
40srnonł
PAŹDZIERNlK 20]2

l- len jest oba1enie mitu, że osoby
)- niene lnosprawne Są roSZCZe nlo
l- r'.e 

'mają tl'rldnosci adaptac;ine i

,b .qtanicżonekwaIilikacje.Chce-
'u :'i' ptzekonac pracodawcow że

lo ::;e-^unik z niePelnosPrawno-
ś: a tnoze mieĆ tak samo do-
l.- i,rzvgotowanie do prary iak
: ba pćhosprawna i dobrze

. .'''aZ''\\aC się z obowiązkÓw

. ;j,,.,',,1:1611_116[.

l. -.]akie trzeba spełnic Warun-
j ki,bvrvziącudziałwprojekcie?

przed bnińskim rotuszem

tefu Pomocł Społeczntj w Kór-
niku Boqd-an 

_ 
Wesołek mówi

o pomo{r udzielanej.osobom
niepełnosprawn;m, bęoącym
w tiudnei'sytuac]i mateńalnej.

Wielkobo-lskj Zarząd Woje-
wÓdzkj PKPS przekazu1e jego

orsanizacii dary holenderskiei
luńdacji: sprzęi rehabilitacyn5ł
kule Jzvwane lecz w dobrym
stanie łóżka. Z tej lormy pomo-
cv korzvsla rocznie od l0 do 15

ńieszńncow kÓmickiej gminy

trezes Zarządtl Miejsko-
Gminnego folskiego fomi-

od 3 wrzeŚnia przebywali na

sześcrodniowrych'zajęciach re-

habilitacynych w BialYm Duna;habilitacMnvch w Bia$m Duna;
cu Uczestnlczvli w cwiczeniach
rehabilitacl'lnvch w basenie na

tetmach w sŹallarach. Uda|i się

teŻ do Zakopanego, gdzie z|ozy-

li kwiaty pod Pomnikrem WladY-li kwatv Pod PomnlKlem vvraoy-

stawa Źimoyskiego i zwiedzi-

kowie Koła EmerytÓw

Na orzvk]ad W Sam\,łn lipcu po-

aarówóno czlery pary ku]' ]eden
podopiecznych 

- 
otrzymał lóżko

szoitalne.'Przv Zarzadzie kómickie3o
PKPS'dziala kolo Emerytów i

RencistÓw skupiaiące okolo sto

osÓb. W ciazu'roku są dla nich

orsanizowańe dwa wyazdy re-

hibillacvlno-rekeacYlne - 1e-

den nad morze, drug w góry od
17 do 27 CZerwCa około 60 se-

niorow uczestniczyło W tumu-

sie rehabilitacYjno-wlpoczYr-
kowr,ryn w Rewalu nad morzem'
gvli'wtedv na wvcieczce w Ko-

}óbrzezu,' gdzie" zwidzili mie1-

sce zaś]ubin Polski z morzem W

1945 roku. Byli też w Międzyz-
droiach. 24'czerwca uczestni
czyli w konkursie wiankÓw

li zabl'tkowY cmentarz. BYli na
<rzeoiÓwkjch w Sanktuańum
Nłatń sozej Fatimskie].

PKPS w KÓmiku tradycynie
zajmuje się dysĘbucią 4'w-
noŚci z Banku Z}WnoSCloWe-

eo, ktorei zakuP finansuie Unia
Europejska od września oso-
bv zńaiduiace się w trudne; syu-
aćii m'atehatnei olrzs1rnują dŻe-

m1a słoikl z klopsikami, cukiermV StolK] Z KlUlJ5lŃdllll, LuNLl

i ińne produkry"Iesienią człon-
knuńe knła rńeMów i Renci-
stÓw spotykac siąbędą na Spo-

tkaniach integracYnYcn w swo-
ich domach.

Boqdan Wesolek jest Preze-
sem FKPS w Kómiku od 25 lat'
piata luŻ kadencję jest radnym
Radv lvłieiskiei w KÓmiku j ak-
tualńie przewodnicząc5,'rn Komi-
sii Rewizunei RadY. PonadLo jest

cztonkiem dwoch- komisii RadY:

edukacii, sPorlu i PolitYki sPo-
lecznej oraŻ komisji budżetu i fi-
nansÓw

ROBERT WRZESINSKI

Prezes PKPS w Korniku Bogdon Wesolek


