Pieniadzeze sprzedazytratwy.którapr-zeplynela
ze Sromowców
doGdanska.trafiadoosrodkadlauposledzonych
'dzieci .

-

Czterysiódemkiw "Trójce"
z za -7777zl udalo sie sprzetratwe, która
ekipa ze Sromowców, po pokonaniu w ciagu 20 dni Dunajca i Wisly, dotarla przed-wczoraj do Gdanska.;Hyla to
juz dTuga licytacja, bo I).a
pierwszej, tratwa zostala zakupiona za2853 zlprzez Program Trzed Polskiego Radia.
Wczoraj sprz~dario ja po raz
drugi na antenie - zwyciezyl
tajemniczypan Andrzej (prosIl o niepodawanie blizszych
danych). Wiemy natomiast
gdzie trafia pieniadze.

Adac flisacka

.

Tratwa z legenda
-

Odpoczatku przewidywali~

smy, ze pien1adze przeznaczymy na potrzeby Qsrodka Reha- biltlacyjno-Edukacyjno-W~
chowawczego w Kroscienku
nad Dunajcem - mówi Jan
Sienkiewicz.
Takich tratw plywa po Dunajcu sporo,-boaz ok. 250.Jedna sklada sie z pieciu waskich
lódek, ajej wybudowanie kosztuje okolo 3 tys. zl. Ta tratwa
jest jednak wyjatkowa, bo nie
tylko ma za soba droge przez
cala Polske od Tatr po Baltyk,
ale górale splywali nia wczesniej do-Krakowa,w czasie wizyty papieza Benedykta XVI.
Tak czyinaczej, jest to wiecjednostka z legenda!
Pieniad~e jak z nieba
- Z prawdziwymi emocjami
przysluchiwalismy.sie

licyta-

cji na antenie "trójki" - przyznaje dyrektor osrodka Joanna
SokQlowska. - Te pieniadze
spadaja nam jak z nieba, bo
wlasnie dostalismy z Panstwonar

Pieniadze ze sprzedazy tratwy zasila konto Osrodka,
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kroscienku

nad Dunajcem
-

wego Funduszu

-
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Rehabilitacji Pomoc stale potrzebna

Osób Niepelnosprawnych informacje, ze przyznano nam
dotacje na autobus dla naszych dzieciaków. Mamy kilka
busików, ale sajuz stare i lada
moment czekaje smierc techniczna, a placówka nasza dziala w ten sposób, ze dzieci codziennie dowozone sa na zajecia. Rodziny czesto nie maja
pieniedzy ani mozliwosci, by
dziecko dostarczyc do nas, dlatego takie znaczenie ma dla
nas transport - stwierdza.
Taki autobus na 16 miejsc
kosztujelokolo 160 tys. zl.
PFRONjednak wymaga, zeby
beneficjent mial 10-procenfowy wklad wlasny.

Organ zalozycielski - szczawnickie kolo Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Uposledzeniem Umyslowym nie
jest bogate.
To organizacja pozarzadowa, która nie tylko opiekuje sie]
czterdziestka dzieciaków, ale]
tez prowadzi. srodowiskowy
Dom Samopomocy dla Doroslych i warsztaty zajeciowe.
Dusza stowarzyszenia jest
emerytowana nauczycielka Janina Zachwieja, ale nawet ona
nie wie skad kolo wezmie pieniadze na remont budynków
-ina win~e, która jest naprawde bardzo potrzebna.
FILIP RATKOWSKI
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