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coraz bardziei rozwija swo-
ją działalność. Dziś liczy 168
członków.

Były podzię kow ania, wy azy
uznania, delegacje z zaprzy-
jaznionych KlubÓw Seniora
z Dobiegniewa, Krzyża, Mię-
dzychodu, Osieku i Starego
Kdrowa. ey! wicewolewoda
lubuski Jan Swirepo, wicesla-
rosta powiatu Andrzej Libera
i burmistrz Drezdenka Maciej
Pietruszak. Upomlnki i pamiąt-
kowe dlnlomv wreczvl prezes
rlubu śćniorń,,orŻei' lvłit<oła;

Piskunowicz.

W Klubie moŻna rozwijaĆ

Przy1aŻni kolezenstwo
swoje zainteresowania. Oma-
wia się bieżące kwestie na
nadchodzący d Ziei CZy tydzieiv
i ustala plan działania. Tu rodzi
się motyr,vacja do działania, re-
alizuje się potrzeba wspÓĘra-
cy i zdobyrłania nowej wledzy'
Seniorzy maja takie same Po-
Lrzeby i klopoty, troski i radości,
ZYą tW Samym Życiem. KaŻdy
dzień stanowi wyzwanie' W
Klubie mozna porozmawiaĆ i
łatwiej podjąc trudną decyzję.
Tu ceni Się Sztukę i kreatyr,v-
nośĆ, rł1,'rnienia się doświad-
czenia, czerpie radośĆ bycla
we wspÓlnocie.

Cieszył widok świętujących 1
bawiących się seniorów, obja-
wy syłnpatii, gratulacje i mile
slowa pod adresem Klubu.

HENRYK KUBISZTAL

5 miejsce
w Europie

zw ajcańi zakoitczyŁy się

CHoRZY NA sM W oSRoDKU ,,IMIELSPIN-U" W WĄGRoWCU

która obroniła 5 miejsce w Eu-
ropie. W swojej walce o awans
na_ paraolimpiadę wygrała 5
meczów, a uległa tylko gospo-
darzom i Bfficzykom.

W skladzie reprezentacii zna-
lazł się Sławek Contarz, miesz-
kaniecKonina, któryna co dzień
prowadzi zajęcia Akryvmej
Rehabiljtacji dla osÓb poruSza-

iącvch się przy pomocy wÓzka
ińŃalidzkego w Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka PODAI
DALE].

Awans na paraolimpiadę za-
perłmiła Iuz sobie Reprezenl'acja
Polski koszvkówki na wÓzkach,
zaimuiąc ćzwarle miejsce w
vtistrzcBnłach Europy odb1va-
iacvch sie w lzraelu. W składzie
ióńezenfacji Polski w koszy-
kÓwce na wÓzkach rÓvlnież jest

mieszkaniec naszego regionu
Marek Bvstrzvcki. Marek i Sla-
wek są dd wi6lu lat wo]onlariu-
szami Fundacji PODAI DALEJI

MAGDA KLIMEK

Tlolskie Towarzvstwo
.t-stwardnienia Rozśiane-
go oddział Wielkopolska z
siedzibą w Poznaniu zorga-
nizowało wy1azd do ośrod-
ka Rehabilitacyino-Wypo-
czynkowego WELSPIN w
Wągrowcu,awnimletnie
warsztaty arteteraPii manu-
alnej, czyli leczenie przez
sztukę. W czterodniowym
tumusie brali udział chorzy
na stwardnienie rozsiane z
oddziałów: Poznań, Konin i

|-eszno. Spotkanie było oka-
zją do b|iższego wzajemne-
go poznania się. Sporą grupę
stanowili uczestnicy na woz-
kach inwalidzkich, a wielu
było pierwszy raz na takich
warsztatach.

Zajęcia prowadziła Aga-
ta Przygo.dzińska z Akademii
Radości ZVCia. UCZeStnicy na
początek 

"z maĘch szkiane-
czek techniką decoupage robi1i
Świeczniki' Wielu nie mogło

uwierzvc. ze samodzielnie two-
rzyli ńpaniałe dzieła. Wyko-
nńi przepiękne obrazki, lłóre
z pewnoŚcią znajdą honorowe
miejsce po powrocie do domu.
Natomiast techniką filcowania
wełny czesankowej uczestni-
cy zrobili dla siebie pokrowce
n-a telefonv komórkowe. Na
koniec wszyscy otrzYnali oko-
licznoŚciowe dyplomy

Bvtv tez lvlpadv w celu po-
,nuhia okończnych atrakcji,
m.in. Wągrowca w nocy, z [on-
tanna i-soektaklem Światło i

dzwiĘk. W oŚrodku można bylo
skorzystaĆ z basenu Czy zagrac
w szachv' oblęzenie przeŻywa-
la kręqiólnia. Ńie uytb Żadnych
n rećtkod dla zawódnikówna
wOzkach. Technika kulania
była dowolna, czyli jednąręka
lub oburącz.

Czas spędzony W Wągrowcu
pozwoljł SM-oWCom przeko-
nac się, że turyStyka jeSL nie
tvlko dla ludzi sprar.łmvch i Że

ń codziennych zmagźniach z
chorobą nie są osamotnieni.
Warsztaty arteterapeutyczne
odbvfu sie dzieki dofinansowa-
niu'Wojewody WielkoPolskie'
goiMOPR-uwPoznaniu.

WoJclECH ZlELlŃSKl
UCZESTN]K
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