymaga upowszechnia. To
suma, dzięki kt or ej moŻna zr o bic wiele dla estetyki miasta,
Sportu, osób niepełnosprawnych i chorych.

- W minion1'rn roku zgłoszono265 projektóW z których

wyłoniono 57 najlepszych

-

mÓwi Maciej Milewicz. _Załozyliśmy,że projekt może trwaĆ

dfużej niż rok ze względu na
cykl inwestycyny' WŚród głosujących były osoby młode w
wieku od 26 do 35 lat oraz sporo osób starszych. ostatecznie
najwięcej głosów zdobyła rozbudowa Hospicjum Pallium,
Nartostrady .czyli poznańskiego clągu pleszo-rowerowego

nad Wańą, oŚrodek kótkie-

go pobytu dla osÓb niepełnosprawnych, droga rowerowa
na Strzeszynie oraz rodzinny
plac zabaw na Malcie.
W tym roku budzet społecz-

SM jak cfir;rnę
otrząsają i ruszają do boju, inni

zamykają się

w sobią prze-

Ąwają załamanie i się juz nie
podnoszą. Są Ież tacy, kLorzy
uda1ą, że choroba ich nie do-

tyczy i nie chcą o niej rozmawiać. Uważam, że po tak zwanym okesie Żałoby trzeba oslro
zabraĆ się za siebie. Wzeszłam
trzy rzuly w roku, objawiające

się niedowładami nóg i rąk. Najgorszy był w grudnia 2012 roku.
Miałam wrazenie, że jakaśnie-

widzialna siła odcina mi gło'

diabeł i jak z nim walczyĆ? Po-

towałam nawet dzięcioła. Ta
miłośĆdo zwierząl. yypł}Ąła

go Towarzystwa Stwardnienia

Rozsianego, tam poznała szefo-

wości.odda]a mvŚli o chorobie. Mam tyle sprńr,,a Że czasa-

dzi jak ona.

ista, skuteczna terapia. Wzynajmniej na razie' Nie potrafię

trzebowała praktycznych rad.
Potem pojechała do Po]skie-

wą RÓżę Korczynską i tak to się
zaczęło. Pojechała tam, by poszukac ludzi takich samvch luNie myśli o chorobie, nie koncentruje się na niej, nie rozpacza, nte przewiduje. Teraz Beata
jest pełna energii, a SM odło4l-

z

mojego serca, mojej wrażli-

mi brakuje dnia, by je wszystkie
pozałatwiaĆ. To dla mnie swo-

zniesĆ Łłzyw dy, niesprawiedliwości i złego traktowania. odnosi się to zarówno do ludzi jak
i do nulerząt'

Wę. Z takim bólem spacerowa'

ła na bok ipoświęca się wielu
pas]om.

az Beata jest zaaferowana
wielkim przedsięwzięciem, ktÓre szykuje z myśląo osobach

Początkowo Beata o tej cho-

Ęvrną instruktorką fitness, półtora roku trenowałam boks,

siane.

łam po szpitalnymkoryĄarzu aż
do momentu, gdy padłamprzy
windzie.

robie niewiele wiedziała.

Po-

mogła jej Daria, szukając wiedzy w Intemecie i innych zró-

dłach' Nadal z zainteresowaniem czytają wszystkie informacje na temat SM. Po wltściuze szpitala skontaktowała
się z koleżanką, która już cho-

rowała na tę chorobę. ZapyĄała

ją wprost: powiedz mi, co to za

_ WzeZ sześĆlat byłam ak-

prowadziłam swÓj zakład krawiecki, szląc suknie ślubne i
wieczorowe, a do tego uwielbiam piec ciasta - wylicza Beata. - Kocham zuierzęLa, opiekuję się sześciomakotami, które wzięłam z ulicy itrzema psami. Dokarmiam na podwÓrzu
trzy bezpafsŁ,le kot14 przychodzące do mnie. Niedawno ura-

T er

chorych na stwardnienie rozWynyśliła,,Koncert ludz-

kich serc, który odbędzie się 15
września w Komomikach. Dogadała się z miejscowymi władzami, ktÓre dały iej zielone
światło.Urzędnicy, podkeśla,
są bardzo zyczlivn i wspierają
przedsięwzięcie. Beacie najbardziej zaleĄ na sponsorach, dlatęo puka do różnych drzwi,by
dorzucili kilka groszy na zakup

sze będą grillowaĆ. Pieniądze

z koncertu trafią na potrzeby
chorych z eolskiego iowarzystwa Stwardnienia Rozsianego
oddzlał Wielkopolska' Zaptosiła Krzysztofa Kozaka, który W

programie Got to dance łvjłańczył sobie zwycięstwo. Wystąpią charytatyvrnie dwa zespoŁy muzyczne. W loterii będzie
można wygraĆ wiele niespo-

dzianek. Trwają poszukiwania
hotelu, by przenocowaĆ artystow zrożnych Ęonów Polski.

