Zagrali z sercem

iezwykle miłym akcen-

T)eata Koszarek. orsaniza.Dtorka koncertu c"haryta-

tem sportowej ryvr alizacji

pań podczas organizowanego

tywnego pod hasłem
z serceM', który odbył"Gramy
się ts
wrześniatego roku w Komornikach, najbardziej obawiała się deszczu. A Wmczasem

magania Rodziny w Kobylnicy.

Kilkadziesiąt uczestniczek

ze spokojem schować do to-

drugiej edycji samochodowe-

rebek.

go rajdu wyłącznie dla pań Ba'
bie Lato motoFANki 2013prze-

Przygotowania do koncertu

ttwały kilka tygodni. Dla Beaty
jako Że jest chora na stward-

kazało na starcie u1prawki szkolne dla podopiecznych

nienie rozsiane, był to dury
wysiłek. Wspierało ją jednak

Rozsianego oddział Wielko'

polska. W sprawach logistycznych nieoceniona była Agata Suchocka, wolontariuszka
PTSR oddział Wielkopolska.
Koncert dedykowano chorym
na SM. Beata chciała udowodniĆ, Że choroba to nie wyrok
i można z nią ĘĆ normalnie.
Tak jak ona, ktÓra codziennie pokonuje swoje ograniczenia i cieszy się każdym drobia'

z$em.

-

To był mÓj pierwszy koncert pełen emocji, codziennie rodząrych się problemów
_ mÓwi Beata Koszarek. _ ]ednak udało mi się pokonaĆ tę
góIę trudności i dzisiaj możemy się wspólnie bawiĆ w Komornikach. Zdobyłam wiele cennych doświadczeń, które przydadzą się przy or3anizacji kolejnej edycji koncertu.
Najtrudniej było mi załatwiaĆ
formalności w urzędach, przemierzaĆ codziennie wiele kilometrów. Bardzo pomogły Aga-

vnześniaĘdu samochodo-

7

wego motoFANki Babie tato
była akcja zbierania darów
dla dzieci z ośrodka Wspo-

zza chmtlr pokazywało się
słońce. Parasolki można było

wiele osÓb bliskich, przy1acioł,
znajomych, członkÓw Polskiego Towarzystwa Stwardnienia

Dla dzieci motoFANki

ośrodkaWspomagania Rodzi-

Beata Koszarek, orgonizatorko i Andrzej Hoffman.

ny w Kobylnic;l Panie pokazały, że nie tylko własne przyjemnościsą w ryciu najważniejsze
i podzieliły sie swoim Sercem

_ Do osób niepełnosprawnych podchodzimy z dużą z dzieĆmi. Cały dzień atrakĄczliwością i zrozumieniem
_ mówi ran Broda, wójt Gmi- cji przygotowanych specjalnie
ny Komomiki. _ Pomysł pani dla nich rozpoczął sie na te-

ta Suchocka i córka Daria, któr a prow adziła korespondencję.

Chciałaby,rn, aby ten koncert

wszedł na stałe w kalendarz
imprez. Pokazemy ze osoby

Beaty Koszarek wsparliŚmy z
wielką radoŚcią. W organizację włączyłsię Gminny ośrodek Kultury Trzynamy kciuki,
by dopisała pogoda i frekwencja. osÓb niepełnosprawnych

chore na SM to ludzie normal-

nie funkcjonujący Niech

się
utrwali przekonanie, Że ktośna

wózku, chory na SM, to człowiek normalny kLóry tylko nie
chodzi.

zeba im pomagaĆ.
Jako władze gminy uczestniczpr zybl1w a i

Koncert na terenie Gminnego ośrodkaKultury W Komornikach brawurowo poprowa-

tr

my w dziafaniach Stowarzy-

szen ia,,Promyk", prow adzące -

dził Artur Hoffman.

Patronat
medialny objęli Radio ,,Merku-

i ,,Filantrop Naszych CzasÓv/'. Charytaty,vnie wystąpili: ViolinStar, Riposta, Dominika Barabas z zespołem, Zbigniew Kozak i Krzysztof Kozak
oraz Dj Daro. W trakcie koncertu można było zapoznaĆsię
z ofertą PTSR, zasięgnąĆ informacji, spróbowac szczęścia
w loterii, wylicytowaĆ obraz
,,SovW', własnoręcznie namalowany przez Krzysztofa Kozaka.
r1/'

go Warsztaty terapii zajęciowej. Wkótce otworzyny dla

niego po remoncie ośrodek w
Konarzewie, gdzie ' niepełnosprawni będą mogli realizowaĆ
swole marzenla.

_

Przeznaczy|iśmy Spore

fundusze na ośrodekW Konarzewie dla
ale tak"Promyka",
Że dla dzieciimłodzieĘ spoza
gminy - dodaje Marian Adamski, przewodniczący Rady
Gminy Komorniki. - Wszyscy
radni chętnie pomagają osobom niepełnosprawnym. Każda taka inicjatywa jak ta dzisiejsza znajdzie u nich popar-

renie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie przed

startem przywoziĘ artykuły
dla potrzebujących.

_

JesteŚmy wdzięczni Za
każdy dar dla naszych podopiecznych. Tym bardziej teaZ, na początku roku szkolnego, artykuł}4 jakie Panie ofiaror

wały dla dzieci, sąbardzo nam

potrzebne. Cieszę się, Że możemy |iczyĆ na takie miłe dowody dobroci. Dzieci i my je-

steŚmy pod wrazeniem Wa-

szych działań - powiedział dyrektor ośrodka Wspomagania
Rodziny w Kobylnicy Bogusław Balczynskl.
Z całą pevrnością kolejne

rajdowe wydarzenia organi-'
ZoWane przez miłośników raj-

z Pobiedzisk
www.rajdy.wpobiedziskach.

dowej zabawy

-

pl - już na stałe wpisząw swój
program takie akcje.
MARCIN WOJCIESZAK

cie. Zdaję sobie sprawę, jak

uciązliwe jest stwardnienie

rozsiane.'Ęm bardziej poparli-

śmystarania związane Z organizacją koncertu.

Zebrano 887 ,60 Złotych.Pie'
niądze te będą pr zekazane dla
chorych na SM. Sponsorami
koncertu byli: Hotel Delicjusz,

Green Hotel, cukiernia Favor,
Luvena, FHU, P Ratajczyk. W

podziękowaniu za zangaŻowanie artyŚci otrzymali pa-

miątkowe kartki wykonane

ę

E
5
Donuta Ławniczak Z PTSR Z Osystentem.

przez
UoltuLY
Danutę
@wlllvL
Ławniczak oraz
PLLvL
butelki Z Sercem które wykonała Magdalena Jarzombek.

AURELIA PAWLAK

W

siedzibie ośrodkapodczas
przekaz1wania dqrów.
Z prawej dyrektor
Bogusław Bolczyński.
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