SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
NOWOSOLSKIEGO STOWARZYSZENIA AMAZONEK „TĘCZA” ZA ROK 2013

I PROFILAKTYKA I UŚWIADAMIANIE SPOŁECZEŃSTWA
CZERWIEC-ŚWIĘTO SOLAN
Po raz kolejny Amazonki brały udział w akcji uświadamiającej społeczeństwu zagrożenie rakiem piersi.
Główny cel to zachęcenie do badań profilaktycznych- mammografii oraz cytologii. Wszystkie chętne
osoby mogły uzyskać niezbędne informacje w punkcie informacyjnym . Zadanie zrealizowane dzięki
wsparciu Gminy Nowa Sól-Miasto.
PAŹDZIERNIK
Razem ze Stowarzyszeniem Nowosolska Akademia Rozwoju zorganizowałyśmy Różowy Dzień. Przy
kawie i muzyce rozmawiałyśmy o profilaktyce raka piersi.
Spotkanie na Zamku w Kożuchowie-Różowy Dzień organizowany przez Dom Kultury-spotkanie z
mieszkańcami Kożuchowa.
Udział w Różowym Marszu w Zielonej Górze organizowanym przez Regionalny Ośrodek Profilaktyki
Nowotworów.
Spotkanie z rodzicami uczniów Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Nowej Soli.

II REHABILITACJA
W celu poprawy zdrowia i sprawności ruchowej przez cały rok korzystałyśmy z rehabilitacji w Gabinecie
Rehabilitacji na ul. Kuśnierskiej. Także przez cały rok opiekował się nami psycholog. Zadania
realizowane dzięki wsparciu Gminy-Nowa Sól Miasto.
III WOLONTARIAT
Udzielanie wsparcia nowym chorym kobietom-tak w szpitalu jak i tym które przyszły do naszego klubu.

IV EDUKACJA I SZKOLENIA
W czerwcu kol. Jola Rosiak i Jola Frąckiewicz wzięły udział w 5 dniowym szkoleniu połączonym z
posiedzeniem Zarządu Federacji w Sierakowie.
W dniach 6-8.12.13 r Jola Frąckiewicz uczestniczyła szkoleniu w Sierakowie-połączonym ze spotkaniem
opłatkowym oraz spotkaniem Zarządu Federacji.
W dniu 14.12.2013 odbyły się w Zielonej Górze Warsztaty dla Amazonek.
W Warsztatach brały udział Amazonki z całej Unii Lubuskiej. Warsztaty odbywały się w siedzibie
Zielonogórskich Amazonek a zakończyły się uroczysta kolacją. Wszystkie uczestniczki szkolenia były
bardzo zadowolone. Dofinansowanie Warsztatów nastąpiło z funduszy PFRON poprzez Urząd
Marszałkowski Woj. Lubuskiego z wniosku LZPZL.

V SPOTKANIA INTEGRACYJNE-PIELGRZYMKA
W pierwszą sobotę października odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek na Jasna Górę. Dzięki
zaprzyjaźnionemu klubowi z Zielonej Góry chętne osoby mogły uczestniczyć w modlitwie i być razem z
Maryją i jej synem tak blisko.

VI JUBILEUSZE
W bieżącym roku nie brałyśmy udziału w żadnych jubileuszach.

VII INNE
Maj
Wyjazd nad morze-grupa Amazonek spędziła 8 dni nad morzem w Pustkowie-wyjazd finansowany
przez uczestników.
Wrzesień
W Sławie po raz kolejny odbyły się Zawody Sportowe Amazonek z całego woj. Lubuskiego i nie tylko.
Były także koleżanki z Głogowa i Legnicy, które należa do Lubuskiej Unii Amazonek.
Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Był czas na rywalizację, był czas na relaks oraz zabawę.
Październik
W dniu 24.10.13 r całą grupą poszłyśmy odwiedzić koleżanki które już od nas odeszły na zawsze –
zapaliłyśmy im znicze na grobach.
Grudzień
4 grudnia Pani Wanda Świdzińska z Nowosolskiej Akademii Rozwoju zaprosiła nas do udziału w
Kiermaszu Mikołajkowym oraz nowosolskim Dniu Barbar w barze KAFLOWY.
13 grudnia w świetlicy na I piętrze naszego budynku odbyło się spotkanie opłatkowe. Przy suto
zastawionym i pięknie nakrytym stole dzieląc się opłatkiem składałyśmy sobie życzenia zdrowia,
pomyślności, wytrwałości i radości. Podziękowałyśmy kol. Joli-prezes Stowarzyszenia oraz kol. Heniowi
upominkiem za całoroczną pracę na rzecz Stowarzyszenia. Wszyscy zostali obdarowani słodkościami.
Gościliśmy na opłatku Janusza Wietrzyńskiego, Jadzię Binder, Martę Dąbrowską oraz Asię Zwarycz z
rodziną.
Wszystkie te działania mogłyśmy realizować dzięki wsparciu samorządów-przede wszystkim
Gminie Nowa Sól- Miasto oraz Urzędowi Marszałkowskiemu, darczyńców a przede wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy przekazali nam jako OPP 1% podatku należnego.
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