-

Jeśliimpreza się uda, to

będę ją organizowaĆ co roku
- mÓwi Beata. _ Chciałab1rn,
aby take konceĄ odbywały się
równiez w innych miastach w
Polsce.

W przyszłym roku Beata zamierza zorganizowaĆ maraton
fitneszu. Liczy na pomoc koleżanek z branĄ. Zdaniem Beaty

choroba moze dotknąĆ każdego.
Bogatego, biednegq ludzi na stanowiskach, tłrykształconych, nie
wykształconych. Skoro juŻ ma
SM, to postanowiła wycisnąc
chorobę jak Cytrynę i wykorzystaĆ w dobrym celu. Kazdy kto
chciaĘ Beacie w Ę.,rn pomóc,
moze się z nią skontaktowaĆ
pod telefonem 609-67 4-337

kiełbasek, które wolontariu-

.
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obywatelski: 10 milionów
tr

zech przedstawicieli

Miasta Poznania.

IJr

zędu

Uczestnicy spotkania pytali,
czy niektóre projekty nie będą
specjalnie forowane ze względu na tq by zapchaĆ dziurę budzetową' Wyrazili obawę, czy
właściwieprowadzona jest akcja informacyna wŚród mieszkańców kLórzy zbyI mało wiedzą o budżecie obywatelskim,
dlatego tak ważne jestwłączenie poznaniakÓw w proces de-

zyny. Stwierdzono również,
że trzeba tą tematyką Zaincy

teresowac wszystkie media,

i intemetową by
jak najszerzej rozpropagowaĆ
w iedzę o możliwościa ch zwią,,papierowe"

zanych z budżetem obywatelskim.

tfe samo: 10 milionów złotych. Projekty do 7 lipca mogły składaĆ osoby fizyczne, prawne, instytucje publiczną organizacje pozarządowe.
ny wynosi

działające na terenie Poznania. Wyłączono rady osiedli,
bowiem otrzymują one fundusze z innych Źródeł. NoWo-

Ścią są mini-przewodniki, w

których Zawarto wiedzę o bu-

dżecie obyr'vate]skim oraz kar tę oceny W skład zespofu opi-

niującego wchodzi czterech
przedstawicieli Rady Miasta

Poznania, czterech przedstawicieli organi zacji pozarządowych, niezależny ekspert oraz

Przedstawiciele organiza-

liczą na to,
że kwota 10 milionów złotych
cji pozarządowych

z roku na rok będzie zwięk-

szana. Konieczna jest również
wspóĘraca z mediami. Pieniądze te nie mogą byĆ wykorzystane jako forma promocji
miasta. Wszyscy byli zgodni,
że za te pieniądze można zro-

biĆ coś,co poprawi jakosĆ
cia poznaniakÓw.

Ę-

_ ZastanóWmy się, co moŻemy zapropono\Mac, by nasz

budzet nazwaĆ obywatelskim _
powiedziała justyta ochędzan.

-

Wykorzystajmy doświadcze-

nia tych, ktÓrym w

ubiegł1m

roku udało się zdobyĆ pieniądze na swoje prqekty
Po dyskusji odbyły się

warsz-

taty dla tych, którzy chcieli

stworzyĆ swój własny pomysł
na projekt w ramach budżetu
obywatelskiego.

Weryfikacja

propozycji

mieszkańców przez wy działy
merytoryczne oraz zespoł opiniujący obyła się w lipcu i potrwa jeszcze w sierpniu. Od 18
do 29 wrześniaprzewidzia'
ne jest głosowanie, a wpisanie wybranych w głosowaniu
zadań do budzetu miasta nastąpi do 15 paŻdziernlka. to,

czy mieszkańcy skorzystają ze
swojej szansy, zaleĘ od nich
samych. Tej szansy nie wolno
zmarnGMac.

AURELIA PAWLAK

