W Jezioranach wszyscy byli razem
Dokładnie 153 podopiecznych z 27 placówek opiekuńczo-wychowawczych regionu wzięło udział
w obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, które odbyły się 10
maja w Jezioranach. Była sportowa rywalizacja, uśmiechy, radość i zabawy taneczne.

Bieg w halce, slalom z piłką na taczce, czy rzut hula hop na tyczkę &#8211; w takich konkurencjach
sportowych rywalizowali niepełnosprawni intelektualnie w wieku od kilkunastu do ponad 80 lat, którzy
spotkali się w Jezioranach. Uciechy z udanych prób było co niemiara. Część sportowa obchodów rozgrywała
się w formie Mistrzostw Europy. Każda z 27 uczestniczących placówek przybrała barwy narodowe kolejnych
europejskich państw. Jak przystało na rangę wydarzenie rozpoczęło się od pochodu i wejścia drużyn w rytm
głośnej muzyki. Prowadzący imprezę Zbigniew Czabrycki, na co dzień przewodniczący Rady Miejskiej w
Jezioranach witał wszystkich entuzjastycznie.
- Proszę Państwa, wchodzą Włosi! Wielkie brawa! Znakomita ekipa – komentował Zbigniew Czabrycki.
Będzie dobrze
Widok drużyn ustawionych w rzędzie wywarł spore wrażenie na widzach i kibicach.
- To imponujący obraz, który obrazuje jak z roku na rok rozwija się Dzień Godności Osoby z
Niepełnosprawnością Intelektualną – cieszyła się Teresa Stańczuk, szefowa Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełno-Sprawnych w Jezioranach, które zorganizowało imprezę.
Rzeczywiście padł absolutny rekord frekwencyjny. Jak podają organizatorzy w obchodach wzięło udział 27
placówek z regionu i 153 podopiecznych. Uczestnicy reprezentowali cały region m.in. Węgorzewo, Uktę,
Żardeniki, Bartoszyce, Elbląg, Dobre Miasto, Mrągowo, Szczurkowo.
- Cześć, ty jesteś fajny! – zagadał młody chłopak z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu.
- Jak przed zawodami? Jest adrenalina? – odpowiadamy pytaniem.
- Jest mała, ale będzie dobrze – spokojnie mówi chłopak i wyciąga rękę do uściśnięcia.

Były przedszkolaki
Na spotkaniu pojawiło się także mnóstwo znamienitych gości. Była delegacja Caritasu Osnabruck z
pierwszym wicestastarostą zaprzyjaźnionego Powiatu Osnabruck, Stefanem Muhle, były władze powiatu,
władze gminy, przedstawiciele służby pracy socjalnej, mieszkańcy i… przedszkolaki.
- Fajnie, że obecne z nami są przedszkolaki i od najmłodszych lat integrują się ze środowiskiem
niepełnosprawnych – mówił Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – Życzę wszystkim udanej rywalizacji
sportowej, ale nade wszystko dobrej zabawy.
Część oficjalnego rozpoczęcia zakończyła wspólna fotka delegacji Osnabruck z reprezentacją Niemiec.
Potem stery przejął już uwielbiany w Jezioranach DJ Józek, który zaserwował „hity na czasie”. Występy na
imprezie zainaugurował kultowy zespół Malwa. Potem już zaczęła się sportowa rywalizacja. Uczestnicy
znakomicie bawili się rywalizując ze sobą. Wszystko odbywało się zgodnie z zasadami fair play.

Ludzie pełni zapału
W organizację przedsięwzięcia,
w którym wzięło udział grubo
ponad pół tysiąca osób
zaangażowało się około 70 osób,
wśród których można wymienić
wolontariuszy z gimnazjum,
wolontariuszy i pracowników
DPS Jeziorany, pracowników
OSiR Jeziorany.
- Po kilku latach współpracy
wolontariusze zgłaszają się już
sami, są bardzo odpowiedzialni i
zaprzyjaźniają się z uczestnikami imprezy – cieszy się Agnieszka Kiljan z DPS Jeziorany. –
Nasze obchody przyjęły się i są jedną z największych imprez dla niepełnosprawnych intelektualnie w
regionie.
Wolontariusze z chęcią pomagają przy organizacji imprezy.
- Lubię pomagać ludziom, a w szczególności starszym – mówi Andżelika Rakowska z gimnazjum w
Jezioranach. – W akcję pomagania innym włączyłam się w ubiegłym roku. Zbieramy korki i nakrętki ze
znajomymi na wózki dla niepełnosprawnych. To wspaniali, uśmiechnięci ludzie pełni zapału.
Zadowoloną minę miał także gospodarz Ziemi Jeziorańskiej, czyli Władysław Daliga, zastępca burmistrza
Jezioran.
- To jedna z największych imprez w naszej gminie – podkreśla Władysław Daliga. – Wspieramy ją finansowo
i rzeczowo.

Kolejnym sponsorem imprezy jest też Starostwo Powiatowe w Olsztynie, które wsparło stowarzyszenie w
Otwartym Konkursie Ofert sumą 5,5 tysiąca złotych.

Drukuj

