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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z POWIATU

Tegoroczne obchody „Światowego Dnia Inwalidy”, 
wzorem ubiegłych lat, zainaugurowano uroczystą 
mszą św. w Kościele p.w. św. Józefa w Puszczykówku. 
24 kwietnia o godz. 15.00 przewodniczył jej i homilię 
wygłosił, proboszcz parafii o. Bogdan Swoiński. Eu-
charystię uświetnił swoim śpiewem chór „Nadwar-
ciańskie Puszczyki”. Dalszy ciąg uroczystości zorgani-
zowanych przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Puszczykowie od-
był się w przykościelnej Sali im. Jana Pawła II. Wśród 
licznie zgromadzonych gości obecni byli: proboszcz 
parafii św. Józefa – o. Bogdan Swoiński, burmistrz 
miasta Małgorzata Ornoch – Tabędzka, przewodni-
czący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zygmunt Majew-
ski, sekretarz okręgu Maria Pietrzykowska, kierownik 

„Światowy Dzień Inwalidy”

Getting engaged: WOMEN IN LOCAL DEVELOPMENT 
To tytuł unijnego projektu, w którym Polska Federa-

cja Klub Business & Proffesional Women bierze czynny 
udział i jest jednym z jego  ośmiu partnerów.

 W dniach 16-18 maja w Centrum Konferencyj-
no-Bankietowym ATRIUM w Puszczykowie odbyły się 
ponadnarodowe warsztaty, które przyciągnęły  do 
naszego kraju, ponad 30 osób z  różnych krajów Eu-
ropy, po raz pierwszy goszczących w Polsce.  Koor-
dynatorem projektu jest brukselska organizacja QeC 
- ERAN (www.qec-eran.org). Na stronach interneto-
wych organizacji, znaleźć można wszelkie informacje 
dotyczące tego projektu, stanowiącego forum dla wy-
miany wspólnych doświadczeń oraz poznania i roz-
powszechniania tzw. „dobrych praktyk” stosowanych 
na arenie międzynarodowej. Bliższe informacje: www.
bpw-poland.pl.

Koordynatorkami Polskiej Lokalnej Grupy Działania 
(LAG) są Beata Grudzińska oraz Katarzyna Bekasiak. 
Ekspertem genderowym warsztatów ze strony polskiej 
była Jolanta Plakwicz, członkini Europejskiego Komitetu  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczyko-
wie Karol Majewski oraz sponsor Puszczykowskiego 
Koła Wacław Wereszczyński.

Przewodnicząca zarządu Oddziału Rejonowego 
PZERiI w Puszczykowie Stefania Kawecka, powitała 
gości i w krótkim wystąpieniu zwróciła uwagę na po-
trzebę niesienia pomocy ludziom starszym i niepełno-
sprawnym oraz otaczania ich atmosferą życzliwości 
i serdeczności. W tym samym duchu przemawiali ko-
lejni goście. Burmistrz Puszczykowa. Małgorzata Or-
noch-Tabędzka wyraziła uznanie dla Puszczykowskie-
go Koła PZERiI, które organizując wyjazdy, spotkania 
i różne uroczystości, m. in. „Dzień Inwalidy” sprawia-
ją, że ludzie chorzy, niepełnosprawni i cierpiący czu-
ją się lepiej oraz doznają tak potrzebnego im ciepła 
i życzliwości.

Szczególnie sympatycznym akcentem uroczystości 
było wyróżnienie przez Zarząd Główny PZERiI w War-
szawie, Złotą Odznaką Honorową Wacława Weresz-
czyńskiego, wieloletniego sponsora Puszczykowskie-
go Koła.

W czasie uroczystości wystąpił chór „Nadwarciań-
skie Puszczyki”, który swoim śpiewem wprowadził 
gości w doskonały nastrój. Przy kawie i suto zastawio-
nych ciastami i owocami stołach, uczestnicy spotkania 
znaleźli też czas na miłą, prywatną pogawędkę. Dobry 
humor i znakomita atmosfera dopisywały do końca 
uroczystości.  Aleksandra Rutkowska

Zaangażowanie kobiet w rozwój lokalny

Społeczno-Ekonomicznego, organu doradczego Ko-
misji Europejskiej.

 Następne międzynarodowe warsztaty z udziałem 
wszystkich partnerów odbędą się Rzymie, a zakończe-
nie projektu w Brukseli.

Możemy cieszyć się że goście wyjechali zadowoleni, 
z dobrymi wrażeniami zarówno z Puszczykowa jak i Po-
znania.  Katarzyna Bekasiak, BPW Europe ECC Member
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