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::: zdjęcia ze spotkania

W dniu 8 grudnia Członkowie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Rabce ? Zdroju wzięli udział w spotkaniu mikołajowo-świątecznym, na
które przybyli rodzice wraz z dziećmi, przyjaciele, Zarząd Koła, Pracownicy OREW wraz z
Dyrektorem Katarzyną Zachwieją, oraz zaproszeni goście przedstawiciele - Starostwa - Radny
Powiatu Nowotarskiego p. Marek Szarawarski, przedstawiciele Gminy Rabka-Zdrój, Burmistrz
Leszek Świder, Przewodniczący Rady Miejskiej Rabki p. Józef Skowron oraz Radni Dorota
Majerczyk i Paweł Rogowiec, księża Ks. Prałat Józef Kapcia, ks. Andrzej Famułka, ks. Artur
Głąb, przedstawiciele zespołu budowlanego ds. szybu windowego: wykonawca Grzegorz Bala
oraz inspektor budowlany Paweł Wójciak, przedstawicieli Moto Rabka Marcin Kołodziej,
Krystyna i Józef Kołodziejczyk, Wolontariusze z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej.

Przewodnicząca Zarządu Koła Marta Augustyn oraz W-ce przewodnicząca Bożena Sularz
przywitały zebranych i podziękowały wszystkim za przybycie, wsparcie i pomoc w działalność
Stowarzyszenia szczególnie podczas budowy szybu windowego, który 3 grudnia został
odebrany przez Urząd Dozoru Technicznego. Przypomniały również organizowane przez
Rodziców i Przyjaciół przedsięwzięcia takie jak: Bal Charytatywny, Turniej Sportowy w Skawie,
Moto Majówka, Koncert Charytatywny, liczne zbiórki publiczne, promowanie działalności Koła
poprzez rozprowadzanie kartek świątecznych, zbiórek makulatury, zakrętek, sprzętu AGD, które
przyczyniły się do tego, iż tak kosztowna inwestycja po jeszcze kilku pracach zostanie oddana
do użytku. Zwróciły również uwagę że przed PSONI Koło w Rabce-Zdroju Koło jest kolejne
trudne wyzwania: przebudowa i adaptacja poddasza w budynku, a następnie utworzenie
placówek dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, które zapewnią codzienną
opiekę terapeutyczną i rehabilitacyjną a przede wszystkim umożliwią sprawniejsze
funkcjonowanie w społeczeństwie. Do wszystkich zebranych zwróciły się z prośbą o dalsze
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wsparcie i włączenie się w organizację kolejnych przedsięwzięć i działań na rzecz tych, którzy
tego najbardziej potrzebują.

W nastrój świąteczno ? mikołajowy wszystkich zebranych wprowadził Zespół Majeranki
prowadzony przez p. Dorotę Majerczyk, który wykonał piękne góralskie kolędy i pastorałki. Po
wspólnej modlitwie, składanych życzeniach i łamaniu się symbolicznym opłatkiem do dzieci
przybył św. Mikołaj, który rozdawał słodkie prezenty. Ten cudowny czas integracji i wspólnego
przebywania w gronie ludzi o dobrych sercach był wspaniałą chwilą, w której każdy mógł
zatrzymać się, by podziękować Bogu za wszystkie otrzymane łaski, ale również by ?chwycić
mocno w garść? nadzieję do pokonywania kolejnych chwil czasem bardzo trudnych dla wielu
rodzin, którym dane jest wychowywać ale jak bardzo kochać swoje dziecko.

Spotkanie było możliwe dzięki uprzejmości Państwa Doroty i Piotra Majerczyków, którzy po raz
kolejny nieodpłatnie udostępnili lokal w Restauracji Siwy Dym. Stroiki i symboliczne upominki
dla gości przygotowały dzieci wraz z nauczycielami z OREW w Rabce-Zdroju, a pyszne ciasta
przynieśli rodzice z PSONI Koło w Rabce- Zdroju. Niech Gwiazdka Betlejemska prowadzi
wszystkich i wskazuje drogę do realizacji nowych zadań i zamierzeń.

Tekst Marta Augustyn

Zdjęcia Mateusz Augustyn
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